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Rask sako, kad reikia ištirti, 
ką Hanojus mano

Š. Vietnamo užsienių reikalų ministeris paskelbė, kad 
tarsis su JAV, jei bus sustabdyti bombardavimai ir kiti 
karo veiksmai. Washingtonas tiria tą pareiškimą.

tižsie-Į^/. Baras dainuos
Ngu-j

Neic Yorke
Ką tik gautomis žiniomis 

iš Nevv Yorko, solistas Sta
sys Baranauskas-Baras da
lyvaus Vasario 16 d. Lietu
vos nepriklausomybės akto 
paskelbimo sukakties minė
jime Nevv Yorke.

Šiaurės Vietnamo 
nių reikalu ministeri 
yen Duv Trinh gruodžio 30 
d. paskelbė, kad jo vyriau
sybė tarsis su JAV, jeigu jos 
be sąlygų sustabdys bom
bardavimu;. ir kitus karo 
veiksmus prieš š. Vietnamą.

Sausio 4 d. spaudos kon
ferencijoj JAV užsienio rei
kalų ministeris Rusk pasa
kė, kad jis dar nežinąs, ar iš Į 
tikrųjų š. Vietnamas yra 
pakeitęs savo nuomonę, ai 
tai tėra tik paprasta propa
ganda. Rusk sako, kad tai 
bus tiriama Įvairiais slaptais 
diplomatijos keliais, ir jei 
pasirodys, kad š. Vietnamas 
tikrai nori tartis taikos rei
kalu, JAV yra tam pasiruo
šusios.

Rusk padėjėjas Bundy. 
kuris vadovauja Tolimųjų 
Rytų skyriui, nėra 'optimis
tas. Š. Vietnamas nesako,, 
kada jis pradės tartis, ir ne-j Lietuvoje uždraudė 
kalba apie savo karo veiks-,’ 
mų aprėžimą. Jei mes su- 
stabdysime bombardavimą, 
o priešas vis siųs naujas di
vizijas. tai P. Vietname bus 
dar didesnis karas, galvoja 
Bundy. Bet ir jis sako, kad 
Š. Vietnamo užsienių reika
lų ministerio pareiškimas 
bus pagrindinai ištirtas.

Paskutiniuoju metu V.
Vokietijos socialdemokra
tai, kurie su krikščionimis 
demokratais valdo kraštą.

B. Balutis palaidotas 
Londone

Sausio 5 d. ministeris Bro
nius Balutis, pagal jo pagei
davimą, palaidotas Londo
no katalikų kapinėse, kur y- 
ra ir lietuvių skyrius.

Laidotuvėse dalyvavo iš 
Romos atvykęs diplomati
jos šefas St. Lozoraitis ir iš 
JAV atvykę Alto pirm. A. 
Rudis. M. Rudienė ir Eug. 
Bartkus.

Komunistai naudoja 
juodąją jėgąff

Tą minėjimą Alto skyrius 
ruošia vasario 18 d. Irving 
High School patalpose, 40 
Irving Place, Manhattan, 
New York.

Solistas S. Baras atskris 
iš Chicagos vieną dieną 
anksčiau. Jam akomponuos 
pianistė I). Kepalaitė.

Plačiau bus 
iiau.

pranešta vė-

Ochmanskio istoriją

FBI viršininkas Hoover 
savo metiniame pranešime 
teisingumo departamentui 
rašo. kad nėgių "juodosios 
jėgos" sąjūdis via stačiai 
Dievo dovana komunistų 
partijos tikslams siekti.

Hoover nurodo, kad dau
geliui nėgių "juodosios jė
gos" sąjūdis — tai teisė kel
ti riaušes, padeginėti, plėš
ti. užmušti ir kad už didžią
ją dali rasinių riaušių atsa
komybė krinta to sąjūdžio 
vadams Carmichaeliui bei 
Brovvnui ir kitiems, kurie 
pasėjo netvarkos sėklas 
1967 m. ir tikisi derlių plau
ti šiais metais.

Hoover sako, kad komu
nistų partija .savo nagus pri
kišo prie žygio Į Pentagoną 
ir prie didelių demonstraci
jų prieš kara praeitų metų 
balandžio mėnesi Nevv Yor
ke ir San Francisco.

štai Vietnamo žemėlapis. Suraskite viršuje dešinėje 
Haiphonge uostą. Tai jau š. Vietname. Iš jo vadina
muoju Ho Chi Minh keliu vežami karo reikmenys ; 
komhodžiją prie SihanoukviUle. Iš ten per Phnom 
Penn gabenami į Pietų Vietnamą. Todėl ir minėtas 
uostas bei tas kelias yra smarkiai bombarduojami.

Jau keturiems žmonėms įdėta
t

nauja širdis
Dvi operacijos padarytos Pietų Afrikoje ir dvi JAV. 

Du operuotieji dar mirė ir du dar gyvi.

Pirmoji tos rūšies opera- ChlCaga minės 
ei ja buvo padaryta pernai
gruodžio 3 d. New Yorke Vasario šešioliktąją 

i kūdikiui, kuris mirė jo 6 va
landų. Chicagos Lietuvių Tary

ba Lietuvos nepriklausomy-
Antroji padaryta Cape, bės atstatymo paskelbimo 

Town. Pietų Afrikoje, gruo- 50 m sukakti minės vasario 
džio 6 d. iš Lietuvos kilu- jg <j Civic Opera rūmuose, 
šiam 55 metų vyrui \ aš- Minėjimo meninėje dalyje 
kanskiui. Jam buvo įdėta | Dainavos choras atliks Ju- 
eismo nelaimėje žuvusios 25 i naus Gaidelio kantatą "Ko
metų moters širdis. Y aš-: votojai*\ kuriai žodžius pa- 
kanskis mirė po 18 dienų: rašė StaSys Santvaras, 
plaučiu uždegimu, nors ta:
širdis iki mirties gerai vei-: Vasario 16 d. Lietuvos 
kė. : generalinis konsulas dr. Pet-

Trečioji operacija sausio:’as Daužvardis rengia iškil- 
2 d. padalytą vėl Pietų Af- 'i min^ą priėmimą svetimų 
rikoje to paties chirurgo dr.! valstybių konsulams, i kurį 
Bernardo dantų gydytojui

Į Blaibergui, 58 m. amžiaus.
1 Jam idėta 24 m. negro šir

dis. Ligonis gerai jaučiasi, 
bet tas dar nereiškia, kad 
pavojus gyvybei jau praėjo, j

! bus pakviesta ir Įžymių Illi
nois ir Chicagos amerikie
čių. spaudos ir radijo atsto
vu.

Naujienos sausio 2 d. ra
šo, kad gautomis iš Lietuvos 
žiniomis, lenkų profesoriaus 
Jerzy Ochmanskio praeitą 
vasarą išleistoji Lietuvos is
torija uždrausta Lietuvoje 
ir pats autorius išvadintas 
lietuviu "nacionalistų kurs
tytoju".

Prof. Ochmanskis Lietu 
vos istoriją lenkų kalba pa-

paskelbė nutarimą, raginan-! rašė ne tik prisilaikydamas 
ti JAV baigti karą \ ietna-* rimtiems istorikams priva- 
me, j lomos mokslinės disciplinos,

P. Vietnamo katalikų į jr būdamas, kiek jam 
vyskupai kreipėsi i šiaurės, buvo galima, objektyvus lie- 
ir Pietų Vietnamu vyriausy
bes, ragindami baigti karą.

Taigi, kalbų apie taiką 
yra labai daug. Žinoma, bū
tu lengva tą karą baigti, pa
likus Vietnamą komunistų 
malonei, bet baigti ji taip. 
kad būtų užkirstas kelias 
komunistams toliau spraus- 
tis, nėia taip parasta pro
blema.

Pietų Vietnamo atstovų 
rūmai 82 balsais iš 136 nu
balsavo prieš bet kokią koa
liciją su komunistais.

tuvių tautos atžvilgiu.

Venta nammnuaa yra naujas 
Palestinai išlaisvinti organiza
cijos vadas. Tos arabų sukurtos 
organizacijos tikslas — panai 
kinti Izraeli.

Tos knygos Lietuvoje už 
draudimas tik dar kartą pa
rodo okupantų obrusitelių 
kėslus nuslėpti mokslinės 

1 tiesos žodi ir tokių parsida
vėlių Žiugždų istorijos falsi
fikatais klaidinti Lietuvos 
priaugančiąja kartą, kad ji 

j lengviau ir greičiau pasiduo
tų surusinama.

Autoritetingo lenkų isto
riko komunistinėje Lenkijo
je parašyta nesufalsifikuota 
istorija parodytų nuo pasau
lio atskirtiems lietuviams, 
kaip jie vra okupantų ir 
jiems parsidavusių "istori
kų" klaidinami ir mulkina
mi.

JAV atstovas Boivles

išvyko į Komhodžiją
JAV ambasadorius Indi

jai Bovvles išvyko i Kom 
bodžiią. kur aiškinsis Kom- 
bodžijos nusistatymą dėl lei 
dimo JAV kariuomenės da
liniams persekioti to krašto 
teritorijon pasitraukiančius 
Š. Vietnamo komunistų dali 
nius.

Kombodžijos valstybės 
galva princas Sihanouk bu
vo nutraukęs diplomatinius 
santykius su JAV, bet nese
niai jis pareiškė norą išsi
aiškinti su JAV atstovu ky
lančius pasienio ginčus.

Atrodo, kad jis savo se
ną priešamerikietišką nusi
statymą kiek pakeitė komu
nistų grėsmės akivaizdoje.

24 mil. pensininkų nuo vasario 
mėn. gaus didesnes pensijas

Prezidentas pasirašė socialinio aprūpinimo įstatymą. 
Pensijos pakeliamos 13':. Mažiausia pensija $55.

Sausio 2 d. prezidentas Sąmokslas prieš 
pasirašė socialinio aprūpini
mo Įstatymą. Pagal ji nuo 
vasario 1 d. bus padidintos 
pensijos vidurkiu 13' - . Ma
žiausia pensija dabar bus 
ne $4-4. bet $55.

karo tarnybą

I

Castro verčia Kuboj
taupyti gazoliną

Kadangi sovietai nebeat- 
veža Kubai pakankamai go- 
zclino, Castro isakė suvar
žyti jo pardavima. Dabar 
automobilių savininkai be
gaus per mėnesį tik 20 
onų gazolino.

Pakeitė kom parti jos 
vada

Čekoslovakijos komunistų Į 
partija pašalino iš partijos- 
vado pareigų Novotnį. bet j 
paliko ii prezidento parei
gose. Jis buvo paklusnus 
Maskvos tarnas.

Jo vieta užėmė slovakas 
Dubcek.

Dabai mokestis socialinio 
draudimo fondan bus ima
mas nuo š'7.800, iki šiol ji 
mokėjo tik nuo §6,600.

Nors pensijos padidina
mos. bet mokestis per 1968 
metus paliliks koks buvęs, 
t. y. po 4.4'' mokės samdi
niai ir samdytojai. Kitais 
metais įas mokesti< bus pa
keltas iki 4.8':, o vėliau dar 
daugiau.

JAV bombos Haiphorgo 
ga- uoste sužalojo sovietų laivą. 

I <****#*•♦♦#********#*****•#**##***•

Suimti 5 asmenys. kalti
nami sąmokslu sabotuoti ka
rinę prievolę. Jų tarpe yra 
žinomas vaikų gydytojas 
Spock ir Yale univ. kapelio
nas Coffin. Jeigu jie bus 
pripažinti kaltais, jiems gre
sia kalėjimas iki 5 metų ir 
piniginė bauda iki $10,000.

Operacijos, padalytos gy
vuliams, rodo, kad operuo
tojo kūnas gali net po poros 
metų pradėti nepriimti sve
timos širdies, ir tada ta or
ganizmo reakcija baigiasi 
mirtimi.

Pagaliau ketvirtoji opera
cija padalyta praeitą šešta
dienį Stanfordo universite
to Palo Alto mieste. Cal., li
goninėje. Čia 54 m. buvu
siam plieno darbininkui Ki- 
ke Kasperakui Įdėta 43 m. 
amžiaus moters White šir
dis, kuri staigiai mirė, krau
jui išsiliejus Į smegenis. O- 
peracija tęsėsi keturias su 
puse valandos. Ją padarė 
chirurgas Norman E. Shum
vvay. Ligonis normaliai 
sveiksta, bet ar jo kūnas pri
ims tą svetimą širdį, dar nie
kas negali pasakyti.

Afrikos chirurgas. Įdėjęs' 
širdis dviem žmonėm, pa
sveikino d r. Shumvvay ir pa
reiškė vilti, kad jo padalyto
ji operacija bus sėkminga.

Dr. Spock prisipažino 
žurnalistams, kad jis ir jo 
bendrininkai tikėjęsi sulai
kyti nuo karinės prievolės 
atlikimo nuo 100,000 iki 
500.000 jaunuolių.

Abu chirurgai porą metų 
kartu tobulinosi Minnesotos 
universitete.

širdies perkėlimo bandy
mai su gyvuliais, remiami 
gausiu fondu, JAV vra vyk-i 
domi jau aštuoneri metai. •

Pensininkams dabar lei
džiama uždirbti per metus 
ne $1.590, o $1,680.

Įstatymas numato kaiku- 
rių pagerinimų našlėms, ak
liesiems gvdvmo ir sąskai
tų apmokėjimo ir kitose sri
tyse. Ji- Įveda didesnę kont
rolę gaunantiems pašalpas 
(vvelfare).

Prezidentas buvo pasiū
lęs palankesnį projektą, bet 

1 kongresas ji apkarpė.

Izraelio premjeras 
pas Johnsoną

Izraelio premjeras Eskol 
buvo atvvkęs pas preziden-; 
tą Johnson pasitarti. Mat, 
regėdamas, kad sovietai 
ginkluoja arabus. Izraelis 
nori gauti didesnės paramos 
ginklais iš JAV.

Negru komikas 
; grasina

Įžymus negras komikas 
Diek Gregory grasina su- 
trukdysiąs demokratų kon- 

1 venciją. kuri bus ateinančią 
vasarą Chicagoje, jei Illi-

šiaurės Vietnamo užsienio rei
kalų ministeris Nguyen Poy 
Trinh, neseniai pareiškęs, kad 
š. Vietnamas kashčsis su JAV 
taikos klausimais tik tada. kai 
bus be sąlygų nutrauktas bom
bardavimas ir kitokie karo veik
smai.

Nohelio premijos laureato Stein- 
becko sūnus John Sleinbeck. ku
ris Vietname išbuvo vienerius 
metus. sako. kad 75', kariu

nois valstija neišleis Įstatv- vartoja mariįuaną. kad galėtų
i mo, kui is leistų negiams ap- sumažinti karo nemalonumus. 

Seniau daug ginklų Izra- ten, kui jie nori. bet jas nesumažinąs jų pajėgu-
elis pirkdavo iš Prancūzijos,’ Konvencijos salei ’ pike- mo kautis, krašto apsaugos de- 
bet dabar de Gaulle jų ne- tuoti jis pasikviesiąs bent parlamentas tvirtina, jog Stein- 
parduoda. 5,000 savanorių. beckas pasakoja pasakas.
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Ciayrakažkoks nesusipratimas
Vienas mūsų laikraštis gruodžio 29 d. prisiminė Vy-' 

liausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) seimą, 
kuris posėdžiavo New Yorke gruodžio 16-17 dienomis,1 
pabrėždamas, ”kad platūs Amerikos ir kitų kraštų lie
tuvių sluogsniai. kurie remia kovą už Lietuvos nepriklau-! 
somybę ir kuriems lietuvių .uUtos reikalai rūpi, negavo ; 
pilno vaizdo apie Y..xo posėdžius. Nei oficialus praneši-j 
mas, nei korespondentų aprašymai (tame skaičiuje ir ii- j 
gamečio Naujienų korespondento) nesupažindina su kon-: 
ferencijoje buvusiomis nuotaikomis“.

