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63 - TIEJI METAI

Senatorius Edward Kennedy 
kalbėjo apie korupcija Vietname

Antrą kartą atsilankęs šen. Edward Kennedy rado, 
kad korupcija ne sumažėjo, bet joje paskendo visas 
kraštas.

Bostone kalbėjo ka tik iš 
Vietnamo sugrįžęs senato
rius Edvvard M. Kennedis. 
senato komiteto pabėgėliais 
rūpintis komiteto pirminin
kas. apie Vietnamo pabėgė
lius. kurie pasitraukė iš savo 
gyvenamųjų vietovių karo 
veiksmų pasėkoje. Tokių 
benam’.ų ten esą daugiau 
kaip milionas. Amerika

Kennedis pasakė, kad jam 
didelio Įspūdžio padaręs 
"baisus“ Vietkongo ryžtas 
ir pasišventimas karą laimė
ti. kai tuo tarpu Sai-iono 
valdininkai rūpinasi tik iš
silaikyti valdžioje ir pralob
ti Amerikos gėrybėm. Liau
dies reikalai jiems visai ne
rūpi. Nelabai jie rūpinasi ir 
karo reikalais, kai už juos

siunčia jiems drabužių ir! miršta amerikiečiai.
maisto, bet bene pusę tų gė
rybių pavagia Saigono ge
nerolai. pulkininkai ir ap- 
apskričiu valdininkai. Apie 
Saigono korupciją jau buvo 
daug Amerikos spaudoje ra
šyta korespondentu. Jau 
skaitėme, kad geriausiose 
Saigono gatvėse krautuvės 
pardavinėja Amerikos gė
rybes. o tas krautuves valdo 
aukštu kariškiu žmonos, se
serys ir meilužės. Todėl se
natorius Kennedis iau ant
ra kartą buvo nuvykęs i P.! 
Vietnamą patikrinti, ar tie 
nelaimingi benamiai gauna 
bent kiek tos pašalpos, kuri 
jiem siunčiama iš Amerikos.

Pirmą kaita iis buvo nu
vykęs tenai 1965 metais ir 
jau

Kennedis kartojo: "Aš 
jums sakau, kad daugumas 
Saigono valdininkų neturi 
širdies nelaimingiems savo 
žmonėms“.

Pietų Vietname esanti 
"viešai žinoma paslaptis“, 
kad Įtakingi vietnamiečiai 
atsiperka nuo karo tarny
bos, kai Amerikos jauni vy
rai prievarta imami Vietna
mo karui.

Tiems pabėgėliams šelpti 
Amerika išleidžia 30 milio
nų dolerių per metus, sako 
Kenedis, tačiau nei pusė tos 
pašalpos nepasiekia pabė
gėlių. Raktus Į Amerikos 
sandėlius su Amerikos gėry
bėmis laiko Saigono valdi
ninkai ir provincijų virši- 

tada aptikęs „Saigono! ninkai. ir daugybę tų gėry
bių jie pavagia. Tai reiškia.vvriausvbės korupciją ir sis

teminga plėšima“, bet jis ti- Peij metus pavagia daugiau 
kėjęs, kad su laiku padėtis kaip 15 mil. dolerių vien tik 
pagerėsianti. nes atrodę. ■ iš alkaniems skiriamos pa- 
kad blogiau jau negalėję' šalpos. Apvagia alkanus 
būti. Bet ši kaita nuvykęs.! vaikus. moteris ir senelius, 
rado tikrą skandala. Korup-į Bet tai ne viskas. Vagia 
cijoj esą paskendęs visas, ir amerikiečių armijai siun- 
kraštas. ! eiamas prekes. Neseniai

A ’ skaitėm laikraščiuose. kad
Pabėgėlių stovyklose se- buvo pavogtas Amerikos ka-

natorius pastebėjęs daug 
neapykantos Amerikai, kad 
jiems tenka kentėti toki 
skurdą. Ir todėl iis pataria 
Amerikai sulėtinti karo 
veiksmus Pietų Vietname.

reiviams nusiųstas visas lai
vas alaus. Iš vakaro laivas 
atėjęs i Saigono uostą, o iš 
ryto kitą diena iis jau buvo 

! dingęs. Amerikiečių alus
..... , paskui buvo pardavinėja

jeigu taikos derybos dar ne-; mas &i smukl5sc. ' 
prasidės ir karas bus tęsia-

Alto delegacija
Washingtone

Sausio 23-24 dieromis 
Washinatone lankėsi Ame
rikos Lietuviu Tarybos dele
gacija — Antanas Rudis. 
Eugenijus Bartkus ir Mikas 
Vaidyla — ir tarėsi su eile 
senato ir atstovų rūmų vadų 
ir nariu Vasario 16 d. minė
jimo reikalu.

Delegaciją priėmė atsto-’ 
vų rūmų pirmininkas Johnį 
McCormack. ir su juo buvo! 
sutana, kad minėjimas at
stovų rūmuose bus vasario 
20 d. Tą pačią dieną minė
jimas ivvks ir senate, vado
vaujant šen. Dodd iš Conn. 
valstijos.

B. Balučio vietoj bus 
V. Balickas

Kaip žinoma, ilgametis 
Lietuvos atstovas Britanijai 
B. Balutis mirė. Dabar Bri-j 
tanijos vyriausybė jo vietoj j 
pripažino Vincą Balicką 
Charge d’Affaires titulu.

Prezidentas pateikė
rekordinį biudžetą

Prez. Johnsonas pirma
dieni pateikė atstovų rū
mams kitų metų biudžetą 
186.1 bil. dol. sumos (10 su 
puse bil. dol. didesni, negu 
šių metų). Iš tos sumos kraš
to apsaugos reikalams skir
ta 79.8 bil. dol. Deficito nu
matoma 8 bil. dol.

Prezidentas vėl pakartojo 
savo pasiūlvmą pakelti pa
jamų mokesti 10G.

Ribotos paliaubos 
Vietname

Kadangi komunistai jau 
kuris laikas telkia dideles 
jėgas P. Vietnamo šiaurėje 
ir rengiasi dideliam puoli
mui. tai JAV ir jų sąjungi
ninkai atšaukė 36 valandų 
paliaubas penkioe šiaurės 
provincijose ir pagal Šiau
rės Vietnamo siena. Kitose

Gvatemaloj teroristu nušauti JAV ambasados kari. 
niai atstovai: Ernest Munro ( kairėj) ir John \Vebber.

šitaip atrado Želi miestelio (Vokietijoje) gatvė, kai 
patvino Mozelio upė.

mas toliau.
Kalbėdamas apie tą karą,; favimo aparatėliai, mazu- 

! čiai televizoriai, skustuvė-

Amerikos kareiviams is. . . _T ....
namu vra siunčiami fotogra- xletO!'O budistų Naujųjų Me

tų paliaubos bus vykdomos, 
kiek jų nesutrukdys patys 
komunistai.

Į Rumunu delegacija 
Romoiev

Rumunijos premjeras lon 
Maurer ir užsienių reikalų 
ministras Comeliu Manses- 
cu lankėsi Romoje, kur ta
rėsi ne tik su Italijos vyriau
sybės atstovais, bet jie buvo 
taip pat priimti ir popie
žiaus.

Kriminalistai lenda 
ir į \Vall gatvę

Valstijos parlamento ko-: 
mitetui pradėjus tirti, paaiš
kėjo, kad organizuoti krimi-Į

VVilIiam Randolph Hearst. žino
mas laikraščių leidėjas, pareiškė

P. Vietnamo prezidentas Ngu. 
yen Van Thieu nepatenkintas, 
kad JAV vaidina vyraujant; 
vaidmenį taikos pastangose. Tas 
vaidmuo priklauso jo vyriausy
bei.

liai. veidrodėliai ir kitokie 
dalykai. Bet retai jie karei
vius pasiekia. Kažkaip jie 
vis patenka Į Saigono krau
tuves.

Kennedis baigia savo kal
bą sakydamas: mes praran
dame Pietų Vietname kas
met 9.000 gyvybių ir 30 bi- 
lionu doleriu, ir dėl to karo 
mes jau du kartu buvom be
veik priėie prie visuotinės 
mobilizacijos. Tuo tarpu 
pats Saigonas. turėdamas 
prieš save Vietkongą. kuris 
valdo daugiau kaip pusę 
krašto teritorijos, ir galvoti 
nedaboja apie visuotine 
mobilizaciją. Atrodo, kad 
iam nesinori l<ara greitai 
baigti, nes tada gal nutrūk
tų Amerikos bilionai.

S. Michelsonas

Š. Korėja pagrobė JAV laivą. 
Nerimas dėl to net Europoje

JAV mėgina atgauti laivą ir jo įgulą diplomatinėmis 
priemonėmis, bet kartu telkia karines jėgas prie Korėjos. 
Šaukia tarnybai dalį aviacijos ir laivyno atsarginių.

Sausio 22 d. Šiaurės Ko- laikraštis rašo. kad prez. 
rėja pagrobė JAV laivą Pu- Johnsonas turi nemalonų 
eblo, kuris, pasak JAV pa- pasirinkimą: nusileisti karė- 
reigūnu tvirtinimą, plaukė jiečiams, arba pradėti ten 
Š. Korėjos pakraščiu toliau naują karą.
nei J.2 mylių nuo kranto, tai 
yra tarptautiniuose vande
nyse. Tas laivas buvo skirtas 
žvalgybai, turėjo tam reika
lui pačius naujausius iren-! 
gimus. Sakoma, kad kaiku- 
į-ie jų suspėta sunaikinti, Į 
bet, jei ir taip būtu. komu-, 
nistai visvien daug ko nau
jo patirs.

Komunistai tvirtina, kad 
laivas buvo Korėjos teritori
niuose vandenyse. Jie pa
skelbė net paties laivo kapi
tono prisipažinimą, kad lai
vas buvęs Korėjos vandeny
se ir kad jis vvkdęs nusi
kalstamus veiksmus, už ku
riuos Š. Korėia turi teisę 
smarkiai bausti, bet iis pra
šės pasigailėti. JAV gyny
bos departamentas sako. 
kad to kapitono prisipažini
mo kalbos stilius Ir kalbos 
klaidos rodo. kad lis buvo 
iam kitu parneštas ir pagal 
isakvma paskelbtas.

Kol kas JAV daro pastan
gas diplomatinėmis priemo
nėmis laivą ir jo Įgulą at
gauti. Kreiptasi net du kar
tu i Sovietu Sąjungą, kad ši 
paveiktu Š. Korėja, bet so
vietai tarpininkauti atsisa
kė. Girdi, tai paprastas tu 
dvieju valstvbių reikalas.

Paprašyta sušaukti Sau
gumo Taryba, bet ir iš jos 
maža raudos, nes ten Sovie
tų S-ga griežtai puolė JAV. 

j palaikydama š. Korėjos 
tvirtinimą, kad laivas suim
tas š. Korėjos vandenyse, 
kurs ten atliko šnipinėjimo 
darbą. Pagaliau ir š. Korė
ja jau paskelbė, kad ji ne
pripažins Saugumo Tarybos 
sprendimo. kuris pridengtu 
JAV agresija.

JAV nori ismėfinti visus 
dinlomafinins kelius Ir tik 
tada imtis kitu priemonių.

Bet jau paskelbta aviaci
jos ir laivyno atsarginiu mo-

šiaurės Korėjos pagrobto JAV 
laivo kapitonas LLoyd M. Bu- 
cher.

Danijoj socialistai
pralaimėjo

Ilgus metus Danijoje so
cialistai sugebėjo su mažes
nėmis partijomis sudalyti 
vyriausybę ir jai vadovauti, 
bet praeitos savaitės rinki
muose jie iš 179 atstovų te- 
laimėjo, 63, ir, kadangi ne
bebuvo vilties ir toliau vy
riausybei vadovauti, dabar
tinis min. pirm. Krag atsi
statydino. Vyriausybę suda
lys nesocialistinė koalicija.

Uodai uždarė 
aerodromą

Čilės sostinės aerodromas 
yra pastatytas pelkėse, kur 
veisiasi milžiniški skaičiai 
uodų. Su jais visaip kovoja
ma, bet iki šiol tų mažų gy
vių nepajėgta Įveikti.. Šio
mis dienomis jų tenai tiek 
daug susirinko virš aerod
romo, kad jis turėjo būti už
darytas. nes buvo pavojus 
lėktuvams nusileisti ir pakil
ti.

nalistai skverbiasi ir Į pačią remsiąs Johnsono kandidatūrą, 
kapitalistų tvirtovę — Wall 
gatvę Nevv Yorke.

Vienas biržos tarnauto
jas, kuris paskolų rykliams 
už paskola mokėjo per mė-į 

! nesi 5G, buvo priverstas
Nevisi gal žinome, kad 

tam tikras JAV lėktuvų
povandeniniai latrai! ^^aati^''f'\"enas!skaič:us nuokl ’kraido ’u

1 . t- ! atominiu ar hidrogeniniu
Viduržemio jūroje praei-} pasiuntinys, kuris liudijo.

kad iš jo buvo pagrobtos 
akcijos, rastas nudurtas.

Nuskendo net du

tos savaitės ketvirtadienį 
nuskendo Izraelio povande
ninis laivas, o šeštadieni 
toks pat Prancūzijos laivas, 
kurių kiekviename buvo po 
apie 60 Įgulos narių.

JAV pripažino
graikų vyriausybę

JAV vėl užmezgė diplo-

bomhų kroviniu, kad, ištikus 
reikalui, tuoj pat galėtų su
duoti priešui mirtiną smūgį.

Neic Yorke suėmė 
kyšininką

Kartais neišvengiama ir 
nelaimių. Praeitą toks bom
bonešis su 4 hidrogeninėm 

Nevv Yorke yra suimtas bombom nukrito Grenlan- 
Bronxo pieno bendrovės pre- dijoje. Bombos taip paruoi- 
zidentas už pieno kontrolės tos, kad tokiu atveju ne- 
valdininku papirkinėjimą. SprOgtu, bet susijaudinimas 
Keturi valdininkai kaltina- kilo dide|i,. D.b.r j.u r„ta.'

matinius santykius su grai- mi ėmę kyšius. Tyrinėjimas . 
ku karine valdžia, nore ka- tęsiamas. Tikimasi surasti kur JO# nuknto’ 
ralius vis dar tebėra savano- dar daugiau kyšių davėjų ir rinktos, 
riškai pasitraukęs į užsieni, jų ėmėj’ų.

ir bus šu

bilizacija. kuri palies beveik 
15.000 asmenų. Karo laivai; 
ir aviacija telkiama prie Ko-Į 
rėjos. Ar teks tas iėgas pa- ^ė 
naudoti Pueblo laivui atsi- 
imti. šiandien niekas negali} 
pasakyti.

Karo pavoju didina ir 
padažnėję susišaudymai Š.į

Suimtas traukinio 
plėšikų vadas

1963 m. Britanijoje plėši
kai iš pašto traukinio pagro- 

7 su puse miliono dole- 
Negreitai pavyko plėši

kus sugauti, o ir pinigų te
rasta tik 8792.000. Po metų 
iš kalėjimo pabėgo plėšikų 
vadas Charles Wilson. kuris

-• • Tl t- -• • šiomis dienomis buvo suim-Korėjos ,r P. Korėtos pašte-; ta5 Kana(b
nyje. o be to ir komunistu’ T * 
partizanu infiltracija i Pie- 
tų Korėja.