O tos nuotaikos, esą, buvusios labai nepalankios A- j 
merikos Lietuvių Tarybai (Altui). Taryba buvusi nepa-
grįstai kaltinama, šmeižiama ir visoje konferencijoje' Povaroield„j Mviet stotis

-o, kuris būtų turėjęs drąsos: ama.t.elosinslrumeitUiiis

KELEIVIS, SO. BOSTON

REIKALINGA LIETUVOS 

VĖLIAVA
I

Viena rimta amerikiečių 
organizacija Rhode Island 
valstijoje prieš kurį laiką 
kreipėsi j Lietuvos Pasiun- 
tinyoę Washingtone, prašy
dama padovanoti 3x5 pėdų 
didumo Lietuvos vėliavą, 
kurią norėtų iškabinti tarpe 
kitų valstybių vėliavų.

j Neturėdama tokiems rei
kalams išteklių. Pasiuntiny- 

■ bė nukreipė prašytoją į Lie- 
: tuvos Generalinį Konsulatą
• New Yorke. Tinkamai vėlia-

Sadko-2 Juodo joj jūroj. Joje gali tilpti 2 asmenys ir dar yra vaj reikėtų tarp 20 ir 25 do- 
ir tyrimo dar bams dirbti. i lerių. Tad jei atsirastų lietu-

; vių organizacija ar atskiras 
į asmuo, kuri$ norėtų tokią
* vėliavą padovanoti, malonė

neatsiradę nė vieno atstov
paneigti skelbtus melus, būtų užkirtęs kelią vienybės ar
dymui.

Žodžiu, lyg Vliko seime dėjęsi baisūs dalykai, lyg 
ten norėta Altą sugriauti ir nė vieno atstovo neatsiradę, 
kuris būtų dėl to protestavęs.

Visa tai yra kažkoks nesusipratimas. Pats straipsnio
autorius rašo, kad ne tik kiti korespondentai, bet ir Nau-i KAS JIEM ATSTOVAUJA NE 40 METŲ STAŽAS
jienų korespondentas neparašęs, kad Vliko seime Altas} LIETUVAI? NIEKO NEPADEDA
buvo šmeižiamas. Argi jis tai būtų tyčia nutylėjęs? Visai į
neįtikėtina. Tada. jeigu jau būtų tame seime buvę tokių! Vilnies redaktorius (gruo- Naujienos sausio 3 d. is- ---------- -- ------ ... ------ , 5»«nma nknnanta«

nuotaikų“, tai bent kitu laikraščių atstovai būtų jas džio 30 d.) piktinasi, kad spausdino jdomų įžymaus sugebėjo vokiečių Gestapo!
i—j—1_. T x. įtikinti J. Jurginio nepavo- ne UK neieiuzid. ueuivmt*

Kas kitur rašoma ' sodintas, kur. bent geriausiu„ kitę rašyti Lietuvos Genera-
at\eju, jam e. » -į jinjam Konsulatui Nevv Yor- 
mas i \ okietija sunkiesiems!, , . . . .
darbam s i ke, kuns yra pasiryžęs uz

”KaIėjime J. Jurginiui ne,
$3.15.

75,
sakyti bent dešimtį tinkamų 

., , Lietuvos vėliavų ir padova-
teko ilgesni laika sėdėti, nes. no^ jas įgkiibinti norinčioms 
SUSldaiė tokios apystovos. arnpriVippiu nr<r»ni7.9piinm« 
kad atsirado žmonių, kurie,

Itčup ZMIVIIUt, t
Lietuvoje

jingumu ir, Svo“ parašais iškabinti mūsų trispalvės, 
užtikrinę, J. Jurginį iš kalė- bet griežčiausi ai baudžia ir
jimo išvadavo. ' tu°s' P35 k“?uos ^‘“Y08

„T„- , vėliava atrandama. Todėl y-Isemus iš kalėjimo, buvo , , , .. . , .., . T T J . . - ra svarbu, kad siais penkias-uzdavmvs J. Jurginį apru- T. . ’XT __v-. . i v • ! Lietuvos Nepriklausomybespinti kokiu nors darbu ir ; ; , , .. .; • atstatymo sukakties metaistuo užtikrinti jam pragyve-' _ ; . , - , - .nimo šaltinį. 1 | musų trispalve pleyesuotų
"Tuo metu būdamas Vii- ’ la,sv0’° P^uho J''

niuje Lietūkio direktoriumi, sur’ 1 P P 
priėmiau J. Jurginį į tarny-,ma' . ...
bą su geru atlyginimu, ant-! j Vėliavą užsakiusiai ir pa
rojo sekretoriaus pareigoms.! dovanojusiai oigamzacijai 
nes jis gerai vaitojo vokie- ar asmeniui bus pi anesta, 
čių kalba. į ^am J1 įteikta.

"Tie asmenys, kurie J.l Laiškus vėliavos reikalais 
Jurginį savo parašais ir di-t malonėkite adresuoti:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- liaudininkų veikėjo J. Ber- 
nimo Komiteto seimą tašiaus straipsnį, pavadintą 

"Bendiadarbiavimo šalinin- 
. . . "sveikino žodžiu Lietuvos kams žinotina“. Jis rašo, 

įųjų — tame seime buvo net keli Alto centro atstovai, iri Generalinis Konsulas A. ši- kad Lietuvos Mokslų akade- 
ne bet kokie, o žmonės net su daktare titulais. Jie gi tikrai į mutis (turėjo būti parašyta mijos direktorius. Vilniaus 
suprato, kas ir apie ką yra kalbama, ir tikrai nebūtų tylėję, Į Simutis, Kel. red.) savo ir universiteto docentas J. Jur- 
ieigu Vliko seime būtų kas Altą šmeižęs. . Lietuvos Atstovo Washing- gini? lankėsi Chicagoje. kur

Taigi, jei korespondentai apie Alto šmeižimą nerašė.jtone vardu’ -• 1 bent tris kartus buvo užsu-
jei dėl to neprotestavo nei seime dalyvavę Alto atstovai,! "Nei p. Šimutis, nei kas kes Vilnies redakcijom ma
tai kokią išvadą tenka daryti? Nagi. tik vienintelę, kad : nore Vogtoms ^pav^asmeni-
to, apie ką rašo straipsnio autorius, tenai nebuvo. , Je“ kas turi tekę ją atstš skambino tiems, kurie jį,

Teko tame seime būti ir šiuos žodžius rašančiam, ir vauti. raį Vytautas Zenke-! vokiečiams užėmus Lietuvą, 
galima užtikrinti, kad tikrai seime nei Altas buvo šmei- į vičius, antrasis TSRS amba- išlaisvino iš kalėjimo, j. 
žiamas. nei reikštos kokios nors mūsų vienybę ardančios • sados sekretorius (Mūsų pa- Bertašius rašo: 
mintys ar nuotaikos. įbraukta. Kel. red.), rašo Jurginį iš

Tiesa, kad Altas buvo prisimintas ir pareikšta viena. Vilnis. į "
kita neįžeidžianti kritiška mintis, bet ar tai jau yra šmeiž- i Taigi. Vilnies redakto- žmogų todėl buvau tikras 
tas ir vienybės ardymas? Juk nei Vilkas, nei Altas, nei i riaus nuomone, dabartinei kad jis savo viešnagės metu 
betkuri kita organizacija nėra jau tokios obsoliučiai ne- Lietm ei atstoiau^a Sovietą ras momentą nors telefonu 
klaidingos, kad negali padaryti nė mažiausio nukrypimo , Sąjungos antrasis sekreto- paskambintiir po tiek metų 
ar net apsirikimo. Nei tokių žmonių, nei organizacijų nėra. < Tai rodo, kokioj pade- negjmatymo širdingu žodžiu 
O jeigu jau pasitaikytų kokia klaida, argi niekas neturi t p. Lietu\a r.abai yra ir ko- pasisveikinti.
teises tai priminti? į• ... • .. Buvo taip, Kad po pn-

Bet laisva laisvo krašto spauda, keldama viešumon ’ du 6 “ 'epilklausom-v’'mosios bolševikų okupaci-Į nų ir pasakys savo. nors ir
pasitaikančias negeroves, turi jausti ir atsakomybę. Ir ' . jos, vokiečiams užeinant Įtaiybini.
jai neleistina skelbti nebūtų dalvkų ir negeroves kurti. i, visą laika sakome, (nežinau pnezascių) J. Jur-
J 4 - * 6 kad Lietuva paversta Sovie- gims nepasitraukė su began-

prisiminę.
Straipsnio autorius rašo, kad seime nebuvo žmogaus, 

kuris dėl Alto apšmeižimo būtų pakėlęs balsą. Na, o iš tik-

dele rizika buvo iš kalėiimov
išvadavę (gal būt, ir pačią 
gyvybę jam išgelbėję) šiuo 
metu taipgi gyvena Chica
goje, todėl neturėjau nė ma
žiausių abejonių, kad mano 
pažintasis kultūringasis J. 
Jurginis neaplenks tų asme- 

įkys
ačiū

Tie asmenys, lygiai kaip

Consulate General of Li
thuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024.

tuviškumui sustiprinti prieš 
vykdomą rusifikaciją, o kai

Kokias intencijas turėjo minėto straipsnio autorius! tų Sąjungos kolonija ir kad čiais rusais į Sovietų Sąjun- 
is jį apie seimo nuotaikas taip gąsdinančiai informa- i Vilnies bei Laisvės vadovai, gą, bet pasiliko Lietuvoj.

ir aš, nebuvo prieš tai buvę; kurie vaizduojasi, kad tai

ir kas _
vo, mes nežinome, bet viena aišku, kad tuo savo rašiniu į kurie tą Maskvos kolonializ- "Vokiečiams užėjus, Jur- 
jis nepasitarnavo nei Altui, nei mūsų vienybei, kurių dide- i mą giria ir palaiko, yra ginis vokiečių Gestapo buvo 
liu gynėju jis nori dėtis. j maskolbemiai. areštuotas ir kalėjiman pa-

i

„50“ ženklas ten ir čia
Pasibaigusieji 1967 metai 

lietuvių tautai buvo 27-ji 
svetimos galios tėvynėje 
viešpatavimo metai.

Padieninė ar pamėnesinė! mąstymo anestezijos
tų metų Lietuvos gyvenimo į tais.
eigos apžvalga rodytų, jog! Bet būdinga ir tai, kad ta-

Dėl to ryškiai prisikišan- 
čio bruožo 1967 metai Lie
tuvoje tiktų vadinti sustip
rintos savarankaus lietuvių 

me

tai būta metų, Lietuvai ma
ža kuo teskirtingų nuo per
nykščių ar užpernykščių. 
Tik pažvelgus visu akiračiu

sai savarankų mąstymą bei 
tikrovės vertinimą stingdan
čių nuodų tvanas vis dėlto 
neistengė nei apmarinti, nei

iš karto, įsirėžia išskirtinis' aiškiai sutramdyti lietuvių 
tiems metams būdingas sąmoningumo ir net jų sava-
bruožas.

Kai laisvėje lietuvių sam
būriuose mezgėsi sumany
mai ir pasiryžimai pridera
mai prisiminti ir pasauliui 
priminti 50-ties metų sukak
tį nuo Lietuvos prisikėlimo 
savarankiikai gyventi, tai 
svetimos galios užviešpatau- 
toj mūsų tėvynėj tais pačiais

rankiškų minčių prasiverži 
mo viešumon.. Net svetimo
sios galios tarnyboje stovin
tieji laikraščiai, tie pagrin
diniai savaimingos lietuvio 
minties marinimo įrankiai. 
—ir tie, šalia deklamacijų 
svetimosios, nuolat sergan
čios. todėl nespėjusios su
bręsti. o jau nusenusios re-

vos laukas, — vieta susirem
ti "50-ties“ ženklo skirtin 
gosioms prasmėms.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas drauge su 
kitomis laisvųjų lietuvių va
dovybėmis numatė eilę prie
monių tam svarbiajam lais
vės kovos ginklui išaštrin
ti, — Lietuvos nepriklauso
mybės ir lietuvių tautos bei 
žmogaus laisvės Lietuvoje 
idealui išryškinti. Nuspręsta 
ir įsipareigota — su visų 
mūsų visuomenėj esamų ta
lentų talka ir visos visuo
menės medžiagine pagalba 
—tas priemones ko tikslir-

1967-tais metais buvo wk-; voliuci jos garbei, protar-
domas neregėtai sustiprin
tas įšvirkštinėjimas nuodų 
lietuvių savaranlciikai min
čiai užmarinti.

Tokiu tikslu bei prasme 
visa Lietuva buvo užtvindy
ta ir persunkta Rusijos bol
ševikinės revoliucijos sukak
tuviniais garbinimais ir jos 
tariamosios palaimos — at
neštos į Lietuvą prieš 27 me
tus — gyrimais.

maža savarankio? tenykščių 
lietuvių minties pasireiški
mų dalelė tegali būti viešai 
minima. Tačiau, jeigu 1967- 
tais tokiems pasireiškimams 
itin priešiško potvynio me
tais ju vis dęlto buvo Įmano
ma pastebėti, tai tikėtina, 
jog šiais — Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais čia, laisvėje, 
ne tik minėsim prieš 50 me
tų sulauktą Lietuvos sava
rankiškumo atgyjimą, bet 
ir stebėsim naują, dabar 
vykstantį savarankiškosios 
minties stiprėjimą Lietuvoj, 
nors ir prievartaujamoj.

Praėjusiais metais Lietu
vai buvo primestas svetima- 
reikšmis ženklas ”50“. Jo 
ten buvo daug. — ant durų, 
langų ir sienų, bet mažai te
buvo lietuvių širdyse.

Mes laisvėj keliame kitos 
reikšmės "50“ ženklą. Tėvy
nėj regimų nusiteikimu vaiz 
dai kviečia tą ženklą taip 
apšviesti, kad švitėtų ne tik 
ir ne tiek praeitim, kiek nau
ja tikros, tyros laisvės vil
tim.. Šiai vilčiai Lietuvoj da
bar durys ir langai uždaryti, 
bet yra daug atvirų širdžių.
Jų atvirumas ryškiausiai į- 
prasmina Lietuvai skiria
muosius Laisvės Kovos Me-» mas. — kad reikia.

piais vis dėlto užleidžia kiek 
vietos ir visiškai sveikoms, 
drąsioms, kartais įsibrovė
liams valdovams tiesiai į akį 
pirštu duriančioms mintims.
Ir toks tolydžiai ryskėjąs 
bruožas 1967 metais buvo 
pastebimas pavergtos Lie
tuvos gyvenimo panoramoj.

Svetimoji galia Lietuvoj 
tebesaugo savo sudarytąsias
aplinkybes, dėl kurių tik tus. Nes ten pagrindinis ko-

kokiais nors "fašistais ar 
liaudies zlodėjais.“ ir todėl 
galvojau, kad tokiu atveju 
mūsų aplankymas neturėtų 
būti J. Jurginiui užskaitytas 
į komunistinės ir politinės 
disciplinos pažeidimą. Tuo 
labiau, kad J. Jurginis vie
noje vietoje. Chicagoje lan
kydamasis, buvo pareiškęs, 
kad jam, kaip 40 metų ko
munistini stažą turinčiam, 
esą leistina kalbėti Ir veikti 
daugiau, neeąi eiliniam par
tijos nariui. Tačiau, kaip pa
sirodė, nežiūrint į 40 metų 
stažą, nedrįso nukrypti nuo 
ekskursijos nolitruko direk
tyvų“

Priminęs, kad Liei voje 
gyvenantieji, savo kailiu pa
tyrę ypač Stalino laikų žiau
rumus. vra apimti mums ne
suprantamos baimės, bijo 
kalbėti apie politinį gyveni 
mą. o jei kalba, tai taip. kad 
galėtų pasirodyti esą 120% 
geri tarybiniai piliečiai. Tik 
jaunimas esąs drąsesnis irgiausiai pavartoti ar dar su

rasti bei pavartoti jų dau-! reiškinys sudarąs dabar- 
giau, kiek tik tam sudarys Į kiniam režijnui rūpesčių, 
galimybių visų mūsų turimų Emigracijoje gimęs, au-
pajėgų uolumas.

O uolumo reikia didelio
ir daug. Nes uždavinys nesi
baigs tik laisvės bei nepri
klausomybės idealo išpuose- 
lėjimu bei išaukštinimu. 
Reikia rasti būdų ir priemo-

gęs ir mokslus išėjęs jauni
mas. brendo Amerikos laisr 
vių aplinkoje, ir todėl mūsų 
jaunimo galvojimas visais 
požiūriais yra susiformavęs 
laisvių principų poveikyje. 

"Tokiam jaunimui, rašo
nių padėti pajėgiajai tautos J. Bertašius,' ir šiuo metu 
daliai, ypač jaunajai kartai! peršama bendradarbiavimo 
Lietuvei tuo idealu iš naujo sąvoka kitaip atrodo, ir gal- 
tvirtai apsiginkluoti. Ir nėra1 vose vystosi tokios iliuzijos, 
klausimo. — argi galima tai, kurioms veikiant, atrodo,
padaryti? Yra tik atsaky- 1 1 *1 • kad, nuvažiąvus Lietuvon ir

prisidėsią ir prie Tautos ne 
priklausomybės momento 
artėjimo“.

Tokia nuomonė susidaro 
jaunimo galvose ne tik dėl 
šiuo momentu vykdomos 
JAV politikos, bet ir Ameri
kos studentijos didėjančios 
manijos įtakoje, kad jai pri
klauso pirmasis smuikas, to
dėl šitaip galvojantis jauni
mas "save laiko visais po
žiūriais. net gyvenimo pa
tirtimi. toli pralenkęs dabar 
tinį mūsų senimą, kuris esąs 
surambėjęs, susenęs, savyje 

užsidaręs ir degąs neapy
kanta viskam, kas Lietuvo
je dabar yrą daroma arba 
padaryta.“

Jei dar mūsų jaunimui, 
pasak J. Bertašiaus. būtų 
galima daug kas atleisti, 
"tačiau tenka stebėtis tais 
mūsų emigracijoje gyvenan
čiais vyresniojo amžiaus as
menimis, kurie turėjo pro
gos matyti, patys patirti ir 
iš arčiau pažinti komuniz
mo taktiką, veiksmus ir pa
rodytus ’Taisvės“ šūkius, 
kad po visų tų išgyvenimų 
dar piršti bendradarbiavi
mą“.

Straipsnio autorius mano, 
kad J. Jurginio, su 40 me
tų stažu komunisto, pade
monstruota įo turima laisvė 
"turėtų kiekvienam bendra 
darbiavimo šalininkui nors 
kiek atverti akis. kad blai
viau pergalvotų ir tikrai re
aliai pažintų visas bendra
darbiavimo sąlygas“, kad 
tas bendradarbiavimas ne

(ELTa)
su vienu kitu pasikalbėjus, tarnautų tik maskvinio oku 
bus jau daug padaryta lie-.' panto naudai.

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Vincą* Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS. I66pusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪN ŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 2S0 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Saliy Salminen, KATRY- 
NA, .Omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl.. kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais 
kietais viršeliais $

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

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

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

Alė Rūta, KELIAS J 
KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Vytautas Volertas, UPE 
TF.KA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. K AL”
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20] psl.. kaina 

=i $2.50
Alovzas Baronas, TRE

ČIOJI MOTERIS, premijuo
ta? romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis. PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gvvenimo. 
II laida. 160 p-1. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantu gyvenimo, 268 
įsi., kaina $2.50.

Juozas KraF’kauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
'Omanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

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

Vvtautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
nusl.. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
-avičiaus gvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Sva-stai: JO SU- 
PADĖTINĖ. nremiiu o t a s 
‘Omanas Iš Vinco Kudirkos 
ryvenimo, 391 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRIŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi,, kaina 
$5.00.

Alovzas Bnrcna-- V|£NI- 
M MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1 .50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
n«:l kaina $3

VTENTŠT MR^žTAT. mma- 
nas. paračo Alovzas Baro
nas. 117 psl. kaina $1.50

KATPYNA. Sallv Salmi
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas. 291 psl., kai
na $5.00,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
0H10 VALSTIJOJE AUKOS TAUTOS 

FONDUI

NUTEISĖ VAISTŲ 

TRUSTĄ

CLEVELAND, OHIO

Naujųjų Metų sutikima*. 

M ūsų Bendruomenė ir jos 

vyriausieji vadai

NEW JERSEY LIETUVIŲ 

TARYBOS

Bendras N. Metų sutiki
mas kartu su savo artimai
siais — giminėmis, draugais 
ar idėjos bendraminčiais—,

Tautos Fondo įgaliotiniai šįorrjs dienomis federa- 
PRANEŠlMAS yra prisiuntę tiek aukų: Į linis teismas Nevv Yorke 

j nuteisė tris antibiotinių vais-' 
N.J.L. Taryba rengia iškil-i V. Akelaitis, Cleveland— tų firmas už sąmokslą kont- 
mingą 1968 metų Vasario’ $50; J. Audėnas. Nevv York roliuoti tų vaistų rinką ir jų 
16-sios minėjimą vasario 11 j—$60; J. Butkus. Bridge- gamybą. Pripažintos rusi-i 
d. Jis prasidės 3 vai. popiet* port, Conn. — $150; E. Bu- kaltusiės šios kompanijos: 
iškilmingomis pamaldomis Į lotienė, Detroit,—$50; K.

Bartys, Elizabeth, N.J. —
$287; Ona Cerškienė, E. St.
Louis. III. — $120; St. Gru- 
šauskas, Nevv Britain, Conn.

Nevvarko R.K. Katedroje.
Pamaldos bus laikomos Ke

sonas, visur sutinkamas pa-J tuvių kalba, jose dalyvaus 
protys. Vienas kitą sveiki-* kardinolas, vysk. V. Briz- 
name laimingai N. Metų su- £.vs ir visi Nevv Jersey vals-1 —$142; A. Januška, Dor- 
laukus ū- vieni kitiems lin- Į tijos lietuviškų parapijų ku-Į chester, Mass. —$75; Gr.i 
kime geros sėkmės ateityje. Wai- Laike pamaldų giedos! Krivickienė. Washington, D 
Yra priprasta, kad ne tik ar-i visi Jersey lietuviški! C. —$190; K. Kudla. Balti

_____ _____ J_________J______ t nhni-ui cii ”T?iitna“ nliAiiii VI U tOSLO • P Volo

1. American Cyanamid Co.

2. Bristol Myers Co. ir
3. Charles Pfizer Co.

timas artimą. draugas drau-! chorai su „Rūtos" chorui more, Md. — $252; P. Kala- 
gą sveikina, bet taip pat da-’ priešaky. Po pamaldų 6 vai. dė. Boston. — $80; P. Mika- 
ro ir vadovaujantieji asme- vak- Robert Treat Hotek lauskas, Omaha, Nebr. — 
nys. kurie savo bendradar
bius ar bendros idėjos drau
gus pasveikina ir pareiškia puota ir šokiai, 
gerų linkėjimų. Tai gražus
kultūringu žmonių tarpe pa
protys.

(50 Park Place, Nevvark, N? 
J.) bus meninė programa.

Garbės svečiais pakviesti 
įžymūs JAV politikai ir ad-

$$80; J. Makauskis, Nevv 
York, — $182; Pr. Mučins
kas, Boston, —$50; Pr. 
Pauliukonis, Worcester, — 
$114; Albertas Puskepalai-

Jos gamino vaista. vadi-! 
narna tetracycline. Valdžios! 
prokuroras teisme Įrodė. j 
kad pagaminti 100 to vaisto 
piliulių kainuoja nuo $1.59 
iki $3.87, bet tos firmos 
pardavinėjo ji vaistinėms 
po $30.60 už 100 piliulių, o 
vaistinės savo ruožtu lupda
vo iš ligonių po $51.00 už 
100 piliulių.

KAS SKAITO KAM.

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Šen. Eugene McCarthy, kandidato Į prezidentus vyriausioji rinkiminė būstinė Nevv Yorko mieste

Ne visai taip šių N. Metų 
sutikimas praėjo Klyvlende. 
Didelė Klyvlendo lietuvių 
visuomenė N. Metus sutiko 
trijose vietose: Čiurlionio 
ansamblis savo būstinėje, 
vad. frontininkai — šv. Jur
gio parapijos salėje ir Klyv
lendo Liet. Bendruomenės 
abi apylinkės, kaitų susidė
ję, N. Metų sutikimą suruo
šė pasisamdytoje salėje.

Žmonių buvo daug, pilna 
salė. Pobūvis buvo ramus, 
tvarkingas, nuotaikingas. 
Patys N. Metai buvo sutikti 
Klyvlendo B-nės apylinkių 
vadovybės trumpu sveikini
mu ir visų bendrai sugiedo
tu Tautos Himnu.

tis, Boston, — $247; Br. Pa- 
ministracijos pareigūnai, jų! liulis, Dorchester, Mase.. —
tarpe gubernatorius, abu se-į $55; A. Rugys. Paterson, N. j monopolizuoti buvo pada- 
natoriai, kongreso 
Nevv Jersey Pabaltijo 
ir Nevv Jersey Pav

Sąmokslas tam vaistui

1967 m. spalio 23 d. iki 
gruodžio 28 d., paaiškėjo, 
kad prie šios konspiracijos 
buvo prisidėjusios dar dvi 
firmos — Olin Mathieson

Tautų komitetų atstovai bei

O. auu sc-Į .JOJ, Rugys, raieisun, m. paua- fįrrnos __ Olin Mathieson
nariai.! J. _ $60; J. šaulys. Bran- rytas 1960 m. Nuo to laiko! Chemical c if v John

i jo Tautui f ord. Conn., - $50; M. iki šiol jo buvo išparduota! ^odė’ S>ie
avergtųjų šmulkštienė, Evanston, III. uz 1 bik ir 700 milionų dole- b , ’ • ; i nebuvo kalti-

—$195; A. S. Trečiokas, O- rių. Taigi nelegaliu būdu tos

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILiEČIŲ%
KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, tel. NE 5-4231

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

Amazone* upės (Pietų A-
merikoje) žiotys yra 250 ■*********''“*****************♦*************♦******************♦********* 
mylių pločio.

i byloje jos dar nebuvo kalti 
narnos. S. M.iškilieji lietuviai. Pagrindi- range, N. J. — $125; J. Ur- kompanijos padarė milžiniš

kų pelnų ,— taip pat ir vais- •♦****•*#*#***♦♦»»**#»******♦**»**niais kalbėtojais pakviesti:; belis, Melrose Park, III. — 
angliškai — mūsų visų ger-! $60; VI. Viliamas. Washing- 
biamas, Lietuvos reikalus; ton, D.C., — $124; Irena

tinės. Toks biznis vra nele
galus, ties jį draudžia Sher-

giliai suprantąs ir niekada i Vilgalienė. Great Neck, N/mano įstatymas prieš trus-
neatsisakąs mums padėti se
natorius Harrison A. Wil- 
liams, Jr.; lietuviškai — 
Lietuves pasiuntinys Wa- 
shingtone J. Rajeckas.

Y., —$52; Balys Vitkus, 
Chicago. III.—$435; V. Vit
kus Rochester. N.Y.—$64; 
Pr. Žilaitis, Grand Rapids. 
Mich., — $168; B. Žukaus
kas, Chicago, — $85; M.

Visų Nevv Jersey lietuvių į Watkins, — Worcester, — 
pareiga minėjime kuogau-i$go.
siausiai dalyvauti, kad už
pildytume katedrą ir vieš
bučio sales. Nuoširdžiai pra
šome ir kaimyninių valstijų

Tik N. Metu sutikimo gra- lietuvius, kurie tą dieną mi-Į §v. Antano gimnazijos Ken- 
žia nuotaika drumstė Liet. Į nėjimų nerengia, atsilankyti ; nebunkporte, Me.. mokiniai 

į šį minėjimą. Ypač tikimės! —$55.
svečių iš Nevv Yorko. nes 
Nevvarkas jiems visai pašo
nėje.

Maironio lituanistinės mo 
kyklos mokiniai per įgalio 
tinį J. Makauskį — $72 ir

B-nės augštosios vadovybės 
keista laikysena.

Kaip žinoma. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vyr. 
valdyba gyvena Klyvlende, 
išskyrus jos pirmininką J. 
Bačiūną: gi visi kiti v-bos 
nariai, įskaitant visus vice
pirmininkus, pastovūs Klyv
lendo gyventojai.

Tr štai nė vienas iš jų nė 
trumpam momentui nepasi
rodė Klvvlendo Lietuvių B- 
rės N. Metų sutikime; nė 
vienas iš jų ne tik gyvu žo
džiu. bet net raštu tų susi-

Meninei programai, puo-

Tautos Fondo valdyba 
širdingai dėkoja visiems į- 
galiotiniams ir aukotojams, 
Lietuvos laisvinimo taikiniu

tai ir šokiams bilieto kaina karrfs, ir linki sėkmės toli- 
$10.00, jaunimui tik šokiam, Į mesniame darbe.
kurie prasidės 8 vai. vak. — 
$2.00. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto, nes prie Įėjimo 
puotai bilietų nebus, o jųĮ 
bus galima gauti tik šokiam. ! 
Šokiam gros populiarus pil-l 
no sąstato Gene Bichko or-į 
kestras.

tus. Rašant šiuos žodžius,, 
teismo bausmė piktadariam! 
dar nebuvo paskelbta. 

Byloje, kuri tęsėsi nuo

# * *

70% JAV gyventojų gy-! 
vena miestuose.

M/

B PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Uždarė laikraščius 

ir partijas

O gal čia veikia Maskvos į 
magiška lazdelė? Paskuti-! 
niu laiku čia atsirado Sovie-( 
tų S-gos ekonominė komisi-į 
ja, kuri siūlo 20 mil. dol. pa-i 
skolą, svarstomas ilgameti-! 
nės prekybos šutai ties su;Po prezidento O. Gestido 

mirties naujoji vyriausybė _ . , ,
■ezidentu jor- Sovlet1 S-?3 klausimas.su naujuoju pi 

ge Pacheco Areco priešaky ! 
uždarė Montevideo leistą! 
Kubos barzdylų šalininkų! 

! dienraštį Epoca ir ilgameti!

Neprisiuntusius aukų — 
! prašome paskubėti prisiųs-

Bilietus į minėjimą gali-
rinkusiųjų bendruomeninin- ma įsigyti pas platintojus ir 
ku nenasveikino ir nepareiš- pas N J.L. Tarybos kasinin
kė linkėjimų.

Prel. Jonas Balkūnas,

Fondo pirmininkas

Alb. Oilapas,

Reikalų vedėjas

Argentinos Balsui 

suėjo 40 metu

Ne iš vieno lūpų vėliau 
teko išgirsti tų ”vadų“ adre
su ironiškų ar net piktų pa
stabų. Iš šalies žiūrint atro
dė. kad tie priekaištai mūsų 
L. Bendruomenės augščiau- 
siai vadovybei turėjo pa
grindo.