Ttampa tebėra didelė net 
1 ir Europoie. Parvžiuie dar 
į daugiau žmonių supirkinėja 
1 auksą. Vienas prancūzu

oje ir atvežtas j

i
Bostone teisiamas dr. Spock 
ir kt., padėję išvengti kari
nės prievolės.
e#***##****#######*#*#**#*####**##I
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Laisves troškimasneužslopinamas
Ištversime ir laimėsime!,

»
Variausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin* 

kas dr. Kęstutis J. Valiūnas per radiją šitokia kalba krei
pėsi į tautiečius pavergtoje Lietuvoje ir laisvajame pa
saulyje:

Ii
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkiasdešim

ties metų sukakties praga kreipiuosi i Jus. brangūs broliai 
ir sesės pavergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje. Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, visų laisvų lietuvių 
politinės vadovybės vardu, šią sukati minime su giliu liū-' 
(lesiu širdyse, nes Lietuva vėl neša sunkią okupanto prie
spaudą, o nemaža tautos dalis yra atskirta nuo savo tėvy
nės. Nežiūrint to, visi mes šia proga ryžtamės daryti visa. 
kad Lietuva vėl kuo greičiau atgautų valstybinę nepri
klausomybę. o mūsų tauta galėtų laisvai ir niekieno ne
varžoma vykdyti savo istorinę paskirti. Į ateiti žvelgiame 
su viltimi, nes lietuvių tauta istorijos eigoje Įrodė, kad ji 
pajėgi kūrybingai tvarkyti savo valstvbini bei ūkini gyve
nimą ir velta dalyvauti kultūringų tautu bendruomenėje. ‘

I
Daugia1 kaip prieš 700 metų lietuvių tauta, karaliaus 

Mindaugo vadovaujama, sukūrė stiprią ir pažangią valsty
bę, ano meto tarptautinės bendruomenės pilnai pripažin
tą. Ir tik po ilgų, šimtmečius trukusių kovų. plėšrių kaimy
nų ji buvo parblokšta ir pavergta. Tačiau, nebodama sve
timųjų priespaudos, ji kurstė ’aisvės kibirkštis, kol 1918 
metais Vasario 16 / ’ u ji vei pasiskelbė grįžtanti Į nepri
klausomų valstybių seimą, ir savanoriai tą Lietuvos Tary
bos nuosprendį patvirtino savo gyvybės aukomis.

£ Iš Indijos į JAV atvykęs jogas Maharishi Mahesh. vie
no ju ordino vadas, kalbasi su aktore Mia Farrow. Ji. 
šio jogo paveikta, išvyko su juo i Indiją "dvasiniam 
apsimąstymui“.

Ką kiti rašo
STUDENTAI NESKAITO 

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

vių valstybinėje gimnazijo
je. Čia abudu nesitenkino 
vien tik mokytojų darbu, 
bet, kur reikėjo ir galėjo, 
dalyvavo vietos visuomenės 
gyvenime. Jonas Valaitis 

, palaikė ryšius su socialde- Į
mokratais ir dar dii bo su-. Paskutiniajame lietuvių 
augusiems įsteigtuose kur- dudentų suvažiavime Balti- 
suose- j morėj praeito gruodžio 29-

Deja, Klaipėdos kraštą į 31 dienomis, tarp kitų pa

Antaninai ir Jonui Valaičiams 
80 metųNepriklausomos Lietuvos kultūrini ir ūkini suklestė

jimą 1940 metais Sovietų Rusija vėl klastingai nutraukė, 
nepaisydama savo tarptautinių Įsipareigojimų. Gausios 
partizanų aukos Lietuvai laisvės ne=ugražino. bet jų be- 
roiški žygiai liko kaip neišdildomas liudijimas, kad lietu
vių tauta savo laisvę brangina labiau, nei visa kita. Parti- kia 80 metų amžiaus. Savo 
zanų palikimas ir Lietuvos laisvės nemari idėja Įkvepia amžiuje juodviem teko per- 
kiekvieną lietuvį, kur jis bebūtų, kovoti iki laimėjimo ir gyventi tris revoliucijas, du 
pilnutinės nepriklausomybės atstatymo. pasaulinius karus ir savo že

mės žmonių kovas dėl lais
vės. dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Jiems teko patirti rytų o- 
kup2nto primesta Lietuvai 
raudonoji baudžiava bei ka
ro žygiai per Lietuvą, kurių 
pasėkoje kraštas buvo nua
lintas. ir vėl pakartotina Lie

Antanina vasario 15 d., o aukštąją matematiką Varšu- 
Jonas sausio 26 d. sušilau- voje. Ten taip pat veikė lie

tuvių studentų draugija, ku
rioje ir jis dalyvavo. Vėliau 
jis atsikėlė į Petrogradą.

užėmus vokiečių naciams, 
teko ir iš Klaipėdos miesto 
pasitraukti, kur jau buvo 

j gražiai Įsikūrę savame na- 
! melyje.

Apsigyvenus Kaune, Jo-
: nas Valaitis surado darbą 
! vietos Aušros berniukų gim- 
i nazijoje.

Antrojo pasaulinio karo
! ir bolševikų antplūdžio pa-
• sekoje Valaičiai, kaip ir
Į daugelis kitų, pasitraukė iš
i Lietuvos į Vakarus.*

Gyvendamas tremty Vo-
• kieti joje, Jonas Valaitis iš- 
i vertė Jurgio Baltrušaičio 
Į rusų kalba parašytų eilėraš

čių linkini "žemės pako
pos“. Taigi, nors būdamas

< matematikas, bet J. Yalai- 
! tis mėgsta ir poeziją.

Atvykęs į JAV, J. Valai-
• tis su šeima pradžioje apsi
gyveno New Yorke. Čia jis 
įsitraukė i Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos veiklą. Bet čia jam teko 
iškentėti ir sunkią ligą, ku
rios tik sūnaus daktaro pa
galba ir rūpesčiu pavyko 
nusikratvti.

skaitų. buvo ir Kastyčio 
Baubli o paskaita tema: ”A- 
pie gyvenamą kraštą ir išei
vius lietuvius“, kurioje jis 
pažymėjo tokį faktą:

’’Pagal sociologinę studi
ją, pravestą penkioliktame 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavime. 45G studentų 
1965 metais nebuvo skaitę 
nė vienos lietuviškos knygos 
(Mūsų pabraukta. Kel. red), 
daugiau kaip 10 lietuviškų 
knygų skaitę tik 2C

Tai tikrai labai liūdnas 
faktas. O dar liūdniau, kad 
tas mūsų lietuviškasis jauni
mas lietuvišką kūiyba gar
siai niekina, jos visai ne
skaitęs ir nepažinęs...

Atsikėlęs gyventi Chica- 
gon. be kitų visuomeninių i 
ir spaudos darbų. Jonas Va-

VLIKO RUOŠA 

VASARIO 16 F..GGA

1DOMIOS KNYGOS

ROMANAI
Rene Rasa. MEILE TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
Vinca* Ramonas: M UO

LOTAS RYTAS. 166pusl„ 
Kaina $2.50, Gaunama Ke
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psl,. kaina $3.00.

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 ps!., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

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.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta. KELIAS 1 
KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo. 248 psl., 
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,

Sausio 17 d. Vliko valdy
ba patvirtino laisvojo pa
saulio vyriausybėms numa
tyto memorandumo tekstą.
Politinės Lietuvių Konfe
rencijos (\Vashington, 1967 
rr. spalio 21-22 d.) nutari
mu, tai bus bendras Lietu- romanas iš lietuviu emigran- 
vos Diplomatinės Tarnybos Į tų gyvenimo, 242 psl.. kai- 
ir Vyriausio Lietuvos Išlais-Įna *2.50

Prieš 50 metų. nors — daugiau kaip 'po šimtmečio 
vergijos — buvome silpni, bejėgiai, o mūsų laisvės sieki
mas kitiems buvo svetimas ir nesuprantamas, Lietuvos 
nepriklausomybė buvo atstatyta. O šiandien lietuvių tau
ta yra pasiekusi tokio kultūrinio lygio, kuriame jokios vi
lionės, jokios prievartos priemonės jos laisvės troškimo 
nebeužslopins. Ji gerai supranta, kad tik savoje nepriklau
somoje valstybėje ji gali pilnai išplėtoti savo tautinę in- tuvos raudonųjų okupacija, 
dividualybę ir atsiekti aukščiausios dvasinės ir medžią- kuri ir iki šiol nėra pasibai- 
ginės gerovės. Valstybinė sąmonė lietuvių tautoje jokiais gusi. 
apgaulingais įtikinėjimais nebesunaikinama.

1917 m. sužėravus Rusi-į laitis sueiliavo pagal M. Ra
joje revoliucijai, visuomeni-j napnickienės veikalėlį vai-
ninkas Antanas Purenąs' kams skirtą pasaką ”Jonu- _____ ___________ ______
Petrograde Įsteigė pirmą1 kas keliauja“, o taip pats iš j (anglų, ispanu, prancūzų ar 
už Lietuvos sienų gimnazi- leido ir originalų vaikams, vokįečių kalbomis) pasira- 
ją su dėstomąja lietuvių kai- kūrinį ^Gedimino sapnas“, j šyS L. Dipl. Šefas min. St. 
ba. čia jis pakvietė Antani- į Abu leidiniai gražiai iliust- Lozoraitis ir Vliko piiminin- 
ną dėstyti gamtą, o Jonas' moti. Tai sumanaus pėda- kag dr. j. k. Valiūnas. Jie 
toje pačioje gimnazijoje'gogo darbas ir geras indėlis, bus adresuojami vyriausy- 
dėstė matematiką. Čia juo-j į mūsų vaikų literatūrą. j bių galvoms. Rengiamas ati
dų susipažino, suartėjo ir j Dabar Naujienose spaus- tinkamas memorandumo ko- 

dinamos Jono Valaičio vers-' pijų kiekis skleisti tarp įvai- 
feos Krylovo pasakėčios, ku-; rių kraštų parlamentarų 
rios gal išeis ir atskira leidi-; spaudos atstovų ir kitų įta- 
niu. O tų pasakėčių rinkinys kingų visuomenininkų. Vy-

vinimo Komiteto memoran- 
! durnas. Lydimuosius laišku:

?ukū-

Vvtautas Vol^^as. UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psL. kaina $3.50.

Vacvs Kavaliūnas. KAL*
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20] psl.. kaina 
$2.50.

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

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

Jurzi? Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, nremi- 
’uetas romanas iš politiniu 
^migrantu gyvenimo, 268 
»sl.. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premiiuotas 
omanas. 205 pust. kaina 

*2.50.
Aloyzas Baronas: LIEPTAI IR BEDUGNĖS, pre- 

nijuotas romanas, 279 psl., 
aina $3.00.
Vytautas Alantas: TARP 

OVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
ausi., kaina $4.56.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, nrerniiu o t a i 
-omanas Iš Vinco Kudirkos 
ryvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

Aloyzas Bare nas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
nsl.. kaina $3.

VTENTŠT MFDžTAT. roma
nas, narašė Alovzas Baro
nas. 117 psl.. kaina $1.50

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

jau parvykę Lietuvon 
rė šeimos židinį.

Juodviem apsigyvenus 
Marijampolėje, kilo suma
nymas Įkurti realinę gimna
ziją Tą savo mintį jie paki
šo apylinkės pažangiems ū- 

dar besimokvda- kininkams bei vietos profe-

Antanina Liutkvtė-Valai- 
tienė ir Keleivio bendradar
bis Joras Valaitis nebuvo 
visų tu ivvkiu vien tik nuo- 
šalus stebėtojai

Jonas.

Suskaldyta Europa laukia politinio sprendimo, kuris 
neišvengiamai ateis. Tada ir Lietuvos laisvės klausimas 
iškils. Dabartinės jos vergijos laikinumą geriausiai liu
dija daugelio valstybių vyriausybių pilnas Lietuvos nepri- Marijampolės gimna-
klausomybės de jure pripažinimo palaikymas ir Lietuvos zijojt. iau platino pogrindv- 
diplomatinių atstovybių respektavimas. ’ je demokratinės minties at-

i sišaukimus, raginančius tau- 
’ Visame pasaulyje tautų veržimasis į laisvę ir nepri- atbusti, susiprasti ir nusi

klausomą gyvenimą eina nesulaikoma banga. O ir sovieti- ; kratyti Lietuvai carinės Ru- 
nėj imperijoj, mūsų dainiaus žodžiais tariant, nesunku' atnesto jungo. 1905 m. 
nujausti pavasario eismą Karpatų kainais. Bolševizmo pa-! Lietuvos gyventojams pasi- 
vergėjų tautų dvasinis prievartavimas ir nuolatiniai me-! rinko -nkIamf
dziaginiai nepritekliai pnes žmogaus prigimties įstatv- j pjrkįj
mus sukurtą imperiją veda i neišvengiamą sugriuvimą, j ų-a;? pačiais metais Esti- 
Jaunosios kartos nerimas nenuslopinamas prasiveržia ir joje gimnazijoje besimokv 
atidžiai sekamas laisvajame pasaulyje. Rašytojų ir inte
lektualų drąsūs maištavimai prieš dvasinės prievartos sis
temą yra geriausia sėkla, iš kurios išaugs visų komuniz
mo pavergtųjų tautų, o kartu ir Lietuvos laisvė.

Brangūs lietuviai pavergtoje tėvynėje 1 Su pasigėrė
jimu sekame visas Jūsų pastangas ir laimėjimus lietuviš
kosios kultūros kūryboje. Su užuojauta stebime Jūsų tvir
tą ir nepalūžtančią laikysena dvasinio prievartavimo, tau- 
ti»io ir religinio pe’ sekioji! j. medžiaginio ir moralinio 
teroro sąlygose. Mt^ pasitikime, k®d Jūs, kaip ąžuolai 
drūti, išliksite ten, prie Nemunėlio, ir sulauksite Lietuvai 
užtekėsiančios nepriklausomybės aušros. Jūsų broliškas 
susipratimas ir tvirtas lietuviškas ryžtas Jums padės išlikti 
ir nepalūžti.

Iki Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę, visi lietuviai, 
tiek pavergtoje tėvynėje, tiek laisvajame pasaulyje sieki
me intelektualinių aukštumų ir tobuliausių kultūrinių lai
mėjimų, nes juo aukščiau tose srityse iškilsime, iuo leng
viau bus numesti okupanto jungą ir atgauti garbingą vie
tą laisvųjų tautų šeimoje.

Lietuvių išeivija, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vadovaujama, daro visa, kad laisvės valanda iš- 
ĮDUBTI} LftBTuvBl KO freiCl«uSMl«

dama. Antanina sekė įvy
kiu ir, kur galėjo, padėjo 
kovojantiems dėl laisvės. 
Vėlesniais metais, jau studi
juodama Petrograde, ji uo
liai dalyvavo Lietuvių Stu
dentų draugijoje ir visuo
menininku lietuvių studen- 
tų susirinkimuose kartu su 
savo broliu Gabriu. Tada

sionalams, ir si svajonė vir
to kūnu — realinė gimnazi
ja pradėjo veikti. Buvo su
daryta draugija naujai Įkur
tai mokyklai išlaikyti.

Antanina Valaitienė sa
vo pedagogines studijas bu
vo baigusi Petrograde, Fre- 
belio Aukštuosiuose Peda
gogikos kursuose. Dabar ji, 
kaip ir jos vyras, savo moks
lo žinias naujai įsteigtoje 
gimnazijoje galėjo gerai pa
naudoti.

Deja, gimnazijoje įvestos 
kai kurios pedagoginės nau
jovės nepatiko tiems, kurie 
mokykloje galėjo pilnai pa
buvo klusnūs klerikalizmo 
užgaidoms. Realinės gimna 
zijos buvimas tokius erzino 
Iš šalies prasidėjo visokerio
pos provokacijos bei šmeiž-

lietuvių studentų tarpe vei-, tai. irtoji mokykla tapo ano 
kė trys politinės grupės: vi-! meto vyriausybės uždaryta, 
suomenininkų (socialdemo-Į Valaičiams tai buvo skau- 
kratų). demokratų ir katali- dus smūgis. Bet jie rankų 
kų. ' nenuleido. Susirado darbą

Jonas Valaitis studijavo Klaipėdoje Įsteigtoje lietu-

šiandien tikrai gerai pra
verstų mūsų ydų pilname vi
suomeniniame gyvenime.

Čia paminėjau tik keletą 
žinių iš A. ir J. Valaičių ilgo 
gyvenimo. Daugiau jų gali
ma susirasti Lietuvių Enci
klopedijoje, kurios bendra
darbiu yra ir Jonas Valaitis.

Aplamai, juodu pagristai 
gali didžiuotis savo nuveik
tais darbais ir džiaugtis sa
vo gražiai išauginta šeima, 
kurią sudaro du sūnūs ir 
dukra, — visi akademikai ir 
toli pažengę savo profesijo
se.

Mieliesiems draugams J. 
ir A. Valaičiams nuoširdžiai 
linkiu dar ilgų gražių metų, 
po nuveiktų vertingų darbų 
šviesios nuotaikos ir 80 me
tų slenkstį peržengus, ir dar 
ilgai neapleisti mūsų kultū
ros dirvonų!

Jonas Vilkaitis

AUKA Iš ŠVEICARIJOS

Dr. Pečiulionytė iš Švei
carijos atsiuntė Jungtiniam 
Finansų Komitetui 50 dole
rių. JFK telkia lėšas Lietu
vos Laisvės Kovos Metais 
atlikti numatytiem darbam 
finansuoti.

Ypatingieji Tautos Fondo
galiai. Tikime, kad Aukščiausias laimins mūsų ryžtą ir I į " York^fMan-

žygius. oJus, okupacinės priespaudos slegiamos, sustip- y,attano LB apyl.) pirm. V.

šios didžiosios sukakties proga 1968 metus paskel 
berne Lietuvos Laisvės Kovos Metais ir pasiryžome su 
stiprinti pastangas atstatvti Vasario šešioliktosios Akto

rins ir priartins Lietuvai laisvės aušrą.

Tegyvuoja leteni ir nepriklausoma Lietuva!

Baneli įteikė ir šių metų į* 
našą — 100 dolerių.

(E)

riausybėms memorandumą 
įteiks Lietuvos diplomati
nės atstovybės, o kraštuose, 
kur jų nėra, — Vliko atsto
vybės arba Lietuvių Bend
ruomenės ar atitinkamų or
ganizacijų vadovybės. Vals
tybių, kur lietuvių nėra. vy
riausybėms memorandumas 
bus siunčiamas kitais atitin
kamai keliais. Memorandu
mo kopijoms visuomenėse 
skleisti kviečiamos į talką 
lietuvių organizacijos. Ši 
talka vykdytina ne tik su
kaktuvini vasario mėnesį, 
bet ir per ištisus 1968 Lietu
vos Laisvės Metus.

Vliko valdyba parengė 
pavyzdį Vasario 16 minėji
muose priimti numatomoms 
rezoliucijoms. Pavyzdys yra 
siuntinėjamas minėjimus 
rengiančioms organizaci
joms, kaip pagalbinė prie
monė. pasinaudotina rengė
jų nuožiūra

Netrukus bus parengti ir 
projektai peticijų laisvųjų 
valstybių galvoms Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu 
Tas peticijas pasirašyti nu
matyta kviesti įžymius ati
tinkamų kraštų asmenis — 
gubernatorius, aukštuosius 
dvasininkus, mokslininkus, 
kultūrininkus, publicistu? ir 
kt. Suorganizuoti tokias pe
ticijas bus vienas iš svarbių
jų šiais metais lietuviams 
laisvėje atliktinų uždavinių.

(ELTA)
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Kuo domisi lietuviai? Į 5th Avė ir 50 St. kampas. 
Artėjant penkiasdešim- Pamaldas laikys New Yorkoi 

ties metu sukakčiai nuo Lie- E. E.S\vanstiom.Į
tuvos nepriklausomybės ak- proga pamoksią pasakys 
to paskelbimo, New Yorko i G‘ Kijauskas, S.J., lietuvių 
lietuviai vis labiau pradėjo jėzuitų provincijolas.
domėtis jos paminėjimo pro
grama.

Penkiasdešimt metų ne 
toks jau didelis laiko tarpas, 
bet labai turtingas savo is
toriniais įvykiais. Lietuvių 
tauta kai kurių didžiųjų tau
tų jau buvo įtraukta į nyks- 
tančiuįų tautų tarpą. Ana, 
caro Rusijos valdomais me
tais Lietuvos generalguber
natorius rusas kunigaikštis;
Sviatopolk Mirski rašė savoj 
valdžiai 1905 m. raštą. Įti-j tautai pražūties pirmas pat- 
kinėdamas, kad lietuvių tau-; sai išnyko iš šio pasaulio ca- 
tos nėra ko bijotis. Toji tau- Į ro gubernatorius, taip nusi- 
ta neturinti savo istorijos ir i lauš sprandą ir dabartiniai 
pasmerkta "sutirpti Rusijos] Lietuvos okupantai, jei tik 
gyventojų minioje“. j mes visi būsime vieningi sa-

* Deja, penkiolikai metų' v? pasiryžime kovodami dėl 
praslinkus nuo to rašto, ta Lietuvos laisvės, jei tam rei- 
tariamai pasmerkta lietuvių 
tauta sutirpti rusų minioje 
sukilo ir vien tik savo pa-

Visos lietuvių organizaci
jos žada į tas pamaldas atei
ti organizuotai su savo vė
liavomis.

geraŠis minėjimas yra 
proga parodyti lietuviams, 
kad jie ir svetur gyvendami 
gerbia savo tėvų žemės pra
eitį ir yra tvirtai pasiryžę vi
sokeriopai remti Lietuvos 

i laisvinimo bylą.
Kaip linkėdamas lietuviu

I

žemės drebėjimo sugriauto Gibeiino miestelio 
joje) moteris maitina savo vaiką.

(Itali-

WORCESTER, MASS.

V. Pigaga nebus senatorium

Mass. valstijos senatorius 
Vytautas Pigaga bus valsti
jos sveikatos ir šalpos d i re k-1 
tcrium su metine alga ’ 
815,009. Vieta užtikrinta iki 
gyvos galvos.

BRIDGEPORT, CONN.

Nepriklausomybės 

sukakties minėjimas

Bridgeporto lietuviai Lie
tuves nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 50 m. į

Parapijos salėje minėji
mas prasidės 3 vai. popiet. 
Minėjimą atidarys garbės 
pirmininkas kun. P. Pranc- 
kus ir perduos vadovauti 
pirmininkui, kuris pristatys 
svečius. Pakviesti svečiai: 
kongresmanas Donald Ir-

stangomis atstatė savo vals
tybini gyvenimą — kėlėsi iš 
numirusiu Lietuva, kurios

kaiui niekad negailėsime 
nei savo jėgų nei aukų.

Tenka manyti, kad į šį di
džios sukakties paminėjimą 
atsilankys ne tik New Yorko 
lietuviai, bet ir iš artimesnių

vardas ir Rusijos imperijos! apylinkių, kad jie šiame
geografijos ir istorijos jau 
buvo išbrauktas.

Ir dabartiniai Lietuvos o- 
kupantai nors nedrąsiai Į- 
tikinėja. kad lietuvių tauta, 
kaip ir kitos sovietų tautos, 
ateities neturi, nes sovietinio 
gyvenimo sąlygos turi išug
dyti "sovietišką naciją“ su 
savo vienintele kalba, aiš
ku. — rusų, bet ir šie Lietu
vos raudonieji gubernato
riai apsiriks, kaip apsiriko 
anas rusų caro gubernato
rius.

Iš tos netolimos praeities 
yra kas prisiminti, ir tie pri
siminimai paskatina susido
mėjimą, kokia gi bus to pa
minėjimo programa New 
Yorke?

O ii žada būti Įdomi. Iš’ 
netolimos praeities prabils 
savais kūriniais mūsų tautos 
poezijos kūrėjai. Tuos poe
zijos vabalėlius, susijusius 
su tautos atbudimu ir jos pa
siryžimu savo valstybę at
statyti. parenka Nyka Niliū- 
ras. o juos deklamuos Lie
tuvos valstvbės operos solis-

Laisvės Kovos Metais ir ki
tur rengiamame paminėji
me taip pat gausiai daly
vaus, pareikšdami savo ko
vos įyžtą ir valią.

Susirgo F. Lavinskas

Žinomą lietuvių spaudos 
puoselėtoją ir jos rinkėją F. 
Lavinską ištiko didelis krau 
joplūdis. Jis buvo skubiai 
nuvežtas ligoninėn. Nors jo 
padėtis labai rimta, bet tiki
masi, kad pasveiks. To mes 
jam ir linkime.

Turėtą spaudos rinkinį 
prieš kelis metus jis padova
nojo Philadelphijos univer
sitetui.

J. Vlks.

BROOKLYN, N.Y.

Mirė D. Žvirblis

Sausio 14 d. Domas žvirb
lis atsisveikino su šiuo pa
sauliu, amžinai užmerkė sa
vo akis. palikęs liūdinčius

tė Vincė Jonuškaitė ir akto- žmoną Mariją Jasiukynaitę-
rius Henrikas Kačinskas.. 
Be to, tą programą dainomis 
perpins įžymusis solistas 
Stasys Baras iš Chicagos.

Vliko pirmininkas dr. K. 
J. Valiūnas ir dar kitas poli
tikas bei visuomenininkas 
tars žodį.

Taip pat teiraujamasi, o 
kaip nuvykti į vasario 18 d. 
rengiamą paminėjimą?

Paminėjimo vieta Wa- 
shrngton Irving High School 
salė, 40 Irving Place. tarp 
15 ir 16 gatvių, požeminiu 
traukiniu važiuoti iki Union 
So. Čia išlipus lengva pama
tyti didžiulį tos mokyklos 
pastatą.

Minėjimo pradžia 4 vai. 
popiet, bet salė bus atidary
ta žymiai anksčiau, nes no
rima, kad prie durų nesusi
darytu spūstis.

Visi atsilankantieji duoda 
5 dolerių auką ir už tai gau
na nemokamai programą. 
Vaikai gali neaukoti.

Minėįime kalbės Donald Ir
ving ir Alfredas Milukas. Jis 

į papasakos savo pergyveni- 
Gruodžio 23 d. Lietuvių! mus Lietuvoje ir Sovietų Są-
Klubo Kalėdų eglutė

Piliečių Klubas surengė Ka- 
i ledų eglutę daugiau nei 300 
vaikų nuo 4 iki 10 metų am
žiaus. Jie buvo pavaišinti ir

sukakti minės vasario 18 d.!™*’ Bridgeporto vyskupas 
Walter Curtis. Bridgeporto 
burmistras Hugh Curra ir 
kiti.

jungoje.
A. Milukas, gimęs ameri

kietis, grįžęs su tėvais į Lie
tuvą ten pergyveno visus

apdovanoti. Juos tvarkė Le- vargus, atsidūrė sovietų ka-

Ir Ipolitas Tvirbutas išvyko 
iš mūsų tarpo

onas Misiūnas. Vincas Krau
nelis, Julius Buckley, Jonas 
Butkevičius, Elena Misiūnie- 

i nė ir Ieva Tamkutė-Perch.*

! Mirė

į Gruodžio pabaigoje iri 
' sausio pradžioje mirė šie lie-! 
tuviai: Vincas Motejaitis, 33 į 
m. amž., Jonas Petrusevi

Įėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Jis puikiai pažįs
ta Sovietu Sąjungą ir todėl 
turi ką papasakoti.

Kalbos bus papildytos 
menine dalimi, tautiniais šo
kiais i> dainomis, šią dalį 
atliks Waterburio 
grupė.

Tą dieną 11 vai. bus pa-

Minėjimui rengti yra su
darytas komitetas, kurio 
garbės pirmininkas yra kle
bonas kun. P. Pronckus, pir
mininkas A. Mitkus, vice
pirmininkai V. Barius ir J. 
Rvgelis, nariai J. Butkus, A. 
Klimaitis, F. Mockaitis, A. 
Sapiega ir A. Stanišauskas.

Komiteto pirmininkas A. 
Mitkus kreipėsi i Bridge
porto vyskupą W. Curtis ir 
miesto burmistrą H. Curra 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo reikalu. Vyskupas 
buvo paprašytas vasario 16 
ar sekanti sekmadieni pa-

tojas Jurgis Augustinavi- 
čius. Marija Šimulynienė. 57 
m., Marijona Ivanauskienė, 
Juozas Bertaška, Viktorija 
Reinikaitienė, Ieva Berna- 
tonienė. Tarnas Miškinis. 
Rozalija Kantakevičienė,

šviesa, .bet. deja jau ne vi- Klaipėdos dramos teatre su- Karolina Kibildienė, Ieva 
siems bus lemta ta laimės režisavo, buvo estų rašytojo Molienė, Adomas Jankaus- 
žiburi pasiekti. Juk štai ko- kūrynys "Vilkatė“. sušilau- kas. 46 m., Jonas Kraunelis, 
ne kasdien tai vienam, tai kusi didelio pasisekimo ir 56 m., Antanas Pilkauskas 
kitam mūsų artimųjų, mū- į gero kritikos įvertinimo, čia ir Anelė Akstinienė. 
sų visuomenės ar kultūros Tvirbutas dar pastatė veng-

Gal mūsų kelias, išvedęs 
mus už tėvvnės ribų dar ii-

, čius, senas Keleivio skaity-> maldos. Organizacijos daly-'skelbti maldos diena už Lie

sikėlė į Šiaulių dramos teat
rą. o 1935 m. su tuo teatro 

gas, ga! jo gale mūsų laukia į Klaipėdą, kur dirba akto- 
ir išsiilgtoji Lietuvos laisvė riaus ir režisieriaus darbą, 
ir stebinanti jos kultūros Pirmas veikalas, kurį jis

darbuotojų tenka tarti pas
kutinįjį sudie, ir sudie am
žinai... Ir ten, kur dar vakar 
spindėjo draugiško veido 
šypsena, kur skambėjo vil-

Per 1967 m. Worcestery 
mirė 158 lietuviai.rų rašytojo Otto Indicko' 

drama "žmogus po tiltu“ ir 
mūsiškio Igno Šeiniaus ko
mediją "Diplomatai“. Vė- Kur būsime vasario 18 d.? 
liau pastatė dar kelis veika-'

vauja su vėliavomis. (Po 
kiekvienų mišių, pradedant 
7 vai. ryto, moterys, 
puošusios tautiniais rūbais) 
rinks aukas prie bažnyčios 
Lietuvos bylos reikalams, 
ši rinkliava baigsis po 12:15 
vai. mišių.

tuvą visoje vyskupijoje, o 
burmistras — paskelbti va- 

pasi-! sario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės Diena.

Komitetas informuos vi
suomenę per vietinę spau
dą ir radiją.

j.r.

j i, tz- • -j x x Aišku, Lietuvių Piliečių!ties kupinas žodis, kur dar lūs, Klaipėdos teat™ vėl K,ubo salėj nes t di 
mintyse formavosi nauji ku-; sugrįžus i Šiaulius po Kiai- Wnrce«.tprio lietuviu Tarv 
rybos darbai. — telieka tik! pėdos Krašto atplėšimo nuo ba ren^ Lietuvos ’

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams Z

Žvirblienę, seserį Uršulę 
Kanadoje ir du brolius Vo
kietijoje.