Dr. B. Matulionis

ką inž. W. Dilis, 543 Clinton 
St.. East Orange, N.J.. tel.
OR 2-1107. Norintieji sėdė 
ti savam būrely prašomi iš 
anksto užsisakyti staliukus į 
pas N.J. Tarybos vicepirmi-' 
ninkes M. Stoniūtę. 61 Ar-Į 
lington Avė., East Orange,! Įsidėmėkime, kad sausio 
N. J., tel. 674-3723 ir E. Į 7 d. pradėjo veikti nauji 
Trečiokienę, 185 No. Ster- pašto tarifai. Štai jie: 
ling Drive, Orange. N. J.,

IV f įviji
Pašto tarifai

KAIP KOMUNISTAI 
VADUOJA

Jau 1925 m. profesorius 
Augustina* Janulaiti* savo 
knygoje ” Lietuva ir dabarti
nė Rusija“ rašė:

„Dabartiniai rusai sten
giasi plėstis, keldami revo
liucijas. Ateina kaip 
tojai, įsivyraus kaip
o • •«ciai .

tel. 675-3925.

Per minėjimą aukų niekas 
nerinks prie durų bus stale
lis, ir, kas norės, galės paau
koti. • ••

P. Puronas,

N,J.L. Tarybos atstovas 
spaudai

Paprastas laiškas 6 cen
tai, atvirukas 5 centai.

naujiena 
knygų mėgėjams

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.-

■ Urugvajaus socialistų parti 
jos organą EI Sol, Revoliu
cinį Urugvajaus sąjūdi, U- 
rugvajaus socialistų partiją, 
anarchistų sąjungą ir dar 
keletą „pavojingų“ organi
zacijų. o jų 6 vadus pasodi
no į kalėjimą.

Įdomu tai, kad nė pirštu į Per tuos 40 metu Argen- 
nebuvo paliesta nei komu-, tinoj, Brazilijoj ir kt. gimė 
nistų partija, nei jos spau- ir mirė kelios dešimtys be
da, nei kitos jos organizaci- tuvių organizacijų ir laik- 
jos. Jų dienraštis EI Popular raščių. bet Argentinos Lie- 
eina kaip ėjęs. Nejaugi da-į tuvių Balsas, nors ir sunkio- 
bartinė Urugvajaus vyriau-* se gyvenimo sąlygose, išsi-i 
sybė susidraugavo su komu-' laikė. Tai ‘jo redaktoriaus’ 
nistais?! ; Kosto Norkaus ir leidėjoj

Sakoma, kad minėti įvy-į Prano Ožinskio nuopelnas.!
kiai vra komunistų išprovo- o . .. , . , ,
kuoti, kad sužlugdytų jųl Sve.k.nu juos ,r knk.u Ar- 
amžinus priešus ”social-ta- ?1ent!Tos L,e,tuv,ų Balsu' riar 
šistus“ (taip, jie vadina so-i ’ 1 m*dų.
cialistus). 1 M. Krasinskas

Argentinos Lietuvių Bal
sas yra Pietų Amerikos lie
tuvių spaudos veteranas, su
laukęs 40 m. amžiaus. Tiek 
ilgai nėra ištvėręs nė vienas 
šio žemyno lietuvių laikraš- 

! tis.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psk 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, d?.bar ....................... $2.00.

Z

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

į Tračios klasė* siuntos i 
! (aplinkraščiai, neužlipytos 
i sveikinimo kortelės, spaus- 
į dinta medžiaga, maži siun- 
Į tinėliai) — • centai už pir

ma* 2 uncijas ir toliau 2
------------------------------ centai ui kMnri«H ««■*-

Įklimpau kaip į išrūgas:1 Pakeitimų, kurie nėra
. _ . i svarbūs kiekvienam, čia ne-

nei suėst, nei išlipt. į g^gibiame, nes juos suinte-
'w*#*****»»m**»»**#**«********»» resuoti gali sužinoti pašte.

Mūsų mylima molina

KAROLINA KANSEVIčIENfi,

seniau gyvenosi Randolphe, Mass.. mirė 1967 m. rugsėjo 
19 dieną Miamyje, Floridoje.

Sūnus — Alphonse Kansevich, Bena Virginia 

Dukterys: Ann Mclain, Miami, Florida
Fraaces Brovn, Islamorade. Florida 
Mokina Marchinn, Merritt Island. Fla.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karakaus 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 ........................ $200.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų 11 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 Kipras Bielinis. 309 
psk Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergu 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!

Šito.- knygos maunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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ALTO PRANEŠIMAS

Ryšium su Amerikos Lie-i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kas buvo tas „liaudies seimas“ Ką dovanoti ?

knygas:
Pagerbė čekistus

Gruodžio 20 d. visoj So 
vietijoj buvo metinė čekistu 
pagarbinimo diena. Ši tik
roji ir svarbiausioji bolševi
kinės valdžios atrama, ne
prilygstamu teroru išlaikiusi 
bolševikus valdžios soste 50

Puošiasi svetimomis 

plunksnomis

Vilniuje jgu išleista Sofi
jos Binkienės su iarvta kuv- 

Ir be ginklo ka-
— dokumentų ir. dau- 

1;”di'imu rinkinys

ga
i 22.1

vardu

Tsutos^. shukku KHci Lietu- dimosi ir net nesvanKiy xa- šium su lietuvių delegacijos, 
va laisvu noru Įsijungė Į So- rikatūru. Pirmininkas per-, vadovaujamos ALT pirmi- 
vietu Sąjungą ir kad tą Įsi- balęs bėgiojo iš kampo į' ninko A. J. Rudžio, lankv- 
jungimą Įvykdė "Liaudies kampą. Pagaliau susijungė musi gruodžio 6 d. pas JAV 
Seimas*, išrinktas 1940 m. su Joniškio kompanija ir viceprezidentą H. H. Hum- 
•iepos 14 dieną. To "Liau- jiems paaiškino rinkimų da-‘ phrey. didysis Chicagos a- 
dies Seimo“ deklaracija yra vinius. Joniškio kompanija menki ?čių dienraštis Chica-

giausia. .
metų. visaip kaitei lojusi sa- apie eilės lietuvių pastangas 
vo vardus ir dabar besivadi
nanti "civilizuotu" valsty-

ų.lbėti • .-.i--ri7

oe paliovos vis Kartojama. 
Na. o pažiūrėkime, kas

tas "Liaudies seimas" buvo.
arbuvo įsnnKtas ir

Įsakė sustabdyti balsų skai
čiavimą. kol atvyks iš Jo
niškio kompartijos atstovas. 

Po gerų 4 valandų iš Jo

cių
go Sun-Times gruodžio 17 
d. Įdėjo lietuviams palankų 
vedamąjį "A US Stamp For 
Lithuania?" (psl. 19, sekči

Tundra Talės, Many land 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pust kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Ką tik gavome:
PEILIO AŠMENYS, Jur

gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl.. kaina S4.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie-
nė. 128 mažo formato psl.,
kaina 8*1.00.

bės saugumo komiteto var
du. šventės proga visada, 
grįžta prie savo tikrojo ori
ginalaus čekisto vardo.

Lietuvoje čekistai irgi 
šventė savo šventę ir nesi
slėpdami gyrėsi. kaip jie— 
Maskvoje Dzeržinskio kada: 
sukulta Rusijos ČE-KA (y- 
patir.z- ji komisija i — sau
go taip pat ir šio krašto "su
verenumą"...

Gruodžio 19 d. Tiesoj a-

au
daugiausia iš ge: 
nusius žydus, 
jančių Įtikinėjimų apie 
"buržuazinių nacionalistų 
talkininkavimą" gestapinin
kams. ši knyga, be abejo, ro
do kitą medalio šoną. Bet 
bolševikai nebūtų bolševi-! 
sai. jc; nej asiskuti. a- 
šp-ti i sav ... - itns visų tų.1 
kurie, kaii i mar lami, rie-

persekioiamu

ie. Iš
res Lietuvoje, Kriukų vals- 

viso Lietuvoje ko-
pasiliko tik su tuo "oran- jų atsiliepimus — "Stamp 
duoliu“ ir pasakė, kad patys! For Lithuaria** B. S. Jurėno 

munistų lietuvių buvo labai pabaiga tikrinti. Tas buvo- Chairman XIII Lith. pex ir

smosi gesta] minkų 
bėms. Dabar 
tvs tu ižvmiu a

kelio
žiaury- 
d e šim

tą ar..-, seiau
pie čekistų vaidmenį Rusijoj ': ir mažai te: ažir.tų patriotų 
ir Lietuvoj straipsni parašė 
dabartinis vyriausias čekis
tas Lietuvoj J. Petkevičius, 
kuriame ir vėl atskleidė vi
są. tiesa, seniai pažįstamą, 
bet jokiose aplinkybėse ne
pamirština čekistini menta
litetą.

Tas čekistų viršininkas, 
titulinis čekistų vyresnybės 
•vietininkas Lietuvoj, tarp 
ko kita rašė:

lietuviu. ,<i. oe eilė gydy
tojų ir kunigų, — via "j a- 
vyzdir.ųi ii ištikimi tarybi-

r.euau r. o Kriukų valsčiuje visai nesunku, nes buvo li-' "Lniversity Of Chicago A- 
atsirado vos du bernai. ir kę vos apje 20 vokų. kurie - lumnus*’.
. ie~a mo.eįis, kurie su^fa) balsavimo rezultatų nebe- Didžiojo amerikiečių dien- 

galėjo pakeisti. raščio vedamieji ir skaityto-
Tikri daviniai buvo tokie: jų nuomonės mums yra la- 

Balsavo 20’jG visų vais-i bai svarbu pastangose savo 
čiaus gyventojų, turėjusių' tikslui atsiekti. Ženklo kiau-j 

komuartrio^ teisę ba^suoti- Paduotų bal- simas bus sprendžiamas ati- 
" 1 _ sų50% buvo sugadinti ir ne- tinkamoje komisijoje pa

galima buvo jų užskaityti.1 Naujų Metų.

T i mele** Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

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

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280

— Lietuvos TSR čekistai 
(kurių bent 90 ar daugiau 
nuošimčių visada Maskvos 
Lietuvai "padovanoti** > tu
rėjo atkakliai, pasiaukoda
mi kovoti su ginkluotomis 
nacionalistinio pogrindžio 
gaujomis, kurias sukūrė hit
lerinės žvalgybos agentūra, 
o vėliau perėmė JAV ir Ang
lijos žvalgybos (1).

Arba toliau:

nes liaudies gynėja: 
tyvūs antifašistai".
"tarybinės santvarkos sau- 
ninkai”... Ne tik tos knygos 
autorė - sudarytoja S fija 
Binkiene, bet ir jos vyras 
poetas Kazys Binkis, beveik 
vien iš mirtie? patai" tegalė
jęs str ri*.. ai iej . an n et 
okupacijų žiaur; be?, sius 
knygos recenzentų pašytas 
į "aktyvius antifašistus". I? 
savo tarpo patrauklių aso e- 
nybių jaunajai kartai palo
dyti bolševikai tun nedaug, 
—nūs, nelmusia:.? et Kietais 
gyrimasis nedaug pasiseka
mu teSUS.iaUKla. lodei steQ- į 
giasi svetimomis plunksno
mis pasipūsti.

tiesiog

Be pio 
gO5

ko namini, 
giamai 
niesiem 
tos knygos 
Lietuvoje: — 
medali pašę“ ? 
pa n n iri 1 f >v < > 8

šios kr

.u

: -aklusti Kremliui ir sudaly
ti valsčiaus kompartijos i 
branduolį. bet jie buvo ma
žai raštingi, tai visi vais-' 
čiaus careigūnai liko savo 
vietose. Tas
■'branduolys** rinkimų pra 
vesti nepajėgė ir sau Į pa 
galbą oasikvietė "liaudie 

riešus”, kuriu tarne ir as

todėl labai

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimų II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina........ 87.00

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl., kaina 
82.50.

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė. kišeninio formato, 351 
psl.. kaina 82.00.

PAl LIŪS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny-

p»l., kaina $5.00.

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

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

Iš viso tinkamų balsų buvo svarbu, kad lietuviai siųstų 
? 10U'< Kriukų valsčiaus gy-i padėkos laiškus Chicagos

ventojų. turinčių teisę bal-, Sun-Times redakcijai (Chi- 
suoti. Bet rytojaus dieną per cago Sun-Times. Chicago, 
Kauno radiją pranešė, kad III. 60611) ir pageidavimus 
Kriukų valsčiaus liaudis la- Pašto Departamentui. Wa- 

uut. . pyy^jingaj balsavo ir shington, D.C.. kad ženklas
vai-ozm. kiek renaa .snnta pinnPą plįnešė. kad bal- Lietuvo. neprikl^uomybi,
a.-.oij. Ringėj o tą 86"“., bet vėliau ”ati- 50 metu sukakčiai būtu duo
sąrašą įdėti i voką ir įmesti ’
i dėže. Pasibaigus balsavi
mo laikui
oaduotieji balsavimo vokai.•5,0
Kiek buvo paduota balsų. sU° * ,

Panašus balsavimo

t

buvau.
"Laisvi" rinkimai vyko 

Buvo tik vienas sąra- 
tame sąraše tiek pa-

taip 
šas ir

savo
taisė* ir pranešė. kad Kriu- tas.

|ga, kaina 817.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl.. kaina minkštais virše
liais 82.50. kietais 83.75.

Vysk. P. Bučio atsimini
mai. II tomas, 282 psl., kai-

Paskutinis posėdis. Juozo
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina 84.00. 
r.a 83.50.

Narclžio pulkas, Balės

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

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

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb-

buvo suskaičiuoti kų valsčiaus Raudis balsavo Tuo mes> ]įetuvįų kilmės 
93< visų turėjusių teisę bal-.amerikiečiai, galime prisi-

paduota
gerai nepamenu, 
pamenu, kad pa-

1 dėti prie Lietuvos laisvės 
dari- kovos ir mūsų laisvės atga- 

p™,™-. — nĮai buvo ir kitose rinkimų vimo istoriniam Įvykiui at
duotųjų baisų skaičius suda- vietose, tik su kitokiais at- žymėti susilaukti atitinkamo 
-e 2'h ./ r visu valsčiaus gv*- spalriao. į Amerikos vyriausybės ir vi-

sKaiciau 
bet geiai

ventojų.
cUOtl.

vioną -•‘^u~:Tra; 
recenzentai rie- ■ 

:. nors ji- neišven-1 
Kils ne tik vyrės- į 
bet 'r jauniesiem-į 

skaitytojams! 
kur "trečioji, 
Kur herojai į 
’,>• čekis- i

siautė ūma

> visų v; 
turėjusių teisę bal-i Štai kaip buvo išrinktas suomenės pritarimo.

tas garsusis "Liaudies Sei-1 
Mūsų kompartijos kolek- mas“. Bet ir taip išrinktas! 

tyvas buvo patenkintas bal-; "Liaudies Seimas . jeigu už 
sarimu gausa, bet kai pra- jo nebūtų stovėję rusų tan- 
dėjoir, tikrinti paduotuosius kai, nebūtų "savanoriškai" 
vokus, jų nuotaikos pasikei- nutaręs Lietuvą įjungti Į So- 
te. Pasirodė, kad pusė bal- vietų Sąjungą.
suotųju i voku? dėjo anti- P. Puron&s

ALT Biuras

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietu;.j j 
ir pačių g 
.ubu bailiai’; 

teprisimenamuoju "asmens •

— Rinkti šnipinėjimo in
formacijai ir vykdyti ideolo
ginėm? diversijoms priešo 
žvalgybos siunčia Į mūsų sa
li kadrinius žvalgus ir agen
tus. Įtraukdamos juos Į Įvai
rių delegacijų ir turistinių 
grupių sudėti...

Štai kokiomis akimis če-Į 1940-41 metais, 
kištai žiūri i kiekvieną, net j bolševi? 
ir geruoju Įsileistą, net i 
prašyte prisiprašytą savo 
krašto lankytoją... O jei kas 
būtų pamanęs, kad laisvėje 
esantieji ir netylantieji išei
viai nieko nereiškia, tai tam 
čekistas Petkevičius irgi aiš
kiai atsakė:

— Vykdydami ideologi
nes diversijas. — rašo jis.— 
mūsų priešai naudojasi Įvai
riomis priemonėmis. Ypatin
gas viltis jie deda Į radijo 
propaganda, tarybinei liau
džiai priešišką literatūrą, 
kino filmą.

— Savo ardomajame dar
be prieš mūsų respubliką 
imperialistinės žvalgybos 
aktyviai naudoja ir Lietuvos' 
reakcinę emigraciją. Užsie
nyje gvveną lietuviškieji na-' 
cionali-tai ligšiol puoselėja 
vilti, kad su imperialistinių 
valstybių pagalba bus at
kurta buržuazine santvarka 
Lietuvoje. Todėl jie siekia 
padėti imperialistams ir mė
gina trukdyti mūsų žengi
mui komunizmo statybos ke
liu.

Prisimenant priežodi, kad 
akys didėja nuo baimes, yra 
aišku, kad čekistai Lietuvoj, 
nors ir dideli užnugari turi, 
tebera apimti baimės.

(ELTA)

kulto" r-tu? Ar i kių hįert--
jų buvo, ar galėjo būti. o jei Į 
buvo. tai k a 
tiko9

Deja, apie šią me ai pu
sę Lietuvoj dar nėra galimy
bės m ' 1 -<v*' bet
sunku net pašnibždomis pra
sitarti. ėl ** R‘nH*nės
pate
mus primin 

i santie - uoli? u 
stengti ir paskubę:! 
medžiagos tolesniam
knvgos romą"'

i -it" i i
nas I 
link:

’ a
- 1

riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias Vaivorykštės, kaina $2. 
ir moderniausias angliškai .
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina 87.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl.. kaina 82.

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis. 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina 82.

"Lithuania land of hr 
roes,“ parašė L. Valiukas 
kaina $4.75.

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

li tutemų Į aušrą, parašė 
dr. Antanas Ramūnas, Otta- 

! tvos universiteto Lyginamų- 
' jų pedagoginių mokslų 
centro direktorius. Psicholo- 

j ginių ir pedagoginių moks
lų fakulteto ordinarinis pro
fesorius, Tarptautinio peda
goginių mokslų žurnalo, lei
džiamo UNESCO, patarė
jas. Knyga 454 psl.. išleido 
pats autorius (187 Carling 
Avė., Ottavva I. Ont.. Cana
da), kaina nepažymėta.

Knyga padalinta Į šiuos 
skyrius : 1. Gaisrų ir gaisų, 
pašvaisčių ir prošvaisčių 
ženkle. 2. Lietuva, Europa 

tarp sutemų h 
aušros, 3. Sursum corda, 4. 
Žibintai, žaibai ir žvaigždės, 
5. Arklo, knygos, lyros ir ra

i

Statys naftos perdirbimo Churginas apie N. Rastenio

gamyklą vertimą

Gruodžio 24 d. Valstiečių! Aleksys Churginas, vie- 
Laiki ašti? Vilniuje vėl pra-; nas ir daugiausia pasižymė-

i sitare. kad ’Dar šiame penk-i jusiu 
į motyje (atseit, ne vėliau gruodžio 
kaip 1970 metais! Jurbarke’ 
bus pradėta statyti milžiniš-! 
ka naf?*? perdirbimo ga-; 
mvkla*.

vertėjų Lietuvoje. 
16 d. Tiesoj pla<

-a k-

'ipa 
nurinkti
. -U Q

Pagerbė P. Pinkauskaite

Gruodži', 18 d. Šiauliuose 
buvo atžymėta aktore? P,.-j 
tencijc- Pinkauskaitės 70i 
metų amžiau? sukaktis. Bu
vo vaidinama 8.
nes konediia P

Čiurlionie- 
inigėiiai“. 

kurioje sukaktuvininkė at
liko .-eį).■?!• •?. \<>r riuiitienėf 
vaidmenį. P. Pinkauskaite 
Lietuv. r? teatruose dirbo 
nuo 1919 metų: Tautos te- 
atn, Vilkolaky, nuo 19*25 
m. Valstybės Dramos teat
re, nuo 1931 m.Šiauliuose,

Vytautas the Great Grane ! < Keleivio adm. dar gali-
Duke of Lithuania, dr. J. B j a ?autl VarP° Nr* 5 bel 
Končius, iliustruota, 211 Į kuriuose taip tat yra nesens- 
pst. kaina kietais vnieliab tan^ straipsnių. Jų kaina 
$.4.00, minkštais $3.00, j P° 1 •

POPULAR LITHUANl 
4N RECIPES- parašė Juz* 
Daužvanlienė. kaina $2 PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
čiau atsiliepė apie Nado 
Rastenio K. Donelaičio Me
tų vertimą i anglų kalbą. Iš 
esmės gerai Įvertinęs leidi
nį ir vertimą. Churginas nu-į ir pasaulis 
rodė eilę vertimo vietų, ku
rias jis laiko nepakankamai 
nusisekusiomis. Nesutinka 
vietomis ir su prof. R. Sealv j pinto jėlio ženkle. 6. Į kos- 
Donelaičio bei N. Rastenio! minio amžiaus aušrą: čiui

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONE J MENULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje*

metų vasarą 
žinia, kad eilė 

(tiksi iai 21 » lietuvių moks
lininku ir kultūrininkų, dau
giausia aukštas pozicijas už
imančių. 1966 m. kovo 22 d. 
kreipė?! labai išsamiu me
morandumu Į Sniečkų ir Šu- 
mauską. Įrodinėdami ir mal
daudami, kad ta Įmonė Lie
tuvoj nebūtų statoma (Kad 
neužte’štų Lietuvos žibalu. 
Taip pat ir rusais).

Pasirodo, kad jokie pra
šymai įegelbėjo, nes Mask
vai tos Įmonės reikia, ir Lie- 
.interesų ji nepaiso. į- 
monės projektas rengiamas 
ijetongrade. Anot praneši
me. "joje dirbs tūkstančiai 
kvalifikuotų gamybininkų, 
technikų, inžinierių“. Įmo
ne užimsianti mažiausia 400 
hektaių ploto.

Niekam nekyla abejoji
mų, iš kur atsiras Jurbarke 
tūkstančiai ųaftos specialis-

Jau 1966 
mus pasiekė

vėliau Klaipėdoje, paskui tų... 
vėl Šiauliuose. I (E)

vertimo Įvertinimais, bet iš
vadoje sutinka, kad tuo ver
timu atliktas didelis ir svar
bus darbas — prasiveržimas 
ir geras pagrindas ateity 
Donelaičio parodymą ang
liškai skaitantiems toliau to
bulinti.

T. Ivanausko sukaktis

lioninė pedagoginė vizija.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

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

Profesorius Tadas Iva
nauskas gruodžio 16 d. su
laukė 85 metų amžiaus. Jis 
tebedirba mokslini darbą.' viškos knygos istorijoje Ui 
dalyvauja Kauno Zoologi- * nedažnas reiškinys. Tas ro- 
jos sodo (jo kurto) moksli- do, kad tie, kuriems knyga
nėję tai-yboje.

(E)

Kam patinka 
kam duktė.

skiriama, ją tikrai nepapras
tai roėgsU. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, jsi- 

° gykite ją tuoj arba Kalėdą 
Kaina $3.00. Gauna- 

ir Keleivy.

TREČIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knvgu Klubo 
literatūros metraštis, kuri re
dagavo K. Balėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl.. kaina 
minkštais viršeliais 83.15. 
kietais $3.75.

Derliaus vainikas. J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina 82.50.

Grožv\ lės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų. 376 
psl., kaina 83.00.

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

Per giedrą į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
83.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės. 156 psl.. kaina kie
tais viršeliais 82.50, .

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais 88.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

Uždraudė dainuoti

no Lietuvių Namų nariai, il
su tokiais jis nesėsiąs už vie
no stalo. Klebonas delegaci- 

, jai pasakė, kad nei Hamil- 
Prelatas dr. J. Tadaraus- tono Lietuvių Namų. nei 

kas daug metų veikusiam knygyno nereikią, ir visa 
parapijos chorui uždraudė J lietuviška veikla turinti būti 
mokytis ir dainuoti lietuvis-' tik po bažnyčia, bet ne kur 
kas dainas. Toks parapijos kitur.
vadpvo įsakymas sukrėtė vi
są lietuvių koloniją. Dauge
lis neįsivaizduoja, kaip pre-

Verta prisiminti ir šian
dien kun. J. Tadarausko

latas tai galėjo padaryti, bet į (dabar jau prelato) ši pa
laktas lieka faktu. į reiškimą Hamiltono LB val-

1 dvbai..
Patriotai lietuviai choris-; 

tai vieningai išėjo iš choro 
dėl to, kad neleidžiama lie
tuviškų dainų mokytis. Cho-

O kada buvo reikalingi 
pinigai bažnyčiai, parapijos 
salės statybai, prel. Tada- 

ro valdyba 1967 m. spalio > rauskas kreipėsi i visus pa- Tai keturi JAV jūrininkai, pabėgę iš karo ' , o. 
ten nepatiko gyventi, todėl išvažiavo i Švediją 
jie visaip juodina JAV dėl karo Vietname.

Jie kuri laika buvo Sovietu Sąjungoje, bet jiems 
ir čia prašo leisti apsigyventi. Užsieny būdami.27 d. sušaukė choristų susi

rinkimą. Valdyba atsistaty
dino, ir esamas kasoje san
taupas susirinkimas paskirs
tė veikiančioms jaunimo or
ganizacijoms.

Hamiltono lietuvių kolo
nija ya trečia savo didumu 
Kanadoje. Ji per eilę metų 
buvo viena iš veikliausių vi
soje Kanadoje. Tačiau, at-

rapijonis paramos. Tada jis 
kirpo Vilnelę ir nuo tų pa
prastų žmonelių, ir nuo in
teligentų, nes be jų para
mos nebūtų tikrai surinkęs 
kelių šimtų tūkstančių.

Bažnyčiai ir salei po baž
nyčia Įsigyti parapijonys no
riai aukojo. Statant 12 kam
barių klebonija, kuri savo 
didumu pralenkė bažnyčią,!

vykus kun. J. Tadarauskuij parapijonys jau protestavo,! 
Į Hamiltoną, kuriam lietu-5 kam tokie rūmai reikalingi, 
viškas patriotiškumas yraįjų protestui nutildyti buvo, 
svetimas, tautinė veikla ėmė Į pažadėta, kad būsiąs dar 
irti, nes pradėjo dirbančius į vienas kunigas ir būsiąs i-

—Tegul bus pagarbintas, tau nekaštuodavo, eidavo 
Maiki! Šįmet dar nešima- kaip užkandis prie snapso, 
tėm, tai norėjau pasakyt tau Geriausias šnapsas. rai-vis- 
”Laimingų Naujų Metų", a- kė, būdavo 10 centų už kie
le nežinau, ar galės jie būti bonišką čerką. Ir kai paim

tautinį darbą lietuvius vei
kėjus šmeižti. Tai ne pasa
ka bet tikri faktai:

laimingi.
— Laimę. tėve. galima vi

saip suprasti.
— O kaip tu ją supranti?

navai vieną snapsą uz de
šimtuką, tai saliunščikas 
pastatydavo tau stiklą a-

rengtas vaikų darželis, kurį 
vesiancios vienuolės. Bet pa-Į 

į žadai liko pažadais. Klebo
niją pastatė 1960 m., bet nei 

Jau 1960 m. balandžio kito kunigo, nei vaiku dar- 
20 d. Keleivy buvo rašoma: želio nėra. Buvo pasirodę 
"Klebonas diktatorius“, ir 1.1 trumpam laikui keli kuni- 
t., "Dievuli, už ką baudi, orai, bet dėl klebono blogo
kad tokį kleboną davei?“, 
”kun. J. Tadarauskas ata-

— Aš manau, jeigu žmo- rėdavo jį kelti. Ir taip, pra-
gus yra sveikas, patenkintas, spendinęs dešimtuką, žmo- 
gyvenimu ir turi užtikrintą - us galėdavai pavalgyti ir 
senatvę, tai toks žmogus ga- gerai išsigerti. Nu, tai išviro- 
li būti laimingas. ■ zyk, kodėl dabar pragyve-

XT . , nimas taip pabrango?— Ne viską pasakei, Mai-į
ki. ; — Tėvas .sakai, kad kas

damas anglis tada uždirbda
vai per savaitę §5. O kiek

a - . i, - i i . ' tada tona anglies kainavo?— As rokuoju, kad zmo- &
gui reikia ir išsigerti, todėl Į _ Well. apie Šenadorį 
reikėtų, kad snapsas atpig-j žmonės tada mokėjo $3 už Į 
tų.

O ko reikia daugiau

laus. Ir ar tai tokie būdavo kuoja H. L. Bendruomenės 
alaus stiklai, kaip dabar?
Abiem rankom mainerys tu-

gai,
su jais elgesio nepabuvo. 

Vos pabaigus parapijo-
valdybą ir H. L. Namus“ • , nims išmokėti skolas už pa-į 

rupijos rūmų statybą, pre 
latas sugalvojo dar kitą sta

Telegr;

LATVIJA LABIAUSIA , 
SURUSINTA

Toronto dienraščio The 
m korespondentas 
ie Eini'rak. lankęsis

Pabaltijy, rašo. kad iš visų 
Pabaltijo respublikų labiau

siai sum inta yra Latvija. 
Ten ru ų esą 26' , o latviai 
besudarą 60' gyventojų.

NEGRAS MISS1SSIPPI 

SEIME

Pirmą kartą šios valstijos 
parlamente pasirodė negras. 
Tai 38 m. amž. mokytojas 
Robert Clark, išrinktas Hol- 
mes apskrityje, kur negrai 
sudaro gyventojų daukumą.

Seniau rasistai neleido 
jiems registruotis balsavi
mams.

KĄ RAŠO 1868 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
J o turinys tok

1960 m. demokratiniu bū
du išrinktoji Hamiltono L. tybą. neva “Jaunimo Cent- 
Bendruomenės valdyba, vos j rą“. Šūkis patrauklus. Orga-
pradėjusi eiti pareigas, sul „.žarijoms pažadėk ,nV«,| y dr (bristu... Bemard.

Piet, Afrikoj Įdėjo naują 
širdį iš Lietuvos kilusiam žydui 
Vaškanskiui. kuris po 18 dienu 

į mirė plaučių uždegimu, šiomis 
dienomis dr. Bemard panašią 
operaciją padarė dantų gydyto
jui Phillip Blaiberg. kurs tebėra 

•» ; s i Į gi

ka dirbti tautinį darbą, nu- į leido į darbą plunksnas, vie- 
vyko pas parapijos kleboną! ni už, kiti pasisakė abejin- 
jam prisistatyti ir ji pasvei-Į gai, primindami, kad nau- 
kinti vardo dieną su gražia' ja salė gal reikalinga tiki 
gėlių puokšte, bet klebonas! prelato mėgiamo bingo lo- 
delegaciją sutiko tiesiog j Šimui, kuris Toronte buvo 
žiauriai, iš karto pareikšda uždraustas.