Velionis gimęs Lietuvoje. 
Tyrlaukio kaime. Pajevonio 
par., Vilkaviškio apskr., bai
gė gimnaziją Marijampolė
je ir politechnikos mokyklą 
Kaune, vėliau įsigijo jūrų 
kapitono laipsnį.

Jaunystėje velionis buvo 
Lietuvos Žinių korespon
dentas.

Apie 1939 m. jis atvyko 
į JAV. Čia antrojo pasauli
nio karo metu plaukiojo pre
kybos laivais, prezidento 
Trumar.o buvo apdovanotas 
už laivų vilkstinės išgelbėji
mą nuo vokiečių povande
ninių laivų medaliu. D. 
Žvirblis, kaip geras radistas,

juoduose rėmuose žmogaus 
vardas ir pavardė laikraščio 
skiltyse....

Regis tik prieš kelias die
nas mintimis atsisveikinome 
su tėvynės kapan atgulusiu 
mūsų didžiuoju dainium ir 
Lietuvos operos tėvu Kipru 
Petrausku, o sausio 24 d. 
jau mus paliko ir įžymusis 
Lietuvos dramos teatro re
žisierius ir aktorius Ipolitas 
Tvirbutas.

Tiesa, jis ilgai ir sunkiai 
sirgo, daug šioje tremties 
kelionėje prikentėjo, bet 
mirė vistiek dar laukdamas 
patekančios saulės, lyg kaž
kam dar tiesdamas ranka, 
lyg norėdamas dar tarti 
bent vieną žodi, dar pasilai
kyti už šio trapaus pasaulio.

Taip baigsi režisieriaus 
Ipolito Tavrbuto ilga ir turi
ninga memininko biografi
ja, gausi kūrybiniais polė
kiais. nuveiktais darbais ir 
nuopelnais lietuvių dramos 
teatro menui.

Velionis buvo gimęs 1899 
m. rugpiūeio 10 d. Petrapi
ly. kur jo tėvas buvo gvdvto- i 
jas, o motina pianistė. Bet 
šeima niekad nebuvo nu
traukusi ryšiu su Lietuva ir 
kas vasara vis grįždavo i 
savo gražų Survilų dvarelį 
Čekiškės valse., Kauno ap
skrityje. Baigęs gimnaziją, 
Ipolitas įstojo į valstybinę 
akademinių teatrų dramos

Lietuvos. I Turbutas tęsė klausomybės atstatymo pa- 
teatnnę \eikla ir pasitrau- skelbimo 50 metu sukakties 
kęs nuo bolševiku antrojo minėjimą. Pradžia 3 Val. po 
antplūdžio Vokietijon, kol n:pfn
sunkia: susirgo džiova ir ii-,
gus metus išgulėjo sanatori-i Visi vietos ir apylinkės 
iese Vokietijoj ir Šveicari-, lietuviai turėtų minėjime 
joje. ' dalyvauti.

Atvykęs i -JAV ir apsigv-i
vėrės Hartforde. Conn., jis Laimėjo žvejojimo varžybas 
čia taip pat neužilgo.suor- vi,niaus Aušros Vartu
eanizavo dramos rateli pa-' a jjos v Klubas sau; 
*atę Sommerset Maa-ham sio 23 d jįanchaug ežere 

Pažadėta,a žeme . _ toia^ žvejojimo varžybas, 
pakartėm ™ica«w. Pęt-I p; d laimžj„ Ju. 
m Vaiemno Prisikelm-.a o: } _ inž
Bostone vaidinant 
kui Kačinskui iv

pirmas pastebėjo priešo lai-: mokyklą, po kurios baigimo 
vus ir, kaip geras vairuoto-] dirbo Rusiioie Čechovo var- 
jas visa vilkstinę išvedė is« do teatre. 1922 m. jj8 grižo 
pavojaus srities. j j Lietuva ir 1924 m. jau pra-

Velionis buvo garbingas' dėjo dirbti Lietuvos Valsty- užuojauta io žmonai aktorei 
Tą pačią dieną, tai yra ( Tėvynės Lietuvos sūnus. Lai bės teatre, sukurdamas ilgą Liucijai Tvirbutienei ir jo 

vasario 18 d., 10 vai. ryto ; būna įam lengva Amerikos eilę vaidmenų klasikinėse ir sūnui inž. Andriui Tvirbutui 
bus iškilmingos pamaldos žemelė. naujesnių autorių dramose. jj> visiems lietuvių teatro
Šv. Patriko katedroje — Dail. Natalija Jasiukynaitė 193] m. I. Tvirbutas per- darbuotojams.

Henri-, Eduardas Tamulevičius, tre-i
. . ..... .. ,. ™ąnul čiąją — Juozas Sinkevičius,

šketna, Y mca Kudirka ‘ s„ ketJvirt j _ Jonas Jurki. 
Bostono Dramos Sambūrio, ras Nebl iaimikjus tu- 
nanais. Sis ,o pastatymas ,.-jo jr m Keleivio
buvo narodvtas visa, eile.; Antanas Saka.
d.desnn, betuviu kolonnu 1,-,, g Tamuievičius. A Ta. 
tn pat Chicaffos ir Bostone; muieviiius. Tik aš ne^Iiu 
suvaidintas dar antra karta, (uo paslgirti Mat< ūdytojai 
Vinco Rudokos jubilieji-j patara man taupyti akis, 
nais metais. . . , negiūrėti į televiziją, neskai-

Tnoiitas Tvirbutas visa j tyti jr nerašyti. Bet kad aš 
laika buvo kupinas natriu neiškenčiu, 
sumanomu ir noro dar kartą] 
savo režisieriaus talentu su
švytėti. ko! sustiprėjusi liga
visiškai pakirto jo fizines, gausio 20 d. tolimas ma- 
jėgas. j ro giminaitis, Jurgio ir jc

Ir taip šiam mūsų teatre žmonos Krasinskų sūnus, 
veteranui tenka tarti irei Jurgis Krasinskas susituokė 
paskutiniii sudie. Sudie toli, su Carlo T. Curtis. Jaunasis 
nuo tėvynės, svetimos žemės yra baigęs Kentucky univer-' 
kapuose svetimos velėnos sitetą, o jaunoji baigusi mo- 
užklotam. bet vis dėlto švie- kytojų mokyklą, 
ciant laisvės ’auki. «u kuria, Naujuosius Metus per 300 
jo dvasia no kančių kelionės asmenų sutiko Lietuvių Pi

liečių Klube.susijungė.
Mes reiškiame giliausia

Kito* naujienos

Serga buvęs nepriklauso
mos Lietuvos miškų žinybos 
pareigūnas, malonus žmo 
gus Jonas Dėdinas.

J. Krasinskas

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė Lietuvos operos tėvas 
Kipras Petrauskas

Sausio 17 d. Lietuvoje po 
sunkios ligos mirė Lietuvos 
operos kūrėjas didysis mū
sų solistas Kipras Petraus
kas, jau peržengęs 82-sius 
savo amžiaus metus. Su jo 
mirtimi, sakytume, lyg ir

žemėlapy aiškiai matyti Won- 
san uostas, kuriame dabar sto
vi š. Korėjos pagrobtas JAV 
laivas Pueblo.

Užmiršdami visas jam 
primestas jo dabartinių glo
bėjų "tarybinių nuopelnų 
medalių skardeles", mes 
vistiek su gilia pagarba ir 
drauge liūdėdami palydime 
i amžinybę savąjį Kiprą

baigėsi senoji Lietuvos ope- Petrauską— lietuviškos dai
ros teatro žydėjimo epocha.' nos talentingąjį skardento- 
prasidėjusi 1920 m. G. Ver- ją. didį teatro meno puose- 
di opera Traviata ir per vi- lėtoją.
są nepriklausomybės laiko-
tarpi išsitęsusi net į okupa
cijų dienas. 1

Kipras Petrauskas, gimęs 
1885 m. lapkričio 23 d. Kei-į niaus buvo pagarsinta, kad 
zių-Čeikinių kaime. Šven- Viešintose bus astatvta tele- 
čionių apskrity, Į muzikos vizijos perdavimo stotis, ku- 
meną atėjo per chorus ir sa- rios pagalba televizija bus 
vo brolio Miko Petrausko prieinama visoj rytinėj-šiau-

Tokia komunistu statyba

Praėjusi pavasari iš Vil- 
u

*1 * niuZIKinę
prieš pirmąjį ūiciįjį karą.; 
kol pateko i Petrapilio kon
servatoriją ir iš ten 1911 m. 
i garsųjį Marijos teatrą. Čia 
jis per trumpą laiką sužėrė-

lIIIlLAjC x xxxCj l-.ivtuvi • tcxx > . kt
Vilniaus siųstuvas nepasie
kia. Vasarai baigiantis, ra
dijo ir televizijos centro vyr. 
inžinierius Krupenka tvirti
no, kad perdavimo stoties

jo nepaprastai puikiu tenoro i statyba Viešintose vyksta 
balsu ir aktoriaus talentu iri puikia1', kad jau "per didžio- 
iškilo į ano meto garsenybių, jo spalio šventę“ (t. y. lap- 
eiles, dalyvaudamas operos! kričio pradžioje) visa lytinė 
pastatymuos su pasaulinio Lietuva jau galės gėrėtis te- 

levizijo

Danijos pricesė Benedikte 
sario 3 d. susituoks su princu 
Richard zu Sayn-Wittgenstein. į

KELEIVIS, SO. BOSTON

i

Viršuje buvęs sovietu ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Niko
lai Fedorenko, apačioj naujasis 
ambasadorius Jakov Malik. ku
ris šiose pareigose jau yra bu- 

; vęs 1948-1952 metais.

TEISMAS SOVIETAMS J

Sovietams opinijos teis-! 
ir.ą už nusikaltimus žmoniš
kumui ruošia Amerikos! 
Konsei ratyvinio Už Laisvę 
jauninas organizacija, Įsteig
ta 1960 m. Sharaton.. Conn., 
kuri dabar turi 30.000 na
rių. Teismą y lobo ja naujai 
leidžiamo "Tvvin Girele“ 
laikraščio leidėjai, kurie y- 
ra priešingi nuolaidoms ko
munizmui.

Teismas įvyks vasario 19- 
i 21 dienomis \Vashingtone, 
Georgeto\vn univ. Tautų sa
lėje. Teismas bus viešas ir 
tarptautinio nobūdžio, pa
našus į Rusei! suruoštus Šve-Į 
dijoje ir Danijoje „teis
mus“ JAV-bėms už karą j 
Vietname.

Kaltinamajame akte iš
vardinti visame pasaulyje 
komunistų padaryti per 50 į

va- Imdamas turi sakalo akis. 
o atiduodamas — šuns.

Ką dovanoti ? įKą tik gavome:
Jeigu yra reikalas ameri 

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

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

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

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

„The Herdsman and the

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ.
parašė prof. d r. Antanas 
P. Ramūnas, 153 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaii.a $4.00.

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimų Ii tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina .......$7.00
KONTRŽVALGYBA LIE

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

metų nusikaltimai žmonis-Į Linden Tree“ (Vinco Krė- 
kumui. išžudant 30 milionų | vės), 128 psl., kaina $3.95.
žmonių ir uz sunaikinimą 
daugelio valstybių, tarp ku
rių yra ir Lietuva paminėta. 
Kaltinamasis aktas įteiktas 
Sovietu atstovybei \Vashing- 
tone ir komunistų partijos 
centrui New Yorke. Teisme 
liudysią žymūs komunizmo 
klausimu ekspertai ir komu
nistiniu koncentracijos sto
vyklų buvę kankiniai.

Reikia palinkėti, kad tas 
teismas atidarytų akis ir ki-j 
tiems zlibiams, kurčiams ir' 
pataikūnams.

A.Š.

vardo bosu Feodoru Šaliapi- 
nu ir kitais.

1920 m. grįžęs Lietuvon, 
jis drauge su kitais daini
ninkais įstojo savanoriu į 
nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę ir, važinėdamas 
po įvairius dalinius savo 
daina kėlė jos kovos dvasią. 
Nuo tais metais surengto

vaizdais.
REI X ALAU J A LAISVĖS 

SOVIETU RAŠYTOJAMS

Praėjo ir vasara, ir „spa
lio šventė“, o ne tik televizi
jos vaizdų minėj Lietuvoj, 
bet nei žadėtosios stoties 
bokštų Viešintose dar nema
tai. Ir iš viso dar maža kas 

' ten tepadaryta. Gruodžio 
mėnesį, prieš pat Kalėdas.

{amžina Putino atminimą <

Vilniaus savivaldybei pa-i
M. Miškiniui 70 metu

Kaip žinome 
vietij<

pernai So-

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

„The Ordeal of Assad Pa 
sha“ (L Šeiniaus), 61 pai
kame $2.00.

Vytautas the Great Grane 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl. 
kaina minkštais viršeliai* 
$3, kietais $4.

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

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

Awakening Lithuania,

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

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

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

pirmojo Lietuvoje savos o- blogo gando patiki inti Į \ le
sintas nuvykęs korespon-peros spektaklio Kipras Pet- \ ‘ ,

rauskas yra dainavęs apie au ado keletą
80 operų pagrindinius vaid-i s
menis. savo didžiu talentu
kėlęs šio meno lygį. buvęs 
rimto menininko pavyzdys 
ir idealas visai jaunajai dai
nininku kartai.

Nepaprastai mylėdamas 
savo kraštą, jis tik retomis 
progomis išvažiuodavo kon
certuoti į užsienį, tai gal tik 
dėl to Vakarų pasauly neiš
kilo tiek, kiek būtų lengvai 
galėjęs.

Šiandien tenka nepapras
tai apgailestauti, kad savo 
laiku, kai jis buvo pasiekęs 
dainavimo meno pačią vir
šūnę, ir jo plokštelių teiš
leista tiktai kelios privačia 
iniciatyva, kai tuo tarpu jis 
galėjo šia technikos priemo
ne išlikti įamžintas esamom 
ir busimom kartom. Tokiu 
apsileidimu yra
didelis nuostolis musų 
tūriniam palikimui.

Rodos, reikėtų pasidžiaug
ti. kad Kiprą Petrausko ta
lentą aukštai vertino ir oku-! 
puotos Lietuvos sovietinis

taty-
usispietusių. kaip 

jis sako. apgailėtinoje pa
šiūrėje ir besišildančius prie 
geležinės krosnies. Nedirba 
todėl, kad cemento skiedi
nio nesulaukia ir negali su
žinoti. ar jo atveš ar ne, ka
dangi telefonas, esą. veikia, 
"kaip pilietinio karo apka
suose — tarška, švilpia, nie
ko nesuprasi“...

Būdinga ir tai. kad tie 
statybininkai, atrodo, grieb
tųsi betonavimo darbų, jei 
tik skiedinio būtų. — koks
bus šaltyje sulieto betono 
patvarumas, jiems klausi
mas nekvla...

Pasižiūrėjus is arčiau, at
rastas toks paveiksliukas:

„Darbas nemechanizuo- 
padarytasi i-ką ū' vandenį iš 

kul-i kūdros gabenti, ir plytas 
laiptais nešioti, ir betonavi
mui skiedinį į giliausias duo
bes nuleisti — tenka ranko
mis. Transporteriai stovi ap
snigti. nes nėra elektros sro
vės: nors transfoimatorius 
'už kelių žingsnių“, bet nie- 

Suvirinant 
konstrukcijas naudojosi 
traktoriaus varikliu, bet ta
sai traktorius — vieninteli

režimas, sudarydamas jam 
patogias gyvenimo ir darbo k“g neprijungė 
sąlygas ir net apkabinėda
mas ji savo ordinais. Bet. 
deja, šia proga tenka prisi-
minti, kari komunistai ji nuo j techni,.O5 amžjaus atstovas 
j,at pirmųjų dienų išnaudo- viešintu statvboje - jau 
jo savo politiniams tikslamsl atitama^ nurašytas prieš 
n piopagandai. padarydami; „ora „.(mesiu kaip nebevei- 
jį nelemtojo liaudies šeimoj
deputatu ir jo autoritetu!jo
stengdamiesi pridengti bru
taliai įvykdyta Lietuvos pa
vergimą. O toks politinės 
suktybės veiksmas jau žy
miai mažina bet kokius šioj 
Srity tarybininkų nuopelnu-

Dabar pranašaujama, kas 
bus padaryta 1968 metų va
sarą, bet ū' abejoja, ar tik
rai bus.

.(E).

Prieš pat Naujus Metu 
vesta pastatyti paminklą (gruodžio 27) 70 metų am- 
Rasų kapinėse ir įrengti me- žiaus sulaukė buvęs pedago- mai 
modalinę lentą prie namo; gas bei švietimo administra- 
Liepos 21-sios gatvėj nr. 10,Į torius (pradžios mokyklų 
kur rašytojas gyveno. Be to, departamento direktorius 
pavesta Kultūros ministeri
jai kartu su Rašytojų sąjun
ga. Mokslų Akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
institutu ir Vilniaus savival
dybe paruošti pasiūlymus 
dėl literatūros muziejaus į- 
steigimo Vilniuje, kuriame 
būtų Putino skyrius.

švietimo ministerijoje, vė
liau aukštesniųjų mokyklų) 
vyr. inspektorius), taip pat 
literatūros teoretikas Motie
jus Miškinis.

Nuo 1945 metų M. Miš
kinis (poeto Antano Miški
nio vyresnysis brolis) gyve- 

Marijampojės (dabar va- na gimtajame Juknėnų kai
me ir dirba tik kaip klasiki
nės rusų literatūros vertėjas

ytojai
niek.'

buvo nuteisti du ra- study on the rise of modern 
— Siniavskis ir Da- Lithuanian nationalism by 

Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 
Vytautas the Great Grane 

Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais vilteliais 

prezidentui $.4.00. minkštais $3.00.
POPULAR LITHUANI 

AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužva«dienė> kaina S2.

- už tai. kad jų kuri-į 
isg»a.isd inti užsienyje.į

JAV rašytojai, susibūrę į 
PEN klubą, pasiuntė Sovie
tų Sąjungos
Podgoirui raštą, kuriame
reikalą'• ama minėtus rašv- «-■ ■/
tojus paleisti iš kalėjimo. 
Raštas įteiktas per sovietų 
ambasados ;ų M'ashingtone. | 
Tą ra.- ą pasirašė 555 -JAV! 
rašytojai, dramaturgai, kri 
tikai, knvgu le

dinamos Kapsuku) vidurinę 
mokyklą-internatą nutarta 
pavadinti Vinco Mykolaičio- 
Putino vidurine mokykla.

Spaudos komitetui paves
ta baigti leisti Putino raštus 
ir paruošti iliustruotą albu-J įnašas į verstinę 
mą apie rašytojo gyvenimą! Lietuvoje, 
ir kūiybą.

Kinematografijos komi-j Būdinga, kad, nors dabai ? 
:as ipareigotas sukurti do-i Vilniuje ir labai madoj vie-įtetas įpareigotas 

kumentinę kino apybraižą 
apie Putiną.

Taip pat atitinkamoms į- 
staigoms pavesta numatyti

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

Paskutinis posėdis, Juozo
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00. 
na $3.50.

Narclžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo 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 $2.

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

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

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

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

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

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

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

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

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

VYNUOGĖS IR KAKTŲ 
SAI. Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 

1 nsl.. kaina $2.
Dar vėliau užims visą ar RUDENg SAPNAI, Kotry

JA\ 
m a. kan

rašytojų rašte sako- 
bolševiku revoliu-

į lietuvių kalbą. Jo atlikti CUOS metų sukakties pro- 
Gogolio. Tolstojaus, Dosto-i ~a turėtų būti parodytas ’so- 
jevskio. Čechovo ir kt. raštų! cialistini- humanizmas" ir 
vertimai yra didžios vertėsi nuteikta nuteistiesiems spe- 

literatūrą Į amnestija. Tai, sako
ma. prisidėtų ir prie pasau
lio geresnio susipratimo.

ši ir oficialūs pagerbimai ‘ KĄ MASKVA SAKO APIE 

GELTONŲJŲ PAVOJŲ“
amžiaus sukakčių proga, šis, 
„kaimietis" kultūrininkas 7C *
metų amžiaus sukakties pro-

priemenes Putino atminimui ga keliomis eilutėmis užsi- 
’Gimtajame 

(E)

įamžinti Kauno mieste ir ra
šytojo gimtinėj Pilotiškių 
kaline.

Dviračiai laiškanešiams

Kaimų laiškininkų darbui 
palengvinti (tą darbą atlie
ka daugiausia moterys) vai-1 
džia nutarė išduoti dvira
čius. Dabar laiškininkės tu
ri pėsčios suvaikščioti iki 20 
ar daugiau kilometru su 
laiškų ir ypač laikraščių 
krepšiais. Bet tos dovanos 
sąlygos šykštuoliškos: dvi
ratis laiškininkei atiduoda-

mintas tiktai 
Krašte“.

J. Kriščiūnui 80 metų

Lietuvos žemės Ūkio A- 
kademijos profesorius -Jo
nas Kriščiūnas (Kaune) 
sausio 5 d. sulaukė 80 metų 
amžiaus. J. Kriščiūnas yra 
vienas iš ankstyviausių ir 
uoliausių Lietuvos žemės Vi
kio kėlimo skatintojų ir mo
kytojų. Ypač daug yra pa-! 
daręs Lietuvos bitininkvstesį

Maskvoj leidžiamoje „Li
lei aturnaja Gazeta“ S. Ros- 
tovski parašė straipsnį, ku
riame iis sako, kad Kinijos 
diktatorius Mao Tse-tungas 
stengiasi pajungti visą pa
saulį. kaip to siekė Hitleris.

Visų pirma Kinija nori į- 
siviešpatauti Korėjoje, Ora
linėj Mongolijoj, Vietname, 
Kombodijoj, Laose. Indone
zijoj. Malaizijoj ir kt.

Vėli ui ji savo leteną už
dės Indijos pasauliui, sovie
tų žemėms centrinėje Azijo
je. Tol. Rytuose.

mas nuosa\vbėn tik po pen- tobulinimo srityje. Tuos dar-! tik ka.kurias dalis Afrikos, Grigaitytės eilėraščiai 
kerių metų naudojimo, ir , ,. . • • u Piom ir ral būti nos eiit.nusc.Hii-u ii nerta laika bus ge- hus.uc,llal l?sla ir bobeviųĮ lietų Amenkos n gal būti, premijuota knyga, go p,!jeigu ji per tą laiką bus ge 
l ai atlikusi laiškų ir laikraš
čių išnešiojimo darbą. Ir, ži
noma, jei po tiek naudojimo 
laiko dviratis dar bus to var
do vertas* _  »E)

saviškai perverstame Lietu-i E oro po.-, 
vos žemės ūkyje, tad ir to pagaj tą laikraštį.

tuos savo planus tikisi įvyk-režimo yra dėkingai verti
namas ir garsiai pagerbtas.

(E)
<lvti kilus trečiajam pasauli
niam komi.

kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Ttasic 

Santvaro 5-ji eilėraščit 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.50

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

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
vve! bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

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

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

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustauota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais $S.
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APIE LIETUVIŲ 

TAUTINES KAPINES 

(Laiškas iš Chicagos)

Mielas drauge,

Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

Ruošiasi šokių šventei

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Jadvyga Matulaitienė, 
tautiniu šokiu mokytoja, š. 
m. sausio 13-14 d. lankės* 
Chicagoje ir kartu su susi-

se pasitrimuose su Chicagos 
tautinių šokių ratelių vado 
vais.

Dviejuose susirinkimuose
rinkusiais Chicagoje ir apy- tautinių šokių ratelių vado- 
linkėse gyvenančiais tauti- vai buvo plačiai supažindin- 
nių šokių ratelių vadovais ti su šventės programa ir jos 
peržvelgė šventės repertu- atlikimu.
are numatytus šokius. i * * *

Į Tavo klausimą, ar pa
galiau tvarkomas Lietuvių 
Tautinių Kapinių pastatas, 
koplyčia ar ofisu vadina-Į 
mas, turiu atsakyti, kad nuo j 
to laiko, kai pats matei, at-i
lydėjęs garbingu tautos vy-| J. Matulaitienė vadovau
tų Stepono Kairio ir Kipro į ja 111-sios tautinių šokių 
Bielinio palaikus ir pasibai-į šventės meninės programos 
sėdamas piktinaisi, taip pa-; paruošimui ii rūpinasi tinka- 
sibaisėdami mes ir šiandien { mu programos atlikimu, 
tebesipiktiname. j » * *

Spinta su keliolikos gar
bingų lietuvių tautos vyrų. 
demokratinio prezidento dr.
K. Griniaus penenų urna 
pradedant, tebestovi tame 
pačiame kampe prieš pačias
išeinamosios duris su ryškiu', įki vasarjo - d užsiregist 
užrašu Men ir gretimai ki-| i
tas su užrašu ”Women“.

Dėl to metų metais tebesi-1 go 
tęsiančio skandalo daug' 
skundų ir protestų reikšta, 
bet jie atsimuša Į direktorių 
ausis kaip žirniai i mūro 
siena, ir pagaliau paaiškėjo 
dėl ko.

Šiame pastate išeinamo
sios vietos turi centrinę pa
dėti ir turi patogius įėjimus
šu puikiais laiptais iš lauko

M. Umbrazienė. .T. Jova- 
rauskas. L. Balčiauskaitė. L. 
Braždienė, F. Gramontienė, 
A. Modestas, S. Milašius, N. 
Pupienė, B. Shotas, I. Smie- 
liauskienė, B. Jameikienė, 
R. Jonynaitė ir V. Sparkytė 
—Chicagos ir apylinkių lie
tuvių tautinių šokių ratelių 
vadovai — dalyvavo prog-j 
ramos peržvelgime sausio

De.'inėje d r. Bki'iergo duktė, atvykusi į Pietų Afriką 
iš Izraelio, kur ji studijuoja, aplankyti tėvo. Kairėje 
jos motini. Kaip žinome, dr. Biaibergui >ra Įdėta sve
tima širdi~. ir jis vienintelis su svetima širdimi gyvena 
jau nuo sausio 2 dienos.

JAV ir Kanados Lietuvių
III-joje tautinių šokių šven
tėje dalyvaujančių ratelių 
registracija vedama iki š.
m. vasario 5(i. Neužsiregist- 1344 dienomis Chicagoje' 
rav u>ieji rateliai kviečiami lankantis šokių šventės pro

gramos vadovei J. Matulai- 
ruoti komiteto sekretorės tienej
adresu: Regina Kučiehė, Į j Matulaitienė stengsis 

, -jy. Mozart Avė., Chi- aplankyti visas didesniąsias 
cago, Illinois.* * lietuvių kolonijas ir su tau-

1 tinių šokiu ratelių vadovais 
Dr. Leonas K riaučeliūnas, J išsiaiškinti šventės progra-

Eegir.a Kučienė, 'Vytautas mos klausimus. į
Radžius, Jonas Paštukas,; * * * j
tautinių šokiu komiteto na-' Marijos aukštesniosios 
riai: Bruno G. Shotas. Bro- mokyklos mergaičių choras, 
nė Jameikienė. Leokadija vadovaujamas seselės Ber- 
Braždienė ir muz. Jonas nardos, dalyvaus tautiniu
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— Maik. ar nori, kad aš — Aš to nežinau, tėve. 
pasakyčiau tau naujieną? — Nu. tai aš ir vėl pasa-

— Labai prašau. Į kyšiu: šlėktas būtų iš tavęs
— Nu, tai pasakysiu, kad, daktaras, 

tas paliokas Maik Kasperak, Į — O aš tėvui pasakysiu: 
kuriam daktarai buvo įsiu-1 mokykis geriau lietuviškai 
vę svetimą širdį, jau atidavė1 kalbėti.
Dievui savo dūšią.

— Žinau ir aš, tėve.
— Tai matai, čia tau šlėk

ta naujiena.
— O kodėl būtinai man?
— Nu, juk tu norėjai ir 

man tokią širdį įkalbėti. Sa
kei, kad tai labai geras išra
dimas. ba nereikia nei kito 
žmogaus širdies, daktarai 
gali įdėti veršio širdį, ir bus 
olrait. O matai, kas pasida-j 
ro. Kasperako jau nebėra.
Būtų taip ir man, jeigu bū
čiau tavęs paklausęs. Šlėk
tas būtų iš tavęs daktaras,
Maiki.

— Tėvas klaidingai šį 
klausimą supranti.

— Maiki. aš tave supran
tu labai gerai. Tu norėjai į- 
piršti man naują širdį, kad 
ir veršio.

— Ne, ne. aš jokios šir
dies tėvui nepiršau. Aš tik 
paaiškinau, kad pastaruoju 
laiku daktarai pradėjo to
kias operacija praktikuoti.
Bet svetimos širdys įsiuva
mos tiktai tokiu atveju, kai 
žmogus seręa ir jau nėra 
vilties jam pasveikti.. Taigi 
čia nieko nerizikuojama: 
jeigu su svetima širdimi li
gonis miršta., tai jis mirtų 
ir be jos, bet jeigu jis pa
sveiks, tai bus daug laimė
ta, gyvybė bus išgelbėta.
Kasperak Kalifornijoj mirė, 
bet mirė ne dėl įdėtos jam 
svetimos širdies, o dėl kito
kios vidurių ligos.. Ta širdis 
jau buvo prigijus, ir jis iš
gyveno su ja dvi savaites.
Pietų Afrikoje vienas toks 
ligonis mirė. bet kitas sveik
sta,ir manoma, kad gyvens.

— O žiūrėk, ruskiai turi 
labai kytrų mokslininkų, su 
savo sputnikais jie net A- 
merikai nosį nušluostė, ale 
širdžių jie nekilnoja iš vie

— Ar aš nemoku lietu-

Zdanavičius. Lietuvių Tau
tinių Šokiu Instntuto nariai, 
sausio 13-14 dienomis daly- 

mųjų prieškambario, kuria- j vavo J- Matulaitienės atvy-‘ praturtins ir paįvairins šios 
me stovi spinta su urnomis, kimo proga sukviestuosiuo- šventes progrmą.
Kadangi direktoriai, nors ir
garbingo amžiaus sulaukę, 
tebėra žvalūs, tai jie mėgsta 
sukeliotis po ta pastatą ir 
dažnai turi reikalo bėgti į 
"vyrų kambarį“. Jie, užuot 
ėję pro duris laukan ir ap
linkui namą, čia pat pro ur

pusės, bet turi taip pat įėji 
mus iš vidaus, tai yra to ko
ridorėlio, tikriau — išeina

šokiu šventėje ir dainomis 
palvdės kaikuriuos šokius. 

Choro įjungimas i šventę

Kalendorius

— Nemoki gerai. Sakai:
"šlėktas“.

— O kaip tu sakytum?
— Aš sakyčiau: menkas, 

netikęs, prastas.
— O kodėl tau nepatinka 

"šlėktas“?
— Todėl, kad tai nelietu

viškas žodis.
— Kodėl nelietuviškas?
— Todėl, kad tai vra iš- 

kraipytas vokiečių būdvar
dis "schlecht“.