— Daug kas turėtų atpig
ti, tėve. bet iš tikrųjų šįmet 
pragyvenimas dar daugiau! 
pabrangs.

— Kodėl?
— Yra dvi svarbios prie

žastys. tėve. Viena, darbi
ninkų unijos nuolat strei
kuoja ir reikalauja vis di
desniu algų: o antra, tai vai-i nia. re

mas, kad su šia valdyba ne- 
dėl to, 

yra

džios mokesčiai, kurie kas 
met taip pat kyla aukštyn.

tona. o atvežta j Bostoną j bendradarbiausiąs
kaštuodavo apie $5. I kad J05 visas sąstatas

i šlamštas, visi prasti žmonės, 
— Bet dabar už toną to- nėra nė vieno inteligento,

kics pat anglies Bostone rei- visi “bakšininkai“, Hamilto- 
kia mokėti jau apie $30, tė
ve. Kodėl ji tiek pabrango?
Todėl, kad dabar angliaka
siai jau nedirba per savaitę 
už $5. Kasyklos savininkas 
turi mokėti savo darbinin-Į 
kams fiaug geresni atlygini-j 

to, pabrango ir ge-

— Maiki, aš nesuorantu,! 
kodėl darbininkų algos tu-' 
retų būti kaltos, kad šnap-į 
sas brangus. Ir ka su tuo 
brangumu galėtų turėti mo
kesčiai?

— Gerai, o kiek tėvas už
dirbdavai per savaitę, kai! 
atvažiavai Amerikon?

ležinkelis, kuris tą anglį į 
Bostoną atveža. Štai. teve, 
kodėl anglies kaina tiek pa
kilo.

A’e pasakyk, kodėl ge- 
turėjo pabrangti? 

Juk jis mainerių nesamdo.
i mžinkelis

Bet jis samdo darbi- 
s, kurie aptarnauja 

traukinius. Jų algos taip pat 
pakilo.

ninku

— Nu, tegul jau čia būna 
tavo teisybė. Ale grįžkim 
prie snapso: kodėl jis tiek 
pabrango?

— O ar tėvas manai, kad 
šnapsas pats pasidaro? Juk

— Aš, Maiki, pirmiausia 
dirbau šenadorio mainose.
Kitaip pasakius, buvau mai
nerys ir uždirbdavau po $5 
per nedėlia. Ale tada viskas 
buvo pigu. Pirmutini kepe

nius; nusipirkau už doleri.
Marškiniai kaštavo 50 cen- ne. jam taip pat reikalingos 

įtų. Ir Dievas daug nereika-’žmonių rankos. Be to, už 
lavo. Bažnyčion Įleisdavo ; degtine valdžia lupa labai 
už dešimtuką. O saliūnvose aukštus mokesčius. Už ga- 
budavo kai)) ant veseliių. lioną alkoholio federalinė 

valdžia ima $12 mokesčių, 
reiškia, $3 už kvortą. Bet to 
dar negana. Kiekviena vals
tija lupa mokesčius savo

Buvo ir antra parapijos 
salė pastatyta, bet koncer
tams visai netinkama. Ir 
taip lietuviai Hamiltone su
dėjo į tų salių statybą šim
tus tūkstančių, o Į nuosavy
bę neturi jokių teisių, nes 
visas tas turtas priklauso 
vyskupui, o iš jų pastatytų

, -. . x , . . patalpų net gigmtoįi kalbapardavėjai turi brangia, mo- £,.a vį ■ama Kam iž t0 cau. 
keti miestams uz vadinamus, į . ' kia (urtu . fe, 

laismus . Bostone uz to- į.
kius kidim^ m^a kasmet. G , d , ,0 
mokėt, iki $l,o00. štai. te- viškiems ,.eikįIams atSalęs,
ve. kodėl svaiginamieji gė
rimai pašėlusiai pabrango. 
Seniau tokių mokesčių ne
buvo, todėl ir tie gėrimai 
buvo tokie pigūs.

— Ir tu sakai, kad jie ne
atpigs9

— Aš, tėve, nematau, 
kaip jie galėtų atpigti, nes 
mokesčius politikieriai vis 
daugiau kelia.

— Nu. tai kur bus galas?
— Galo nesimato, tėve.; 

Nedidelė būtų bėda, kadi 
degtinė pabrango, nes be; 
jos galim apsieiti. Tačiau

kad vaikystėje namuos aug
damas kalbėjo tik lenkiškai. 
Betgi kilęs iš neturtingos 
šeimos, turėtų atsiminti, kad 
lietuviai jam vienu ar kitu j 
būdu nadėio pasiekti moks
lo. Tad kodėl juos įžeidinė
ti ir rūšiuoti? Negi kad len
kų kalbos nemoka?

Parapijos komitetas, kle
bono paskirtas, nuo pat pa
rapijos Įsteigimo nekeičia
mas. Ir jame yra vis tų. kurie 
ir dabar su malonumu na
mie lenkiškai kalba. O Ha

Dr. Ediiberto Siman. 29 m. mir
tinai subadė .'{() dūriu savo myli 
mą.ją dr. Severą Telangeo. Abu 
atvyko iš Filipinų ir New Yorko 
ligonine tobulinosi savo profe
sijojemiltono parapijonys seniai 

.bėda, "karėdaugiausia" pa?i Į’?įfei<'au:'a kad komitetas 
brango būtiniausi daiktai,' buO ™kamas- kad 
maistas, drabužiai, vaisiai.

1. Žir.ctini 1868 metų dalykai.

2. Kaieiidariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

13. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. At eiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. KocjI 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.

Ant baro visada stovėdavo 
'didelis bliūdas pripiaustyto 
sūrio, o kitas bliūdas pilnas 
silkių arba kilbasu. Yalirvk 
kiek nori. ir Tai nei cento ruožtu. Pagaliau degtinės

rū
pintųsi parapijos gyvenime; 
ir lietuviškumu, kad bažny-į 

tai ką darysim,i čioj skambėtų lietuviškai 
giesmė, o 'parengimuose lie-Į 
tuviška daina, kad nebūtų 
ji lietuvio klebono draudžia
ma. Mes to reikalausime.

e n

— Nu.
Maiki? Gal reikėtų bėgti iš 
Amerikos, ar ką.

— O kur bėgti?
— Vot, bėda, kad nėrai 

kur. Į Dainos mėgėjas

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

uz

nes siu

$1.00kaina

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

'Keleivį“. ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

metu R3. Izidoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti: 

KELEIVIS
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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Klieriko išleistuves
(Tęsinys)

Seniui Vasariui jau seniai knietė vesti svečius apžiū
rėti sodą ir bites, bet jis vis dar lūkuriavo Kleviškiečių, 
kurie jo akyse daugiausia apie tai nusimano. Bet saulė 
slinko vakarop, ir jis ryžosi pasiūlyti bent esamiem pa
ragauti tokių ten obuolių ir kriaušių. Visi leidosi i sodą. 
kas klausyti šeimininko aiškinimų, kas krėsti ir rinkti vai
sių, kas šiaip jau pakrikai su kuo pasikalbėti ar pasisvei
kinti.

Jau pusė sodo buvo apžiūrėta, kai keleliu pasirodė 
dar vienas tirštai prisėstas vežimas. Ši kaitą tikrai buvo 
jie, Kleviškiečiai. šeimininkai ir kaikurie svečiai ėjo i kie
mą. mažiau pažįstami pasiliko sode, arba iš tolo sekė at
važiavusius.

Didelis buvo klieriko Liudo nustebimas ir džiaugs
mas, kai, be kanauninko ir Liucės, pamatė bričkoj dar 
kun. Jonelaitį ir Varnėną. Vasaris žinojo, kad Varnėnas 
neva dėl ligos buvo gavęs leidimą išvažiuoti i užsieni ir 
studijavo viename Vokietijos universitete, bet paskuti
niais metais maža apie jį turėjo žinių.

— Matai, kokį netikėtą svečią aš tau sugavau, — kal
bėjo sveikindamasis Jonelaitis. — Vargiai būtum ir pa
žinęs. Visai nepanašus į buvusį klieriką Varnėną.

Laimei, šiuos žodžius girdėjo tik Liudas ir atvažia
vusieji, kitaip Varnėno opinija kaimiečių akyse būtų bu-! 
vusi pagadinta nebepataisomai. Jonelaitis ir pats susigrie
bė netaktą pasakęs, ir visi susimerkė apie tai daugiau nė 
žodžio. •

— Nemaniau, kad pateksiu Į šį kraštą. — teisinosi, 
Varnėnas Vasariui. — Teks dabar tau mane atgal vežti1 
trejetą mylių. ;

I
Bet čia įsikišo pats kanauninkas:

_ *
— Myliu visokius literatus, poetus ir artistus! Tuo-! 

mi jau aš pats pasirūpinsiu. Paviešėsi dar pas mane kele-' 
tą dienų. "Giedojau meilę, jauną viltį“... tas tai man pa
tinka’. Nepadarytum taip? Ką? Nors tu ir poetas, — su
drožė jis klierikui Vasariui per petį. Šis pamatė Į save į- 
smeigtas Liucės akis ir sumišęs nežinojo ką atsakyti. Bet 
tuo tarpu seniai Vasariai, pasisveikinę, ėmė kviesti svečius 
toliau, ir visi ėjo į vidų, kur jau lauk’1 paruosti pavakariai.: i

Liudas džiaugėsi, kad svečių susirinko net daugiau, 
negu jis buvo numatęs, o neatvyko Trikauskas, kuri kvie
tė tik iš mandagumo. Jis su savo fanaberija būtų tik ki
tiems nuotaiką gadinęs. Gerai, kad nėra nė Brazgio. Tas 
ir nekviestas būtų atlydėjęs Liucę, jeigu tą dieną būtų pa
sisukęs Klevišky.

Erdvi Vasarių seklyčia buvo pilna svečių. Vieni už
kandžiavo, kiti gėrė arbatą ar alų. vieni sėdėjo, kiti šiaip 
sukinėjosi po seklyčią. Bet niekas dar nenorėjo likti viduj, 
kai lauke buvo taip gražu ir šilta. Jaunimas pirmiausia 
atsirado vėl sode ir tarėsi, ką čia sudainavus, ar kaip ki
taip davus valios savo energijai ir geram ūpui.

— Į kalnelį! — sušuko staiga suplojusi rankomis 
Liucė. — Ten tai kad uždainuosim! Visa apylinkė skam
bės! Tegu čia seniai sau vieni po sodelį vaikštinėja.

— I kalnelį! Į kalnelį! — šaukė ir kiti. Tai buvo pa
našu į obalsį, kuris visiems patiko.

— Vesk mus tamsta į kalnelį!

Ir pro vartus keleliu visi pasileido į galulaukę.

Ar yra kas nors gražiau, kaip šiltos ankstyvo rudenio 
popietės? Saulei jau neliko nė ketvirtadalio dangaus ke
lio. ir ji iš šono atsargiai šildo jum veidą. Jūs nejaučiate 
ore vasaros tvankos, bet vien lygią ramią šilumėlę, kuri 
jus gaivina, kuri jus skatina judėti, juoktis ir dainuoti. 
Suartos rugienos kvepia drėgna žeme. Nuganytos pievos 
sausai atsiliepia po jūsų kojomis. Jūs galit eiti — niekas 
nieko jum nesakys, ir niekur jūs nerasite jokios kliūties. 
Kur-ne-kur parudavusių linų ruožas, kur-ne-kur dar tebe
žaliuojančių bulvių laukas; bet ir per jį žengdami, didelės 
skriaudos nepadarysite. Rudens laukų laisvė — plati ir 
miela, kaip jūsų norai, kaip jūsų svajonės.

Louisianos prokuroras kaltina Edgar Eugene Bradley 
pasidavė suimamas Los Angeles apskrities policijos 
vadui.

Teisės patarimai LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAIAdvokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendroj Atsiminimus visuomet į- 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it- ,domu skait\ti, todėl siūlome 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. s*as nni>ų žinomų
UUke reikia pažJnėti, kad eate Keleivi, i gyva, parašytas at-
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog §’••«> 
adresu:

Sesuo Marija Jurgita Saulaitytė

VAIVA

Ausiu nuausiu 

mėlyną takelį 

gintaro pilin.

Siūbuos banguos 

mylimo laivelis 

mėlynu dangum.

Jį matysiu, 

juostose išsprendus 

vaivorykštės mįslę.

PARTIZANAS

Kaip sugrįši* 

kai motina dainuos, 

kai motina

atskleis duris Sekminių rytą 

ir lauks tavęs, 

vienintelio sūnaus?

Ir lauks pareinančio — 

žemė maža — 

ir lauks praeinančio — 

dangus beribis — 

savo beržų šlamėjimo, 

savo sūnaus.

(Iš autorės ką tik išleistos eilėraščių knygos 
"Kai mes nutylam“.)

siminimų knygas:
PASKUTINIS POSĖDIS,

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

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 

: Končius, 404 psl., daug 
'iliust'aciiu, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 

ninką atsakomybėn, ar ne. Antano Šukio atsiminimai iš 
Jei pavėluota, mes nebeno-! Lietuvos Nepriklausomybės 

1966 rr. gruodžio 28 d. 3 rime išleisti pinigų veltui.! kovu, 376 psl. kaina . .$3.00 
vai. popiet mūsų dukrelė nu- Jei Tamsta patarsi, tuoj nu-; PER GIEDRĄ IR A.UD- 
krito nuo priešakinių laiptų eisime pas vietinį advokatą, j RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
ir smarkiai užsigavo nugarą. Juk be pinigo niekas mums’minimų (1909-1918) IV to- 
Aplinkvbės: mes gyvename nepatars, o turėję tiek išlai-į mas. 272 psl., kaina kietais
3-jų šeimų namuose. Pirma-! dų, nenorime be reikalo iš-J viršeliais ................... $3.75,
me aukšte gyveno patys na- leisti paskutinį centą. Busti minkštais viršeliais .. $2.50. 
mu savininkai, antrame me labai dėkingi už patari-' LIETUVA BUDO. Stepo- 

_ aukšte gyveno tokia senutė.' mą. Tėvai : no Kairio, 416 psl, kai-
j o mes — trečiame. Tą dieną: Massachusetts. < na ............................... $2.00
i snigo, laiptai buvo apledėję- TAU. LIETUVA, Stepo-
ir nevalyti. Išeidama iš na-Į

Atsakymas

M. Šveikauskas, Attornev at Law, 
Co-operative Bank Pbza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

Klausimas

Imu 10 vai. ryto pastebėjau, 
kad laiptai slidūs, ir aš pati j

no Kairio, 480 psl., kai
na ...............................$2.00

DIENOJANT. Kipro Bie-
vos nepavirtau. Dukrelė iš-! Ne. nėra pervėlu. Vadina-- linio. 464 nsk, kaina....$2.00
ėio iš buto pirma kaitą anie j masis “Statute of Limita-

, 3-čią valandą po pietų. Lip-‘ 
i dama žemyn laiptais, pasly

tions“ tokiem atvejam yra 
dveji metai. Nors Tamstos

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

j do ant suledėjusio sniego ir; nesakote, kad namų savinin-! ATSIMINIMAI IR MIN- 
i nuvirto visais laiptais že-! kas buvo painformuotas a-TYS, Kazio Griniaus, I to-
mvn. Mūsų jaunesnioji dūk-' pie akcidentą raštu, o pagal mas, 300 psl.. kaina .......$2.
relė ir kitas vaikas matė ją; įstatymus pranešimas apie į-! ATSIMINIMAI IR MIN- 

ir juokėsi, many-Į vykusią katastrofą “sniego .TYS, dr. Kazio Griniaus,griūnant 
darni, kad ji neužsigavo.; ir ledo“ atvejais turi si. kaina $5.