— Nu. jeigu tu nori mane
mokyti lietuviškai, tai aš•>

tau pasakysiu, kad man to-» tevertina’ 
kių lekcijų nereikia, ba aš j kaukiame kapinių skIypi.
ka.bu taip, kaip seniau Lie-į nįnku visuotinio susirinki- 
tuvos žmonės kalbėjo.

— Tai buvo liaudies kal
ba. tėve. Šiandien mes var
tojam iau pagerintą lietuvių 
kalbą, literatūrinę kalbą.

— Vot, Maiki. ant šito

VENECLELA 

Čia lankėsi svečias 
iš Bostono

Sausio 17-22 dienom Ve- 
recueios lietuvius lankė

nų spintą, keliolika žinęs-j studijuojąs Anta
nių padarę, pasiekia tikslą, 
o aplinkui einant, reikėtų a- 
pie šimtą žingsnių padalyti. 
Tai ekonomija.

Stebitės, kodėl niekas ne
pakelia dėl to triukšmo. Mes 
taip pat stebimės. Net girdė
ti. kad raudonieji, kurie čia 
Tautinėse Kapinėse turi sa
vo sklypų, taigi ir balsą, net 
patenkinti ir juokiasi: esą, 
žiūrėkite, kaip "nacionalis
tai "savo veikėjų atminimą

punkto tai aš niekada su į 
tavim nesutiksiu, ba ta pa-j 
gerinta kalba iš tikrųjų yra 
sugadinta kalba. Tik tu pa
žiūrėk, kokių dzivuliongų 
prirašyta gazietose: šanta
žas. miražas, pragmatizmas 
telepatija, teleskopas ir dar 
kitokiu. Nu. kas juos gali 
suprasti?

— Jei tėvas tokių žodžių 
nesupranti, tai reišika, kad 
atsilikai nuo progreso. Rei
kia mokytis.

— Maiki. aš noriu būti 
lietuvis, o ne koks telesko
pas ar miražas. Atsimink, 
kad ir mūsų himnas liepia 
būti lietuviais ir iš praeities 
semti stipiybę. Na. o kokios 
stiprybės iš senovės mes ga
lėtume pasisemti? Juk snap
so, kurį gerdavo naršūs mū
sų kunigaikščiai, šiandien 
jau niekur negausi. Vienin
telė stiprybė,.* Maiki, kuria

nas Saulaitis. S.J., Pasaulio 
Lietuvių B-nės Jaunimo 
Sekcijos siųstas aplankyti i

1 Argentinoje, sustos Kolum
bijoje ir tada grįš atgal į 

Į Bostoną. j
MIAMI. FLA.

Vasario 18 d. minėsime 
Nepriklausomybės sukaktį

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
50 metų sukaktis bus mini

vairias lietuvių gyvenamas ri]a Amerikos Lietuvių Pilie-

mo. (Jis įvyko sausio 28 d., 
bet nežinoma, kas jame nu
tarta. Kel. red.), tikėdami, 
kad pagaliau atsiras, kas už
protestuos prieš ta "toiletini 
kultą“ ir pareikalaus bent 
tuo tarpu tas duris iš vidaus 
užmūryti ar užkalti, o ponai 
direktoriai tegu pabėgioja 
per lauką ir pasimankština. 
Pakalbinus jie lyg susitarę 
ima aiškinti, esą planuoja
ma statyti specialus mauzo
liejus. ir tuoj pradedama 
verkšlenti, kad "pinigu 
trūksta“.

Kol ši direktorių gentkar- 
tė pati atsiguls į nuosavus 
sklypus, vargu mauzoliejus 
bus pastatytas, bet tas duris 
su "Men“ ir ’TVomen“ ga- 

| lėtu ir turėtų tuoj užtaisyti, 
kad jų nė žymės nebeliktų. 
Bet kas juos privers, tuos 
direktorius? Gal jūs iš to
liau pakelsite balsą. Mūsų 
vietinių neklauso.

Tavo

vietas ir dalyvauti P. Ame
rikos jaunimo studijų savai
tėje — stovykloje Brazilijo
je sausio 27—vasario 3 d.

Iš Bostono jis išvyko sau
sio 17 d. per Ne\v Yorką 
lėktuvu, o Caracase. Vene- 
cuelos sostinėje, jį pasitiko 
Venecuelos LB pirm. Vladas 

1 Venckus ir dr. Jadvyga Klo- 
vaitė. Nakvynei keleivį pri
glaudė kun. Antanas Per- 
kumas. vienintelis Venecue- 
loje lietuvių kunigas.

A. Saulaitis , kiek kelio
nės sąlygos leidžia, su savi
mi atsivežė lietuviškų plokš
teliu. knvgu ir ženkliuku 
simboliniam ryšiam tarp lie
tuvių. Kartu turi pasiėmęs

cių Klubo salėje (3655 
North West 54 th St.). Kal
bėti pakviestas kongresma- 
nas Herbert Burke ir kt., o 
meninėj daly dalyvaus bu
vęs Metropolitan operos so
listas Algirdas Brazis.

Po minėjimo bus skanūs 
pietūs. Minėjimą rengia A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, kuriam vadovauja 
pirm. Al. D. Kaulakis, vice- 
pirm. Florent Rodgers ir 
Kazys Bukaveckas, sekr. 
Jennie Bukaveckienė. ižd. 
Walter Zees.

Vasario 11 d. 10 vai. ryto 
bažnyčioje bus pamaldos už 
mirusius ir žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Vargonininko 

vadovauia- 
choras gie-

25 Bostono lituanistinės m o-j Pet1'0 Stevens 
kyklos. kurioje jis mokyto-! rna? kitataučių 
jauja, ketvirto skyriaus mo- dos Marija. Marija ir Lietu- 
kinių pieštus paveiksliukus vos himną.
—Lietuvos vaizdelius, gam-i Vasario 16 d. 7 vai. vak. 
tos piešinėlius ir Kalėdų, bus gražus koncertas, kuria- 
švenčiu darbelius — paro- 1110 dalyvauja kitataučiai ir

Kazys

dyti lietuvių jaunimui loty
nų Amerikoje.

Pagrindinis kelionės tiks
las — PLB valdybos vardu 
pasiterauti apie pasiruoši- 

Į mus III PLB seimui. Tauti
nių šokių šventei Chicagoje 
šią vasarą. Pasaulio Lietu
vio ir aplamai jaunimo rei
kalais. Jis taip pat įgaliotas 
Lietuvių Skautų Sąjungos, 
kuri šiemet švenčia savo 50 
metų sukakti, vaidu pasvei
kinti šių kraštų gyventojus. 
A. Saulaitis šiaurės Ameri
kos Lietuviu Studentu Sa-

no komunisto kitam.. Sako.i šiandien galime būti stiprūs, j°- Tsltkę Lietuvos kunt-j jungos vardu renka antra- 
nevalia. Kremlius draudžia, tai senovės Lietuvos žmonių gaikščtų oficialūs raštai pa- šus studijuojančio ir kt. lie- 

šnekta. Aš sakau žmonių rašyti gudinškai. į tuviško jaunimo, kad būtųO juk jiems nereikėtų nei 
komunisto paplauti, kad 
gautų naują širdį, ba Rusi
joj dar yra buržujų. Tai ko
dėl jie tokių praktikų neda-

Todėl tu, Maiki, ma-' galima palaikyti geresnius 
ir bajorai lietuviškai nekal- n§s nekritikuok, kad aš kai- ryšius 
I ėį0 ' ; bu senoviška lietuvių kalba. Po

kalba. ba mūsų kinigaikščiai

ro?
Gali būti. tėve, kad tie Matai, iš senovės aš semiu sitiks 

ponai lietuviškai ir nemoko-i ?avo stiprybę. I vinis,

tudijų savaitės jis su
su Urugvajaus lietu- 
praleis kelias

Algirdas Brazis.
Rengėjai rašo visus lietu

vius šiuose parengimuose 
dalyvauti.

Kaip kasmet, taip ir šie
met rūpinamasi gauti guber
natoriaus Kirko ir majoro 
Clarko proklamacijas.

Elena Verbelienė

LONG BEACH, CAL. 

Dar apie Nepriklausomybės 
šventę

Kaip praeitame Keleivio 
numery parašyta, mes Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukaktį 
minėsime vasario 18 d. 1 v. 
popiet gražioje W.O.VV sa
lėje (11 Plvmouth St., prie 
I ong Beach Blvd. ir Market 
St.). Minėjime pagrindinę 
kalba pasakys Elena Deve- 

D M.dienas į meni

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kun igai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.
t.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai Lkėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

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

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

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.
C: ...

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

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

636 Broad vzay, So. Boston, Mass. 02127
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Klieriko išleistuves
(Tęsinys)

Prie stalo galo, kur sėdėjo klebonai, tėvai ir dėdės, 
virtinės, kreipėsi i kanauninką Kimš

— Prašau pasakyt, klebonėli, o koki mokslą turi iš- 
senis Petryla, padrąsėjęs ir palinksmėjęs nuo konjako ir 
eiti, kas nori būti pralotas? Aš visuomet sakau savo Juo
zeliui. kad ne seminarijoj dar galas.

Kanauninkas garsiai nusikvatojo.

— Pralotas? Pralotui nereikia jokio mokslo. Jokio, 
brač. mokslo nereikia! Tai Dievo dovana, tėvai. Dievo 
skreplelis. Žiūri ponas Dievas iš dangaus i mus. savo tar
nus, ir kaikada neiškentęs nusispiauna. I kuri pataiko, štai 
tas ir pralotas.

Studentai čia taip nusikvatojo, kad net visi svečiai 
sužiuro. Niekas nesitikėjo iš klebono tokio aštraus sąmojo. 
Petryla tik mirkčiojo akimis, nežinodamas, kaip čia dabar 
tai suprasti, o senis Vasaris buvo patenkintas, kad Kleviš- 
kietis jo "giminę** juokam,pastatė. Kam perdaug kelia

Patersono. NJ.. Sv. Juozapo ordino vienuolės, laimė
jusios loterijoje $100.000.

Negrė dainininkė Kitt. su būriu kitų moterų preziden
tienės pakviesta Į Baltuosius Rūmus pasitarti, kuo 
galima prisidėti prie kriminalinių nusikaltimų sumaži
nimo. pasakė smarkią kalbą. įžeisdama prezidentienę. 
Girdi, jūs siunčiate geriausią jaunimą i karą mirčiai, 
todėl nesistebėkite, kad jis maištauja.

nosį f

Klebono pavyzdys užkrėtė ir kitus. Juokai ir išdy
kavimai nenutilo iki vakarienės galo.

Buvo jau vėlokas laikas, bet skirstytis dar niekas ne
norėjo. Vieni šnekučiavo seklyčioje, kiti kieme arba sode
ly gėrėjosi nakties gražumu. Jaunimas užsimanė pašokti. 
Atsirado armonika, ir netrukus keletas poių dundėjo toj 
pačioj seklyčioj. į

— Bet tu, brolyt, visai tartum vestuves keli. — juo- į 
kėši iš Liudo Jonelaitis ir Varnėnas. — žiūrėk, kad ta 
juodžiukė tavęs nesuviliotų.

Bet Vasariui buvo liūdna.
i

— E. paskutinės atostogos! Mane gal Įšventins, o ji: 
išteka. Tai tokios vestuvės.

fI
Prie jų priėjo klebonas Kimša. i

Į
— Ak. jaunimas, jaunimas! O aš jums pasakysiu,' 

kad prieš 25 metus ir aš buvau jaunas, ir aš buvau poetas, i 
ir aš "giedojau meilę, jauną vilti“! O šiandien kas? Dievo< 
skreplelis! Vanitas! Omnia vanitas! (Tuštybė! Viskas' 
tuštybė!).

Ir jis nuėjo toliau, pasigėrėti mėnesiena.

Vasario klebonas pirmas užsiminė važiuoti namo ir, 
nebodamas šeimininkų prašymo, kepė kinkyti arklius. 
Jau ir kitiems daug kam parūpo namai. Dar valandėlę 
pasisekė apraminti sukilimą, dar armonika užtraukė nau
ją šoki, bet nuotaika jau darėsi nerami.

Petras Vaičiūnas

ŽIEMA

Saulė perlais barsto sniegą,
Sniego pusny žemė miega.

Ramumėlis, tyiumelis!
Vien tik sniego baltos gėlės!

Balta, šalta sniego plote.
Noris rėkti, rankom ploti!

—Labas, žiema! Labas sniege! — 
Sniego rūme paukštis spiegia.

Medžių rūbai perlais trykšta.
Miškas baltas kaip prieš krikštą.

Balta, šalta, kad net diegia.
—Labas, žeme baltasniege!

Žemė tyli kaip pabūgus.
Ją užmigdė sniego pūgos.

Žemės plotai, erdvių aukštis — 
Balto sapno baltas paukštis...

Teisės patarimai 10 knygų už $2
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š'**o 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Jjw,
Co-operative Itank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Ma-s. 02132

Klausimas

Kai jau baigiantis kalboms ir energijai pakrikę 
čiai stovinėjo seklyšioj pasieniais, klierikas Liudas ir Liucė 
netyčiomis pasijuto vienu du tarpdury Į sodą.

— Palydėk mane, Pavasarėli, — prašė ji, — aš rodos 
pakalnėj ant suolelio užmiršau savo skarą.

Jiedu greit spruko pro dureles ir staiga sustojo suža
vėti nakties gražumo.

Bet kas nėra gėrėjęsis ankstyvo rudenio mėnesieno
mis ir kas nepažįsta šių stebuklingų naktų, kuomet "aukš
tai dangus, šviesios žvaigždės didelės ii mažos“, ir švie
sus kelias berneliui joti pas mergelę, kaip sako liaudies 
daina. Daina, tiesa, nemini mėnulio, o tūlas gudruolis jį 
mėgsta pašiepti... Bet ar būtų be jo tas šviesus kelias, tas 
minkštas dangaus balzganumas, tas laukų ir miškų pei
zažas. pridengtas smulkiausio švelnumo sidabro dulkių? 
Ar būtų tie sodrūs sodo medžių šešėliai, ar būtų rimtis 
ir melancholija, kuri su jaudina jus ligi širdies gilumos.

Šeimininkėms
i

Virtiniai iš jautienos 

(Koldūnai )

2 stiklinės miltų, 1 2—1 
kiaušinis, druskos, pusė stik
linės vandens.

Skaitau Tamstos atsaky
mus "Keleivyje*’. Aš esu A- 
merikoje 9 metus. Nežinau 
tų Įstatymų ir gerai nemo- 

. ku anglų kalbos. Mano sū- 
I nūs turi problemą su viena 
' tokia kompani ja.

kopiją, ir tiek. Tamsta gali 
nustoti šiuo reikalu rūpin
tis.

Nepilnamečių sutarčių sri
tyje yra visokių išimčių, 
pav. tokiais atvejais, kai ne
pilnametis nusiperka jam 
būtinai reikalingu*“ daly

kus — maisto ar drabužiu
Vieną dieną atėjo Į na- (teisiniai vadinamus "neces- 

mus vvras, kuris siūlė žur- saries“). Tačiau Tamstos 
nalus. Maro vaikas atidarė atveju tos problemos nėra. 
duris ir pradėto su juo kai-j
bėtis. V’aikas sako, aš vieną; 
laikrašti turiu, kito nenoriu.,

* * ♦

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

Lietuvos socialdemokratų 
partijoj 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 25ct.