P. BŪČIO
Įkrėsta. Kaimynai pašaukė! kompanija vargiai galės sa-; ATSIMINIMAI, I tomas, 
| “ambulance“, ir ji buvo nu-j kyti. kad ii neturėjo progos! 320 psl., kaina $3.50, II to- 
vežta į vietinę ligoninę. Ten! reikalą ištirti tuoj no to. kai mas 282 psl.. kaina $3.50.

Deia. ji buvo
būti II tomas. 336 p«

sunkiai su-j daromas raštu, draudimo! VYSKUPO

, jai teko išgulėti apie 10 die- 
i nu. Grižus namo. dar pras-

jautėsi ir. į mokyklą grį
žo tik maždaug po mėnesio. 

: Mes nuvežėme mergaite pas 
kaulu specialistą, ir iis pa
stebėjo. kad, ji negali pirš-

I taiI v

atsitiko nelaimė. Juk Tams-' SIAUBINGOS DIENOS, 
ta sakai, kad jų agentas bu- 1944-1S50 metų atsimini- 
vo pas Tamstą atsilankęs po mai. parašė Juozas Kapa- 
keleto dienu po nelaimės.' činskas. 273 pusi. kaina $3. 
Taigi, jie “žinojo“. • ■ GYVENIMO VINGIAIS, 

Pagrindinė ir svarbiausia dr. P. Kalva itytės-Karvelie- 
problema vra ši: ar vra nės. 260 psl.. kaina . .$3.50.

tais paliesti grindų, kaip ji j Tam?tu atveju “teisinės ‘at- i VIENIŠO ŽMOGAUS 
• tai anksčiau galėdavo pada-j sakomybės« {liability). Tas GYVENIMAS (aoie Dėdę 
OTi. _ j faktas, kad dukrelė nukrito;Šėma), Antano Rūko, 206

Tuoj po nelaimės _ namųj nuo laiptu ir susižeidė, ne- psL. kaina ......................$2.
reiškia, kad yra pagrindo; KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
namų savininkam bylą (ieš- (apie Salomėja Neri), Pel
kinį) iškelti. Priklausvs nuo ronėlės Orintaitės, 234 psl.

į ligoninės. mas tuoj nuėjome ar Tamstos galėsite iro- kaina ............................... $3.
pas namų savininkus ir jiem i dyti kad tuo Jaiku< kai nuo_ SIAURUO *U TAKELIU, 
pasakėme. Kad iuos laikome• mojote butą, savininkas,K. B. Kriaučiūno. 178 psl..
atsakingais už dukter® susi-į »»apgjgmg« laiptus valyti. , kaina ...............................$2.

Tai galėjo būti padaroma ATSIMINIMAI APIE
žodžiu, bet tokio pasižadėji- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
mo irodvmas yra būtinas. į lės Liūdžiuvi-nės, 88 psl..

Vien tik faktas, kad žmo- kaina ...............................$1.
gus yra namų savininkas NEPRIKLAUSOMA LIE- 
(landlord). nereiškia, kad'TUVA ATSTATANT. Ra- 
jis turi teisinę prievolę lai p-'polo Skipičio, 440 puslapių.
tus vaivti. Įstatymai tokios (kaina ............................... $5.
prievolės namų savininkam į PALIK AŠARAS M ASK- 
neuždeda “savaime“. Fak- VOJE. Barboro- Armonie- 
tas, kad namų savininkas nės. 253 psl.. kaina .... 83. 
pats Tamstų nuomojamuose i 2VI’ GSNIS Į PRAEITI, 
namuose gyvęno, gali Tams-J k. Žuko. 476 ps!., kai
toms kiek padėti, nes iš šio Įyja ................................. $5

savininkė užpylė smėlio ant 
laiptų, bet tai iau buvo per- 

į vėlu. Po nelaimės, grižę iš

žeidimą. Jie mus užtikrino.
( kad nėra kuo rūpintis, tegu 
. tik mergaitė išgyja. Jie turi 
į pilna namu draudimą, ir 
i draudimo bendrovė mums 
už viską apmokės. Kalbėio- 

! me su vyru anie advokata.
; bet nutarėme, kad nėra rei
kalo advokato samdvti, nes 

j.juk reikalas labai aiškus — 
, susižeidimas vra. laiptai re- 
Į nuvalyti, šeimininkai turi 
' draudimą, tai ko dar mokėti 
; dali pinigų advokatui.
Į Už poros dienu atėjo 
j bendrovės agentas ir surašė 

visus duomenis. Sako. at
siųskit visas sąskaitas, kai 
mergaitės gydymas bus 
baigtas, ir susisiekit su mu
mis, kai mergaitė jau bus 
pasveikusi.

Kai išėjo jaunimas į galulaukę. įsidrąsino ir pagyvėjo 
net ir labiausiai nedrąsūs. Kaimo berniukai ir mergaitės 
pasijuto, kad čia jie randas savose dekoracijose, prie ku-, . ..
nų Jie derinas geriau negu panele*, ponaičiai w kunige- R jr vjs atidžliojo 0 
liai. Kaimo jaunimo balsam tik laukuose skambėti ir kai- i mergaitė vis skundžia
mo dainas tik čia dainuoti. į si nugara. Praeitą savaitę

! gauname laiška iš draudi-
Ir uždainavo. Augštai, augštai vedė pirmasis Vasarių mo bendrovės. Praneša, kad 

kaimyno sūnaus balsas. Tokiam balsui muzikos termino-, jie neturi jokios atsakomy- 
logijoj nėra tinkamo aptarimo, nes tokį balsą gamta re- bes ir už nieką neatsako, 
zervavo skambėti tik savo estradoj. Jo nepavadinsite nei bet kad jie iš savo geros šir- 
tenoru. nei falcetu, kaip nepavadinsite sopranu čiulban-; dies sutinka mums apmokėti 
čios lakštingalos arba altu vinguliuojančios volungės. į turėtas gvdymo išlaidas.

Mum tai buvo tikras smū-
Visi kiti tik pritarė. Jų buvo daug. Ir juo buvo jų' P’- Dabar, kai jau viskas;advokata. Ištyręs reika- 

daugiau, juo gėliau harmonizavosi ir gražiau skambėjo Per'^ J'e, vilkiny įrat’dė- ? vie oje, jis gaes aug 
pirmojo balsas. Visas kaimas klausė jų dainos ir žinojo, ’,el .a3’ m jmSj Pranesa-
kad Vasarių klieriko isleistuvese yra daug svečių. | Ubai Tamstą prašome

fakto zalima būtų “prileis
ti“. kad namu savininkas 
“kartais galėio apsiimti“ 
laiptus valyti. Tačiau tai to
li gražu nėra įrodymas.

Jei Tamstos sugebėtumė
te įrodyti, kad namu savi
ninkas pasižadėjo laiptus 
valyti tuo metu, kai Tams
tos svarstėtės butą nuomo
ti. tada Tamstų teisinė padė
tis būtų gera. Tamstų kai
mynė. senutė, galėtų šiuo at
veju padėti Tamstoms “iro- nepriklausomybės paskelbi-

Visos šios knygos yra gra-
v • • • • v Jnai iri«to<?.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadwav, So. Boston, 
Mass. 02127). ’ ’

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvo*

dyti“, kad ' toks pažadas 
greičiausia buvo Tamstoms 
duotas, jeigu ir jai buvo pa
našiai prižadėta.

Patariu nedelsiant nueiti

mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
9x6 coliu dydžio už 80 cnt.

(Bus daugiau)
neatidėliojant pasakyti, ar 
dar yra laiko traukti savi-

mo kompanija neturi piie- 
smulkiau ir nuodugniau pa-' volės mokėti. Jei apdrausta- 
informuoti. sis (insured) yra teisiniai

Dažnai tenka žmonėms atsakingas tada draudimo
priminti, kad, jei nėra ”tei-, kompanija moka, o ne ki- 
sinės atsakomybės“, draudi- taip.
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Vietinės žinios
ii!

Aukos Lietuvių Fondui

Andriaus Juozapaičio šer
menų metu buvo surinkta 
LF 318 dol., šiuo metu Pet
ronėlė Juozapaitienė paau
kojo LF dar 82 dol. ir A. 
Juozapaičio vardo Įnašą pa
didino iki 400 dol.

P. Juozapaitienė verčiasi 
siuntinių persiuntimu Į Lie
tuvą ir kitus kraštus.

Bostono
/AKENGIMŲ KALENDORIUS

___ i Naujausios Knygos
Dievo karalystės KNYGOS jaunimui

žinios
Sausio 14 d. Lietuvių Pil. 

Dr-jos salėje Klaipėdos at-'į 
vadavimo 45 metų sukakties 
minėjimas. Rengia J. Vana
gaičio šaulių kuopa.

... . . Sausio 21 d. 8:30 vai. vak.
Izidoriaus Miliaus seime- j jordan Hall salėje smuiki.

Lr 10(1 njnko jz Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

nų metu surinkta 
doleriu.

I. Milius buvo labai pa
slaugus tautietis ir bostonie
čiams gerai žinomas. Jis ak
tingai reiškėsi lietuviškoje

TEMA:
ATSTEIGIMO LAIKAS

(Tęsinys)

Jei mes galėsime Įsivaizduoti 
mūsų pirmutinių gimdytojų to. 
bulumą ir laimę pirma, negu 
jie prasižengė prieš dieviškąjį 
Įstatymą, tai mes nors iš dalies 
galėsime suprasti, kokios per
mainos turės Įvykti pasaulyje 
tada. kai Kristus atsteigs žuvusį 
rojų su visais jo palaiminimais. 
Edeno Sodas buvo tik pavyzdys 
to, kokia bus visa žemė tada, 
kai Dievo atstatymo programa 
bus pabaigta.

Apaštalas sako. kad atgimimo 
laikai ateis nuo "Viešpaties vei
do“. Atsižvelgiant i Rvtu šalies

veikloje ii pastaruoju metuįje Lietuvos „epriktousomy.;
buto bandai os Bostono >k\- kės atstatvmo paskelbimo nes. Taigi pilna šitų apaštalo 
liaus pirmininkas. į , , . ' . — „ I žodžiu reikšme yra tokia, kad

, sukakties minėjimas. Į antrajame Kristaus atsilankyme
grįžtančioj i Dievo malonė pra
dės rodytis žmonėms, nes turi 

j, ateiti laikas, kuriuo jo veidas
linkės teismo sekretoriumi, nųjų fotografų ir skulptorių kKtuosiu.rir^suSąlinsHjiemš 
Į Ameiką atvyko 1949 me- paroda Lietuvių Tautinės seniai prarastuosuis Edeniškus 
tais ir gyveno So. Bostone. S-gos namų salėje.
Jo šeima liko Lietuvoje, ir 
pastaruoju metu jis darė žy-'

Kovo 17 d. 3 vai

Vasario 18 d. 2 vai. po- 
! piet Hancock rūmų salė-

Jis buvo atgimstančios ‘ 
Lietuvos kariuomenės sava-; 
noris. Lietuvoje dirbo Apv- Kovo 8-10 dienomis jau-

♦ * *

gių ją ; Ameriką atsigaben
ti, bet. deja, jam buvo atsa
kyta neigiamai.

Amerikoje jis turėjo3 se-’ ^o$ muz^° 
seris. Daugiausia juo rūpino- i 
si ir litros metu jį slaugė se-i

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė,

Švenčių proga nepamirš
kite nupirkti vaikams šias 
knveas:

664 psl., daug iliustracijų, Į- BIRUTĖS 
rišta, kaina $10.

BALADES, šitoj labai

RYTAS, eilės, j 
paraše J. Narūne, iliust-; 
ruota. kaina $0.95.

grazii.1 išleistoj, gausiai i- HARDŽIO PULKAS, apsa- 
Uustiuotoj knygoj yra sep. kymėliai_ paiašė HaW 

Vaivorytė, 157 psl.tymos Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina.............. $6.00

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

EILĖRAŠČIAI. Henriko 
Radausko poezijos rinktinė,

Bale 
kai

na $2.00.
ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 

vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

237 psl- Poezijos mėgėjams MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
tai yra nepaprasta šio iški- KAS. eiliuota pasaka, para
ktus poeto dovana. Kaina $-5 

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš-
ki*. Kaina................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir jų iš-

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie
namus.

Apaštalas skelbia, kad visi 
, šventieji Dievo pranašai prana

šavo apie busimuosius atsteigi-

\engti. Prnase med. dr. Me- pS| kžjna .... $l.o0
nard M. Gertler. šiais lai-

ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide-

kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem

liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,

, „ , . P^J^.mo laikus. Dovydas buvo vie-j reikalinga. Kaina $375.
Jordan Hall saleje smuiki-i nas jš šitų pranašų, ir jis daug! LIETUVOS ISTORIJA
ninko Iz. Vasyliūno lietuvis-■ ką pasakė apie tuos dalykus, i vi-ii laida parašė dr. Van- kaina .................... $1.50.
kos muzikos koncertas. enutėjr’j^ ^kTlba Itfe^žten! į Daugirdaitė-Sruogienė, MURKLYS, A. Giedriaus

čia Dievo malonę, štai jo žo- J 414 psl., daug paveikslų, ke- apysaka 130 psl.
Ii žemėlapiai................

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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 Broadway 

So. Boston. Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 mel ■ tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudų — Ea. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

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

kai-
$1.80.džiai: "Nes jo rūstybė per va- i

Balandžio 21 d. So. Bos-: « j? malonumas per vi
są gyvenimą. \ akare randasi 

tmetį linksmybė'4, 
prieš žmoniją

Sambūrio prasidėjo tada. kai pirmutiniai 
mūsų gimdytojai nepaklausė jo 
įstatymo. Pasekmėse jie buvo 

.* * * : nubausti mirtimi ir išvaryti iš TIKOS ANTOLOGIJA, II
Balandžio 26 d. 8:30 vai? ' Om“’ redapav0 Ben,,rd"

buli. todėl mirties bausmė per- 
j ėjo ant jų ir ant visos žmonijos.
I Visas pasaulis turėjo pergyventi 

• • • ' liūdesio ir mirties naktį.

uo Elena Balčiūnienė. , „ svv„„„«,.
I F i„ v,rd„ tOn° R mokykloJ. (T*1?- verkimas, rvtn

Auka. LF jo \aidu seime-■ mas park) Bostono Lietuvių Dievo rūstybė 
Tautinių Šokių " ------
parengimas.

nų metu sudėjo: po 10 dol 
T. Janukėnas. P. Juozapai 
tienė ir A. ir G. Stapulio- 
niai, po 5 dol. Balchunas. J. J 
Liutkonis. A. Andriulionis,'
V. Kazakaitis, A. Andriu-J vak. Jordan Hall Pabaltie 
šiene, P. Martinkus, P. Rau-' čių Draugijos koncertas, 
donis, B. ir J. Venckai ir A. į 
Škudzinskas ir 25 dol. Ele-.
na Balčiūnienė. Balandžio 28 d. So. Bos-

LF

Nors šitas Dievo rūstybės pa. j 
rodymas nusitęsė daugiau, kaip į

tvirtai įrišta.
Knyga netik geras \adočė-i a p r-, tirais r Na 1 
lis mokiniams, bet ją su ido- TAKO TAKAIS, J. į a 
mumu skaitys ir suaucusieii. runes eilerasciai, daug įlius , 
Kaina $6. i traclT4» b4 Psl-, kaina $1.80

LIETUVIŲ BELETRIS- 3JNTARĖLĖ, J. Narūnės
iliustruota pasaka, 24 psl.

omas, redagavo Bernarda* kaina .......................... $1-
Brazdžionis ir Benys Bab- Ta patį anglų kalba, ..$.1. 
auskas. 700 puslapių, kaina ,

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

na

įritėta
v

Rn«fnnn Vniam Kn tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- per šešis tūkstančius metų. vis-: 
- Įėję. III aukšte, Minkų radi-(tiek- palyginus su amžiumi ir j
S nuoširdžiai dėkoja . ’t i t f . vj * 'su ilgai pasiliekančiais Dievo!Įsiems už aukas Lietuvių i j?, popietė ir N. Ang.;

llJOS giazuoles balius. -landa“, ir tokiuose DatvrirrFondui.
Vajaus Komitetas

* * e

PAIEŠKOJIMAI

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

landa“, ir tokiuose patyrimuosei 
žmogus pasiliko tik per kelis j 
trumpus metus, nuo lopšio iki j 
karsto.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00.