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirda itė-Sruobienė. 24 
psl.. kaina 50 centu.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

o.tas vyras pradėjo ii kaj-; Skaitytojui. ka is man 
i binti, kad seikės mokėti tik atsiuntė du laiškus tuo pačiu 
• 3.90 per mėnesi, dvejus me-, klausimu.
tus mokėsi, o žurnalą gausi

Naujausios
ketverius metus ir priedo Kiekviena valstija turi sa-< 
dar gausi knvga. Vaikas su- ™ Įstatymus šioje srityje, j IZ |\l V ( ,( 
tiko. Tas vvras jo paprašė: Tamstu valstijos įstatymai; 1 1 1 UVJ
$3.90 ir liepė parirašvti į skinasi- Nežinau, ar Tams-i

! Taip pat paprašė. kad moti-; .valstijoje yra numatytos
1 na pasirašvtu. Aš atsisakiauI teklos rimtys senesnio am-; LMILAGOb IbrOKlJA, 

pasirašyti Pa’da' ėias na-• žiaus žmonėms. Patariu nu-' Parase Aleksas Anmbrozė. 
klausė vaika. kiek jis turi' eiti Į ta miesto valdybos sky-; 664 psl., daug iliustracijų, i- 
amžiaus. vaikas sako: 17 įkvris siunčia Tamstai. nsta’ kaina .MO. 
metu. Klausė ji. ar dirba.>tes sąskaitas ir pasiteirauti,! BALADĖS,

i Vaikas pasakė, kad truputi 31 - išimčių Tams- gražiai išleistoj, gausiai i-
tos amžiaus žmonėms. Ta- liustruotoj knygoj yra sep- 
da. jei tokiu išimčių yra. tymos Maironio baladės. Tai 
Tamsta jų pačių paprašysi knyga. iabai tinkama dova- 
vadinamo "abatement“. ' —

' dirba. Tada davė vaikui pa- 
J sirašytk bet jam nepasakė,
Į kad jis pasirašo kontraktą

(contract). j vaamamo aoatement". ; noms. Kaina...............$6.00
t I

Po mėnesio laiko atėjo to-į Tamsta negali nemokėti. DELFINO ŽENKLE, pre- 
j kia kortelė su suma. kurią: neišsprendus klausimo, ar mijuotas romanas, parašė 
! reikėjo mokėti, o žurnalo;.vra tokių išimčių. Tas skv- Jurgis Gliaudą, 234 pusla-
i nebuvo. Kitą mėnesi atėjo! rius. kuris Tamstai siunčia piai. kaina.................. $2-50
! kita kortelė, kad vėl turi sąskaitas, neprivalo žiroti E1LĖRA/ČIAI H r k
l mokėti, tai vaikas b< kiekvieno žmogaus amžiaus. 

Apie tai reikia jiems pra
nešti. nusinešus savo gimi
mo metrikus,

maro
I žinios parašė jiems laišką. 
į kad jis nemokąs pinigu, nes 
žurnalo negaunąs. Tada jie 
pradėjo žurnalą vaikui sius-j koki dokumentą 
ti ir atsiuntė sąskaitą 11.70 į dymą. 
dol. Aš parašiau kompani-! 
iai. kad vaikas nepilname- į“ 
tis. kad aš ii išlaikau ir kad 
jis neturi savų pinigų.

Dabar klausiu Tamstą, ar 
j galima ši "contract“ — susi- 
j tarimą panaikinti. Kompa- 
• ni.ia iau žada vaika i teismą 
traukti.

Motina
Brooklvn. N.Y.

Geri
žodynai

Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 

paša ar kita -v,a “paprasta šio gki. 
.ą, kaipo iro: laus dovana- Kalna

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina..................$3-50

i ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš-

; vengti. Parašė med. dr. Mc- 
! nard M. Gertler. Šiais lai- 
į kais. kada širdies susirgimai 
; taip paplitę, ši knyga visiem 
! reikalinga. Kaina ..... .$375.

dyna"’ V. LIETUVOS . !S'!iORyA’
apie 30.000 žodžių kaina $6. ^I-J1 laida, paiase r. Van

I Atsakymas

! gerai išmaišius, daryti ma- 
' žus kukuliukus.

Ant pabarstytos miltais 
: lentos plonai iškočioti teš
lą. Truputį toliau nuo kraš
to dėti mėsos kukuliukus. 
tešlos kraštą užlerkti ir su 
specialiai rantuotais kraš
tais foimele arba su stiklių-

T, - m ..... ku išplauti virtinukus. Įdarui: 10 uncijų jautie-, , 
nos. 7 uncijos lajaus. 1 svo- irtinukų kraštus ap- 

" gūnas, 2 šaukštai sultinio spausti ir dėti ant miltais 
(buljono), truputis druskos, pabarsivtos lentos eilėmis, 
pipirų, cukraus ir maii-ūno.

Iš miltų, vandens, 1 kiau
šinio ir druskos užminkyti 
nekieta tešla ir palaikyt pus
valandį, kad sustingtų.

Kad virtinukai verdant ne- 
atsidarytu, galima tešlą apie 
mėsos kukulius užlenkiant 
patepti kiaušinio baltymu. 

Virtinukus

Jei nepilnametis pasirašo 
kontrakta, tas kontraktas jo 
neipareigoia: iis turi pilną 
teisę atsisakvti savo sutar
ties (to void his contract), 
lyg jis visai io nebūtu pasi- na $5.00. 
rašęs. Visokie kompani ios 
grasinimai, kad iie patrauks 
vaika i teismą, nieko nereiš
kia. Jie labai gerai žino i- 
statymus. ir iie netrauks ne
pilnamečio i teismą. Jie tik 
mano. kad pagrasinus jiems 
bus atsiusti pinigai. Taip 
pat Tamstos vaikas neturi 
jokios pareigos iiems gra
žinti iam atsiustus žurna
lus. Jei Tamsta painforma
vai kompaniją, kad vaikas, 
pasirašydamas sutarti, buvo

da Daugirdaitė-Sruogienė,
Lietuvių-anglų kalbų io-; 414 psl., daug paveikslų, ke- 

dynas, redagavo Karsavi-Jj žemėlapiai, tvirtai Įrišta, 
naitė ir šlapoberskis. apie! Knyga ne tik geras vadovė- 
27.000 žodžių. 511 psl., kai-! lis mokiniams, bet ją su įdo

mumu skaitys ir suaugusieji.
Lietuviikai angliškas io-j Kaina ........................... Sl

ėnia*, Vidaus Peteraičio, II! LIETUVIŲ BELETRIS- 
laida, daugiau Kaip 30.000; TIKOS ANTOLOGIJA, II 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.! omas, redagavo Bernardas

r* . . ... . . u__ Brazdžionis ir Benys Bab-
Dabartinea lietuvių kalbos: . .

’ 1 suskas. 700 puslapių, kaina
$10. Knygoje yra 61 rašyto-žodynas, .edaga^o prof. J.

Balčikonis ir kt, yra apie kūrvbos navvzdžiai 
45,000 žodžių, 990 psl. 1° ™ryPM pavyzaziai. 
kaina ....... .............  $12.00

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

— Viešpatie, kas per gražumas! — sušuko ji, nety
čiomis pagaudama Vasario ranką.

— Nuo Aušrakalnio dar gražiau, — tarė jis svajo- 
damas.

(Bus daugiau)

Mėsą, nuvalius plėves, pasūdytame vandenyje 5-10 
sumalti kartu su svogūnu/minučių. Pakilusius virtinu- 
lajų suskųsti peiliu į smul- kus išgriebti, sudėti į pakai-

TREČIOJI PRADALGĖ

reikia virti peP’Jnametis, rei’ka^as tuo Tai Nidos Knygų Klubo Keleivio administracijoje
literatūros metraštis, kurį re- į““’?*“ A*
dagavo K. Barėnas. Jame

i kius gabalėlius. Į maltą mė
są dėti suskųstą lajų. drus- 

! ką, maltus pipirus, cukrų, 
' mairūną, sultinio ir, viską

ir užsibaigs.
Jei kompanija manytu, 

kad Tamsta sakai, kad vai
kas nepilnametis, vien su- 

kad apsemtų, tuo pačiu sul- tarčiai išvengti, — Tamsta 
tiniu, kuriame virė, arba tir- gali jiems pasiųsti vaiko gi- minkštais viršeliais $3.15, 
pytu sviestu. J mimo metrikų fotostatiškąl kietaią $3.75.

tintą gilią lėkštę ir užpilti,
yra 16 rašytojų eilėraščių,
atsiminimų, prozos ir kt. mo , y!OJO St.ep?*>
Knvtra turi 414 nsl kaina 1,0 Kamo ,pa,Tot* portretų Knyga turi 414 psi., Kama g „ g colh> dy<jiio ui M CTte

» «
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

PASKELBIMO 50 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

BUS VASARIO 18 D. 2 VAL. POPIET JOHN HAN

COCK DANGORAIŽIO SALĖJE. ĮĖJIMAS IŠ BERKE- 

LEY GATVĖS.

|»»> s4fX'«-«'M'ax,w ŠS ū'š'S'as :-s s'ž šižsss aaa aaa'aa "55SS8SS^

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU 
KLUBAS

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

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
; saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė

sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet j- 

domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų1 
žmonių gyvai parašytas at-! 
siminimų knygas:

Ekskursijos į VilniiĮ-Druskininkus
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)

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

K A INA $ 820.-

Kelione lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kopenhagoje.

Sandariečiai aukoja
I

Lietuvos laisvinimui

Sausio 21 d. A.L.T. San
daros 7-tos kuopos narių vi
suotiniame susirinkime tarp

Bcstono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 18 d 
piet Hancock

2 vai. po- 
salė- irumu

kitų klausimų ypatingu dė- je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo i 
sukakties minėjimas.

Garsus sovietų kompozitorius Aram Chačaturian su sa
vo žmona, atvykę į JAV.

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

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

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
mesiu buvo aptartas Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjimas, 
kuris Įvyks vasario 18 d.

Visi linkėjo tos šventės 
rengimo komitetui, kad jam 
pavyktų ko iškilmingiau ir 
gi-ažiau minėjimą suruošti.

i Kovo 17 d. 3 vai. popiet
Kadangi šventės rengimo Jordan Hali salėje smuiki- 

komitetas po minėjimo ne- ninko Iz. Vasyliūno lietuviš- 
ruošia vakarienės, tai ją ren- kos muzikos koncertas, 
gia sandariečiai 7-tos kuo-i , * ♦
pos patalpose (124 F St., So.
Bostone) tuoj po iškilmių Kovo 30-31 d. Bostono 
5 vai. 30 min. vakaro, kurio- Skaučių Židinio meno paro
je kviečiama ko gausiausiai da Lietu , ių Tautinės S-gos 
dalyvauti. Įžanga 2 dol. 50 namuose. Į
centų. Visas pelnas skiria-j * * *
masA.L. Tarybai. - ’ Balandžio 21 d. So. Bos-,

į tono aukšt. mokykloj (Tho- Mike Kasperak. kuriam 
Inž. A. Čaplikui pasiūlius,] mas Park) Bostono Lietuvių forai joje buvo įdėta 

kad neliktų nė vieno san-Į Tautinių Šokių Sambūrio širdis. Ji? mirė 15-tą dieną po 
dariečio, tos šventės proga parengimas. ! operacijos, bet ne dė! širdies,
nepaaukojusio Lietuvos va
davimui, aukos pradėtos

Kovo 8-10 dienomis
I

jau-;
nųjų fotografų ir skulptorių 
paroda Lietuvių Tautinės
S-gos namų salėje.

* * *

Balandžio 26 d. 8:30 vai.' 
tuojau pat rinkti. Posėdžio i vak. Jordan Hall Pabaltie-!
metu aukojo:

Sandaros 7 kudpa 825. 
po $20 — inž. A. Čaplikas ir

i čių Draugijos koncertas.

Balandžio 28 d. So. Bos-
O. ir A. Andriulioniai: po tono Lietuvių Pik Dr-jos sa

lėje, ITI aukšte, Mirkų radi$10 — Ch. Adams C. ir S.
Janeliūnai, Br. Bajerčius: 
po $5 — V. Bajerčius. Va-i lijos gražuolės balius, 
deliai, E. Keslerienė ir J. j ♦ ♦ «
Lekvs. Be to, paaukota mi
rusiam 7-tos kuopos pirm.
Izidoriui Miliui priklausan
tys iš kuopos $10 (velionio 
seserim sutikus). Tuo būdu 
tame susirinkime viso labo 
sudėta aukų $125.

Sandariečiai. kurie šiame 
posėdyje nedalyvavo, kvie
čiami savo aukas imokėti 
kuopos iždininkui A. And- 
riulioniui (245 W. 5th St.. 
So. Boston. Mass.) Vėliau Į- 
mokėjusiųjų pavardės bus 
paskelbtos papildomai.

Visos sandariečių aukos 
vienbalsiai nutarta pasiųsti 
A.L. Tarybai.

Kadangi kitas Sandaros 
7-tos kuopos narių susirin
kimas sutaptų su sukakties 
minėjimo diena, t. y. vasario 
18 d., tai jis nukeltas Į kovo 
17 dieną.

B.B.

Protestuoja dėl lėktuvų

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ. Mykolo Vaitkaus atsi-

Į minimų (1909-1918) IV to-i šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
• kaina kietais galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Parašė STASYS MICHELSONAS

viršeliais 
minkštais viršeliais

$3.75,
$2.50-

Dievo karalystes 
žinios

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 

no Kairio, 416 psl, kai- organizacijas. jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
na .......... *.................  $2.00 Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

LIETUVA BUDO, Stepo-

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

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

PENKTIEJI METAI, Kip-1
ro Bielinio, 592 puslapiai,!
kaina ....................... $2.00 ■

ATSIMINIMAI IR MIN-i

PO 33 METŲ

Jungtinių Tautų paskuti
niame metraštyje rašoma, 
kad per ateinančius 33 me
tus mūsų Žemės gyventojui

jo talentu popietė ir N. Ang-i^a’^us Padvigubės 1966 
i m. vidury mūsų Žemelėj gy- 
1 veno 3 bil. 356 mil. žmonių.
1 Prieauglis sudarė apie 2%. 

Gegužės 5 d. 3 vai. popieti 72% žmonių gyvena atsi-
Jordan Hall salėje smuiki-' likusiuose kraštuose, iš jų 
ninko Iz. Vasvliūno lietuvis- • apie pusė Azijoje. Ten gy- 
kos muzikos koncertas. ventoju prieaugils didesnis

J negu aukščiau pažengusiuo- 
Į se kraštuose.
j Europoje viename kvad- 
• ratiniame kilometre gyvena 

Nuo vasario 1 d. pakelia-'91, o Azijoje 68 žmonės.

TEMA:
ATSTEIGIMO LAIKAS

(Tęsinys)
Negalima! Ne. brolau, nė vie 

nas iš tų dalykų nėra negali
mas Dievui. Mums tie dalykai 

I gali atrodyti negalimais, nes
Kali- J mes nieko panašaus nesame ma- 

svetimajtę. Prieš penkiasdešimt metų TYS, Kazio Griniaus, I to*
• mes beveik visi butumem buvę i k_-_
greiti pasakyti, kad radijo buvo maS’ oU J PS1~ Kaina ........
negalimas dalykas: bet dabar
mes žinome, kad re taip buvo ATSIMINIMAI IR MIN-
Pati gyvybė yra mums negali- TYS, dr. Kazio Griniaus,
mas daiktas, nes mes pilnai ne- TT , ne
suprantame, kas yra gyvybė, i tomas. 336 psl. kaina $5. 
Kame yra išmintingieji, kurie
galėtų išaiškinti mums širdies. VYSKUPO P. BOČIO
plakimą? Nėra nė vieno: Tačiau aTSIMINIMAI, I tomas 
Dievas. Sutvertojas. sutvėrė sir- , . . ’ _A TT .
di ir sutvarkė jos plakimą, ir 320 psi., kaina $3.00, H to
tas pats Dievas turi galios su- mas 282 psl.. kaina $3.50. 

plakimą dvide
šimčiai bilionų žmonių krūtinė
se, kurios kitada stabtelėdamos 
pulsavo, turėdamos tik menką 
gyvybės saiką, ir pagaliau pa
sidavė mirties rūstybei dėl to. 
kad Dievo teisingumas buvo nu
taręs, kad joks netobulas sutvė
rimas neturi teisės gyventi per 
amžius.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

MAŽIAUSIOS ALGOS

mas mažiausias atlyginimas. 
Tiems, kuriems iki šiol buvo 
privaloma mokėti mažiausia 
$1.40 valandai, dabar turės 
būti mokama mažiausia 
$1.60. o tiems, kuriems bu
vo privaloma mokėti valan
dai $1.00. dabar reikės mo
kėti $1.15.

Tirščiausiai apgyventas Sin
gapūras (Azijoj), kur vie
nam kvadrat. kilometrui 
teko 3,293 žmonės. Kanadoj 
ir Australijoj viename kvad
ratiniame kilometre tebuvo ir stabais giriasi. Pranašas Je 

remiius 10:3-6 Taip kalba: 
"Nes žmonių padaryti dievai 
vieni niekai. Jie iškerta miške

KĄ BIBLIJA KALBA APIE
PAVEIKSLUS IR STABUS
Mozės iroj Knygoj 20:4-5 sa-i VIENIŠO ŽMOGAUS 

komai Nodarvk nei ioįio pn- /■*a c t •veikslo, nei pavidalo, ar jis bū- GYVENIMAS (apie Dėdę
tų danguje, ar žemėje, po že- Šerną), Antano Rūko, 206
me arba vandenyje. Negarbink pS]., kaina ......................$2
ir nesilenk jiem«. netarnauk
jiems, nes aš. Viešnats tavo Die
vas atlankysiu ir bausiu tave“.

Dovydas psalmėje 97:7 taip 
sako: "Gėdytis Turėtų visi
tie. kurie paveikslams tarnauja

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIIJ

AMERIKOJE

KIEK ORGANIZUOTŲ 

UNIJOS NARIŲ?

AFL-CTO unijoms pri
klausančių narų skaičius per 
paskutiniuosius 2 metus pa
didėjo 863,000. o viso labo 
jose yra narių 14 mil. 300 
tūkstančių.

Didžiausia yra automobi
liu pramonės unija, kuri turi 
1,325.000 narių. Antroj vie
toj yra plieno unija su 952. 
000 nariu, trečioj — maši-

po 2 žmones.
Duomenys rodo. kad visur

moterys gyvena ilgiau UŽ Į medį, ir dailidė kirviu nutašo 
" * * dievaitį. Paskui pagražina su

sidabru bei auksu, pritvirtina ji 
su vinimis, kad nenukristu: jie 
niekas daugiau nėra. kaip tik 

stulpai aptraukti: jie negali kai 
bėti. nei paeiti, reikia juos ne 
šioti. Todėl nesibijokite ju, nes 
jie negali niekam pagelbėti, nei 
nuostolių padaryti. Bet Tu. 
Viešpatie Dieve, nėra Tau ly
gaus, nes Tavo vardas yra iro-

vyrus. kad smarkiai mažėja 
vaikų mirtingumas ir visur 
per paskutiniuosius 20 metų 
amžiaus vidurkis padidėjo.

KOVA SU BRIEDŽIAIS

Praeitame amžiuje iš Eu
ropos i N. Zelandiją buvo 
atgabenta 10 briedžių rūšių. 
Čia jie neturėjo natūralių 
priešų, todėl jų greitai tiek 
priviso, kad jie tapo pabai
sa aviu augintojams. Brie
džiai pradėti naikinti—šau
dyti. Spėjama, kad iki 1960 
metų jų jau buvo nušauta

10,000 Winthroppo, Re 
vėrės ir E. Bostono gyvento
jų pasirašė raštą, kuris Į 
teiktas senatoriams Kenne- 
dy ir Brooke ir gubemato-1! nistų su 740.000 narių. daugiau kašp 3 milionai.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrj), Pet 
•onėlės Orintaitės, 234 psl.
kaina ............................... $3

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

SIAURUOJU TAKELIU

K. B. Kriaučiūno. 178 psl.
.'kaina .........  .................... $2

dvtas per Tavo didžius darbus. ;kaina 
Kas Tavęs nesibijotų. Tu. Kara-

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.

............................ $1

SLA—jau 80 met 1 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA 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 yie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbu3.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, IutSalle—MontreaL Canada.

liau tautu?
(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te spaudos veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students 
212 East 3rd Street 
Spring Valley. III. 61362

GREITA PAGALB-A 
Naaasimink, gau-t pagalbą.

. .Vaistai, kurie hm n ilgai lau- na 
fctami, nuo reumatizmo, ranku,! 
koją nutirpimo ir skaudėjimo į Visos šios knygos yra gra 
j®B jra, | yipt iricfna

Tvojau siųsk šį skelbimą ir

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

polo Skipičio, 440 puslapių.
'kaina .$5.

ŽVILGSNIS J PRAEITI,
K* Žuko, 476 psl., kai- 

............................... $5
Tačiau ta priemone nepavy 
ko briedžių skaičiaus žymiai!

sumažintas Logano aerod- dar yra unijų, kurios AFL-1 sumažinti. Avių augintojai,!___ _ ...........
rome lėktuvų keliamas di- CIO nepriklauso. Viena iš kuriems briedžiai sunaiki- Į an va vardą su antrašu, ir mes Tas knygas gaiite gauti
džiulis triukšmas, šiose vie- tokių yra sunkvežimių trans- na geriausias ganyklas, nu". ^RonurTM01’ Keleivio administracijoje
tovėse ardąs gyventojų nėr- porto (teamsters) unija su sprendė juos naikinti nuo-j Nartk 3ta^ P.O. Box 9112 (636 Broadway, So. Boston,
vus. daugiau nei milionų narių, dingomis medžiagomis.

riui Volpei. Jame prašoma 
imtis priemonių, kad būtų Turėkime galvoje, kad

1 Neįtark 4, Ncw Jenoj Mass. 02127)!,

1
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Vietines žinios Ii
KOMITETAS RUOŠIASI, RUOŠKIMĖS IR MES!

Specialus komitetas ruošiasi kiek kalenamas iškilmin
giau paminėti Lietuvos nepriklausi mybt'- atstatymo pa
skelbimo 50 metų sukakti. Minėjim. s bas gražioje Han
cock salėje (Berkelev St. > vasario 1> d. 2 vai. popiet.

Mielam Bičiuliui Nepriklausomos Lietuvos aktoriui ir 
režisieriui

IPOLITU TVIRBUTUI

mirus, jo žmonai akt. L i u e i j a i, sūnui Andriui 
ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai. 
Alė ir Stasys Santvarai.

Ruoškimės tai dienai ir mes. Iš ank^o taip susitvar
kykime, kad tą dieną niekas nesutrukdytų mus minėjime 
dalyvauti.

Nepamirškime, kad be cento joki.; darbo nesalima 
nudirbti. Jo reikalinga ir Lietuvos vada', a veikia, todėl 
jau iš anksto apsispręskime būti do-nū>. kai rinkėjai pa- 
orašvs aukos.

V. Kapočius vėl ligoninėje Mirė C. Augsiuolienė

\anoi ■ :a> Jonuška bu-

Mūsų Bičiulei

AGNIETEI SAIKIMENEI

mirus, liūdesio valandoje jos vyrui Jonui saiku- 
n u i ir dukrai, vaikaičiams bei kitiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Bronė ir Justinas Vaičaičiai

W. J. Skudri* — Naujokų 

ėmimo 32 sk. pirmininkas

So. Bostone yra Naujokų 
Kalėdų švenčių proga per gmįmo Komisijos 32-ras 

. Būreli Nr. 120 \ asario 16 skyrių*, kuris savo posė-
Lostone.^ Mass., saukdamas|gjmnatdjai remti aukojo: džiuose sprendžia karinėn 

Lietuvių Bendruomenės tarnybon naujokų priėmi- 
Bostono apyl. valdvba 25 mo reikalus. Pastaruoju me- 
dol.. Anicetas Grigaliūnas tu šio 32-jo skyriaus pirmi 
20 dol.. Vytautas Stelmokas ninkui Lallv dėl amžiaus iš 

, . .10 dol. pareigų pasitraukus, jo pir-
i‘-a liiaUUl.'a ' an.unlo~| Gi po 5 dol. aukojo: Z.’ mininku paskirtas žinomas 
les. 'omi.'ija, o aip pa i garanauskienė. A. Gegužie-'So. Bostono lietuvis W. J.

nė, St. Jurgelevičius, P. Kai-’ Skudris, turįs Broadvvay 
vaitienė, K. Merkis, Z. Pet-'gatvėje So. Bostone, netoli 
rauskienė. P. Pilka, A. Pus-| E. Ketvirčio brangenybių 

i kepalaitis, kun. M. Vembrė'parduotuvės, geležies gami
nių krautuvę.

gimnazi- Mes sveikiname

Laisvės Varpo sprendėjams Aukcs Vasario Šešioliktos 

i gimnazijai
1968 m. vasario 4 d. 1 vai. 

po Įlietų Tautinės Sąjungos 
namuose. 484 E. 4th St., So.

Laisvės Varpo sprendėjų vi
suotinis metinis susirinki
mas. kuriame bus peržvelg
ta 1967 m. veikla, pateikta 
fir ausinė apyskaita, renka

si rerežiami kiti klausimai, 
susiję >u Laisvės Varpo at 
eitimi.

Kviečiame jus į šaukiamą

Viktoras Kapočius. Lietu
vių Enciklopedijos leidėjo 
brolis, bene ketvirtam šir- vo isvvkęs \ew Lorką da- 
dies smūgiui ištikus, vėl pa- jyvauti savo sesers Onos
guldytas Carnev ligoninėje.! ‘ . Ą
t * i-.- iv* i- Aus.'.a uer.es Cnermus)Jo padėtis laoai sunki.

laidota.' ėst.
Gubernatorius Izraely

susirinkimą atvykti su savo į ir J. Šavelis.
sumanymais ir* projektais,! Būrelis išlaiko gtmnazi- .vieš šventiname naująjį 

£ kaip sustiprinti ir išplėsti' joje vieną mokinį. Būrelio Selective Service pirminin- 
g. Laisvės Varpo veiklą, kad ji nariai kas mėnuo moka po 1 ką W. J. Skudri, gavusį to

apimtu visą mūsų visuome- doleri. Jei kas norėtų prisi- 
nę ir atliktų užsibrėžtus už- dėti prie tos gimnazijos iš- 

I Javinius. liakymo ir mokėti po dolerį
per mėnesį — prašome pra
nešti savo adresą Keleiviui.

kias atsakingas pareigas. 
Šios komisijos garbės tar

nyboje jau ilgokas laikas 
darbuojasi ir rašytojas Sta
sys Santvaras.

Mass. biudžetas prašoko 

biliona

Užčiupo narkotikų

Pagal Laisvės Varpo sta
tutą susirinkimas bus teisė
tas. neatsižvelgiant į atvy- į ____
kusių sprendėjų skaičių.

Susirinkimas pradedamas' SVARBI' VYKSTANTIEMS Į FLORIDĄ

punktualiai. tad prašoma Kelionė lėktuvu iš Bostono į Miami. Floridoj, kainuoja tik $65.10. 
nevėlucti.

Praeitos savaitės gale 6 šia 
gubernatoriai. Mass. gub. T 
Volpės vadovaujami, išvy
ko į Izraelį 5 dienų vizito.

a reiškiame N. 
joniškai ribą užuojautą dėl
sesers n..: ..es.

Che.'sea ir E. Bostone po- malonaus pasimatymo i
Gubernatorius Volpe pa- licija vėl suėmė 27 asmenis subrinkime!

-įūlė valstijos biudžetą, ku- ir konfiskavo 5.000 dol. ver
tis siekia 1.2 bil. doleriu. ■ tės narkotiku. Laisvės Varpo Valdyba į

Bilietus lėktuvui parduoda

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 W. Broadway. So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NACJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU i R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SE \RYTT'S, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mū ų įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipki- "s lie-aviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALINIAI Iii SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Raš y ti ar skambinti;

390 West Broadway, South Boston, Mass. U2127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: A I d o n a Adomonis

Ieškomas pirkti

TEODOLITAS 

ir kiti

matavimo instrumentai.

Skambinti telefonu: 
UN 4-7910 Ext. 427 
Po 6 vai. v. 327-2092

DĖMESIUI !
I
1 PALENGVINK1 TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai

Peter Maksvytis
Carp»oter A Buildcr
49 Chureh Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visu.’ pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- 

• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
nelauktu. kol 1 biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

. . į-r | iavimų. šaukite visados iki 9 va-
iuos paragina mokėti, o pa- ’« landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wasbington St., Dorcbester, Mass.

GE 6 1204

Išrašykite 

KELEIVĮ 

savo draugam

ty», be paraginimo, prieš
atsiųstų reikalingą sumą- i_____

F—me labai dėkingi tiem, ►*#♦#*♦********♦***************♦***
kurie tokių raginimų nelau-11 . į YM tf 4 L’C V
kia, ir tikime, kad ateityje I ’ • -'-I. izlAoJ 
prenumeratai pasibaigiant. $ Real Estate & Insurance 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 

. mus.
Keleivio adm-ja

I

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

Keleivio prenumerata - gera

**********************************
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam Įvairius siuntinius į Lietu.
I va ir kitus Rusijos valdomus 
: plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 

i niu. Turime vietoje įvairių vie., 
į tinės gamybos ir importuotų

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
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. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************
e*******************************x.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

dovana visokiomis progomis! prekių iš kitu kraštų visai že- yra vienintelė oficiali įMai-į
momis kainomis. Be to, siunčia-i ga Worceetery, kuri siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntinius tiesiog iš Wcrces- 

terio į Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nan 9 vai. ryto iki 8 vaL e, išskyrus šventadienius ir sekai.

sakyti jų gamybos prekes, čia 
i sumokėsite pinigus, o giminės 

ten vieioje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Schyrinski

LAISVĖS VARPAS
rNAUJOSI03 ANGLIJOS LIETUVIV' 

KULTŪRINĖ R \ DIJO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryt*
FM Bandomis 105.7 me^aciklų 
IS WK0X, I-ramingham. Masa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON. MASS. 02102 

Tel. JUniper 6-7209

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOJ

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

, kentėjo ir žuvo mūsų 
i broliai, seserys, giminės ir

T draugai. Knygos kaina — 
J 75 centai.
I

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADYVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
********************************* ’

: Dažau ir Taisau is 4
* Namus iš lauko ir viduje. i 

Lipdau popierius ir taisau^ 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
čia galima gauti įvairiau- į | 220 Savin Hiil Avė.

šių importuotų ir vietinės J Dorcbester, Masa. 
gamybos medžiagų ir kitų » 35^daiktų, tinkamų Lietuvoje, r**’****^’-**w”***-” 

labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Sviklienė

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dia 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

Flood Sąuare * 
Hardicare Co.
Bavteiakas K. J. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažni 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokį* reikmenys narnami

Reikmenys plumberiam* 
Visokia geležie* daiktai

i i