Ieškau savo giminaičio Stepo- ' 
no Bartašiaus. kilusio iš Kuršė- ' 
nų parapijos. Šiaulių apskr. Jis ' 
pats arba apie jį ką žinantieji 
prašomi parašyti adresu:

R. Praspalauskas,
2418 W. 46th PI.
Chicago. Illinois 60632.

(3)

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki- 
i te spaudos veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studentą 
į 212 East 3rd Street 
Į Spring Valley, III. 61362

MELYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai-

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, na .......................... $1.50.
Steponas Strazdas, 159 fRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
psl.. kaina $2.50. kuto. 15 pasakų ir padavi-

POEZIJA, Aistis. 420 psl.,į 186 pstt kaina.. $2. 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-

Ar skaitei 
šias knygas?

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio j vadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

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

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

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

Socialdemokratija ir ko-

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbų.
.Vaistai, kurie buvo ilgai lan

dant i. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iau yra.

Tuojau siųsk šf skelbimų ir 
savo vardų su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Boa 9112
*»•»»+ 4 I

RINKTINĖ, 237 psl. kai- ta 3 veiksmų komedija, pa-
no no (rasė Birutė Pukeleviciute.na i , i •lo9 ousl., kaina $2-ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome-

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- i įes jaunimo dramos konkur- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.’so pirmąją premiją, pagal

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo-; ji Chicagoje yra susuktas 
nas Mekas. 32 psl., kai-Į filmas, kurio paveikslais pa
na $1.00. įuosta ir ši knygą.

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

CHAPEL B.. Algimantas

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.NULAUŽTA ŠAKA, tri- 

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J.,
Augustaitis, 154 psl., kai-1 mumzma. (K. Kauskio), 47 
na $1.50. J PsL» kaina 25 centai

VIENŲ VIENI deideiimt j bu’° 
penkerių metų rezistencijoje i 
Parašė N. E. Sūduvis, 424

64 psl., kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

SS. „S* S-KaSTS

psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo

priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ. lietuvių dainynas. 

100 dainų su gaidom dai

psl , kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl.,

kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr.

Daugirdaitė-Sruobienė, 24
na»imui'?r pianinui, rodą-i P9'" kaina 50 cent,»- 
rė Juozas Žilevičius, kai- j Atskirai sudėjus, jų kaina 
na $4.50. > $3.10, bet visos kartu par-

ŠVENTADIENIS Už MIES- į duodamos už $2.
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

Geri
žodynai

Mackus, 64 psi.. kaina $3. j Jonukas keliauja, pasaka,
DAINOS APIE LAISVĘ, 

Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviikai angliikas žo 
dynas, Viliaus Peteraičio, H 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. AUKOS

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45 000 žodžių, 990 nei.

SIELOS BALSAI. J. Smals- į Gedimino sapnas ir Nerin- 
torius. 221 psl. kaina 75 c. i ?a’ eiliuotos pasakos ir le-

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- j ąendos, paiašėjonas Valai- 
SAL Julijos Švabaitės ei kaina $2.25. 
lėraščių rinkinys. 96 psl. ' SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
kaina $2 .00. graži pasaka. V. Stanči-

PLAUK, MANO LAIVELI.: kaitės liustruota, parašė 
Petro Segato eilėraščiai

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^Salle—Montreal, Canada.

111 psl.. kaina......... $2.O(
SIDABRINĖS KAMANOS,

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

TAURĖ, Stasio

J. Narūne, 
kaina ......

20 puslapių 
............$1.

Knygos gaunamos ii
Į keleivio adrninistradiOJ.

Tos

ADMINISTRACIJOJ
PRAŠYMAS

Santvaro 5-įi eilėraščių; “Keleivio” administraci 
knvcea 150 puslapių, gra- ja prašo gerb. skaitytojus, 
Žiai įrišta, kaina... $2.50. kurie keičia adresų, prane- 

RUDENS SAPNAI, Kotry šant naująjį adresų neuž- 

kaina . ...w$12.00 no® Grigaitytės eilėraščiai, mir«o ir tenaii
premijuota knyga, 80 ps! . Nepamirškite parašyti 
kaina $2.00. _____ pašto numerio — .Zp code.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdie* 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 knygų "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdie* priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.
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Vietines žinios
Svarbus ir įdomus 

minėjimas

Kiai pėdus Krust o atvada
vimo 45 m. sukakties minė
jimą r-ngia Jono Yanagai-

KUR IR KAIP MINĖSIME ir ta nepaprastą sukaktį — 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo penkiasdešimt
metį — paminėti 
centre, gražiojoj John Han 
cock salėj, kuri lengvai pa

VASARIO 16-TĄJĄ

d. su-'Šiemet vasa: io 16 
kanka 50 metų. kai Vilniuje 
Lietuvos Taryba paskelbė

Lituanistines mokyklos

Eglutė bus šį šeštadienį

Praeitą sekmadienį reng
ta Bostono lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutės prog
rama dėl Bostoną užklupu
sios sniego pūgos negalėjo 
įvykti. Ji bus šį šeštadienį, 
sausio 13 d. 1 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos 11 aukšto salėje.

Mokytojų L. Jasinskienės 
ir J. Ambraziejienės pa
rengti mokiniai atliks prog
ramos meninę dali. be to. 
Į šią šventę atvyks ii- Kalėdų 
senelis, kuris, tikimasi, at
neš geriems vaikams ir do
vanų...

Tad prašome tėvus ir vai
kus šio parengimo nepa
miršti.

Adv. M. Šveikauskienė

So. Bostonan neatvyks

Adv. Marija Šveikauskie- 

nė prašo pranešti, kad žie
mos mėnesiais dėl blogo su

sisiekimo j: šeštadieniais į 

So. Bostono Įstaigą neat

vyks. Tujintieji reikalų pra
šomi kreiptis i jos ofisus 

Bostone.

Inž. E. Manomaitis pasveiko

Inž. Eug. Manomaitis. ku
lis buvo susižeidęs, jau pa
sveiko ir pradėjo dirbti.

siekiama tiek turintiems sa
vo automobilį, tiek jo netu-

T. . x , . . į rintiems.
,A i a u . i-,.,,. ,• Lietuvoje ta sukaktis ne-10 va;. Petio hetuuų feug pam}pėra nes ei<upan.‘ Minėjimą* įvyk* sekma-

paiapijo- aznycioje . • iežčiausiai drau- dienį, vasario 18 d. 2 vai.
pamaldos uz žuvusius Klai- . 5-i t- i,,..,- i-, dzia, bet laisvajame pašau- popiet,pėdos Krasta vaduoiant ka- ,. „ ,. Iv gyvenantieji lietuviai ne- ..................nūs. saukus ir savanorius. i- i • Tauri. jau šiandien iside-pnkiausomvbes sukanti mi- , . . , , ,\ kime i galva, kad vasario4 vai. popiet (punktua-; nėjo kasmet, o dar įskilmin- d minima Lietuvos 
liai i susirinkimas So. Bosto- ?iau mi.^ ja Nuo neprjklausomybės paskelbi-

čio šaulių Sąjungos kuopa atstatar ti Lietuves nepri- 
sausio 14 d. * į klausomybė.

no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje. Jame Klaipėdos at
vadavimo dalyvis poetas 
Stasys Santvaras papasakos

iu neatsiliks ir Bostono lie

Tu esi amžinas- kaip am
žina saulė- o lietuviškas žo
di!

St. Santvaras

Jau penktas sniegas

Bostone šią žiemą pirmas 
sniega< iškrito lapkričio 15 
d. Jo tada gavome 2.2 co
lius. Gruodžio 23 d. prisni
go 4.6 col., gruodžio 28 d.— 
6.5 col., gruodžio 31 d. — 
4 col. ir sausio 6 d. — 8.6 
colius.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELt LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kanu sutvarkanti viešbučius >r kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLOKiBĄ

Nuoširdžiausia padėka į Azijos viešnia jau čia pat

Nuoširdžiausiai dėkoju Kovai su užkrečiamomis 
SLA 2-sios apskrities šuva- ligomis viršininkas dr. Fiu- 

mTl^° j žiavimui už manęs sergan- mara sako, kad Bostone A- 
čios prisiminimą ir už pirm. zijos inluencija pasieks sa- 
A. Čapliko man įteiktą už vo viršūnę šios savaitės gale. 
Susivienijimui atliktą darbą Praeitą savaitę i mokyklas 
puikią dovaną. neatėjo 10G mokinių, šią

Jūsų malonus prisimini- savaitę spėjama, jau neat- 
mas. rodos, ir sveikatą su- eis apie 20 G. Pasiekusi vir- 
stiprino. Dar kartą ačiū. šūnę epidemija dar siaus 
Jadvyga M. Tumavičienė porą savaičių ir tada išnyks.

Pasak dr. Fiumara. šių 
metų Azijos viešnia nėra la
bai pikta. Jos apsėsti skun
džiasi gerklės, galvos, rau- 

į menų ir kaulų skausmais ir 
goję. kur buvo surengtas jo turi temperatūros iki 101 
naujausios knygos "Idealas laipsnio. Jei temperatūra 
ir laikas“ pristatymas ir aukštesnė, jis pataria kreip- 
simpoziumas. , tis į gydytoją, o šiaip — gu-

Taigi bostoniečiai vis daž-j lėti lvoj, imti aspiriną ir ger- 
Nuo šiandien savo reika-Į niau dalyvauja Chicagos ti daug skysčio. Paprastai li

Dr. J. Girnius lankėsi 
Chicagoje

Dr. Juozas Girnius praei
tą savaitgalį lankėsi Chica-mo 50 metų sukaktis ne į-

,. ». , , plastinėj vietoj So. Bostone.
. šiems puses šimto sukak- bet John Hancock 

ties metamu paminėti \ia vjsjems į< toj0 matomame 
>udai\ta^ didens komitetą.", cĮangOraižyje.

tuviai.

iš tų laikų savo atsiminimų, kurio garbės nariais sutiko
Jis žada atskleisti retai kam būti kardinolas Cochingas, . ... . .
žinomu tu dienu įvykių ir1 senatorius Brooke, guberna- lūs planuokime taip, kad tą. kultūriniuos įvykiuos, 
nuotykių ~ torius Volpe, miesto majo- dieną galėtume visi minėji-j w ,

ras White ir ki. me dalyvauti, kad užpildy-

ga praeina per porą parų.
Gub. Volpe vyksta 

į Vietnamą

Jis vadovaus grupei gu-

Pabrango ligoninės

Bostono miesto ligoninė
Komitetui pirmininkauja didelę “ ^ažią salę.

Povilas Žičkus, vicepirmi-'^a(a *}e tik pat\s pasijusi- 
Čaplikas, adv.’ me tvirtesni, bet ir musų 
A.* Matjoška. svečiai, aukštieji pareigu-

St. Santvaras ir A. Marti- na.į’.P^mat^f: esame
tai progai pritaikytų dainų, šauskas.

D . - , r r Vasario 16-ji iki šiol bū-, ------ -----------,
ro menines- dalies- _ lie- ^avo minima So. Bostono Smulkiau apie vasario 18 valstijos sekretorium vieton dienai. 

tu\i>ka muzika, kavutė, so- aukgt mokyklos salėje. Šie- d. būsiančia programą ir ki-j majoru išrinkto White, sei- Kitos ligoninės tokias ai
tas šių metų iškilmes para- • mėlio pirmininku išrinktas 
šysime vėliau. ‘ Robert H. Quinn.

Solistas Benediktas Povi- 
lavičius ir šv. Petro lietuvių 
parapijos choras, vadovau- ninkai — A 
jamas komp. Jeronimo Ka- J. Grigaitis, 
činsko, padainuos naujų kad

reikšminga tautinė grupė, 
verta dėmesio ir paramos.

bematoriu, kuri ten išvvks nuo Naujųjų metų už lovą 
balandžio mėnesį. ! bendroje palatoje ima S60

j (buvo $42), palatoje su 
Naujas seimelio pirmininkas dviem lovom — £65, o vie- 

John Davoreną paskyrus nam gulėti dabar atsieis §70

kiai.
Įėjimas nemokamas.

met nutarta, taip sakant, iš
gavo parapijos ribųeiti iš

dar didesnes kainas nusta
tė jau anksčiau.

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

Teirautis l>et kuriuo metu te
lefonu 354-3576.

(2)

KĄ LAUMES LEME

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE

DARBĄ

i c

MŪSŲ) I

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini. 

Per TANS-ATLANTlC TRAVEL S E PC- ICE gante atsikviesti j niai apie žymiąją poetę Sa- 
svečius savo gimines iš Lietuvos. lomėją Nėrį, tiek daug kal-
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- i bų sukėlusią ir šiame žemy- 
DOMO MOKESČIO. ne» pus!., kaina $3.

Knygą išleido ChicagosKART i R A

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juo* paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą. I

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau- j 
kia, ir tikime, kad ateityje!

Peter Maksvytis
Carp*nter & BuiMer
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

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

Globė Parcel Service, Ine.
Lietuvių Literatūros Dr-ja, ■ prenumeratai pasibaigiant,

A. J. NAMAKSi
Real Estate A Insurance

IR

Podarogifts skyrius

ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei-į 
vio administracijoje.

vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini

Keleivio adm-ia

321 County Club Rd.
’ Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

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

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SEAr.YTTS. MEGZTINIUS Į 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI III SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Rašyti ar skambinti;

390 West Broaduay. South Boston. Mass. 02121 
Telefonas: 26S-S764

Vedėja: Aldona Adomonis

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
m ~ -r -.-v. «»-

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu, 

į vą ir kitus Rusijos valdomus 
' plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
' vietinės gamybos medžiagų, ap

avo. maisto ir pramonės gami- 
1 niu. Turime vietoje įvairių vie

tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitu kraštų visai že- yra vienintelė oficiali įstoi- 
momis kainomis. Be to, siunčia- ga VVorcestery, kuri siunčia

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitos ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais
■ nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.1 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPCD1NIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

***********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Iiodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STt 
Valanaos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

l

>9s»9oeia«s<

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St 

YVOKCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

*********************************^

Ketvirtis & Co.
—JEW£LEKS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
KApsatingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

7********************************‘

VELTUI 

LĖLIŲ

_____ _ NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iš pd a ome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6020

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

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Sehyrinski

3OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0

siuntimus tiesiog iš Wcrcea- 
terio į Lietuvą ir kitos Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir

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

Vedėja B. Svikiienė

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
kULTCRINfi RADIJO PROGRAMA!

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bar>2©rr,i? 105.7 me<acillu 
U WK0X, Kramingham, Mass.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON. MASS. 02102 

Tel. JUniner 0-7209

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA/
Joje smulkiai aprašyto 

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

1! ooooBBBnoeeaooReBooeo——sį

,*wwwwww-wtwvwvvw;

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. ‘
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-58541.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

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

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Uroadvvay

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

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
•avtalskaa N. J. ALEKNA
•» EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
PopieroA Sienom*

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namas 

Reikmenys plnmbsriama 
Vtookto geležimi daiktai

i
i


