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Čekoslovakijoje studentai prieš 
nuolaidas Maskvai

V. Krėvės premija Nelaimė Dabrilų 
A. Vaičiulaičiui šeimoje

Valdžia siaurina laisves. Studentai protestuoja, už

imdami universitetų patalpas.

Čekoslovakijos vyriausy- tybės ir partijos organus. Į 
bė, Maskvos verčiama, vis jj jeina Dubček, šeši jo šali-

Mirė rašytojas 
J. Ignatonis

Chicagoje lapkričio 12 d. Montrealio Akademinis Worcestery. Mass.. lap- 
ilgai sirgęs mirė rašytojas Sambūris kasmet skiria Vin- kričio 11 d. žuvo 15 metų 
Jeronimas Ignatonis, gimęs co Krėvės vardo literatūrinę Svajūnas Dabrila Jis su sa- 
1902 m Šimkaičių valsčiuj, premiją ($5 0). šiemet pa- vc d buv0 me_
Venoms Lietuvoje ouvo bai- skirta septintoji premija ... ~ ._
gęs Vilniaus universiteto; Antanui Vaičiulaičiui už jo dzioti Dabnlų ūkyje. Svaju- 
humanitarinį fakultetą, bu-’ „Gluosnių dainą”. Ta pre- n0 draugas bėgdamas par- 
vo mokytojas, mokyklų in-imija iškilmingai įteikta laį)- virto, ir tada šautuvas neti-

Mes sulauksime laisvės - 
šaukia Maskvoje

Rašytojo A. Kosterino laidotuvės virto demonstraci

•labiau suvaržo spaudą, išvy
kimus i užsienj ir tt. Univer
sitetų studentai, to nepakęs- 
dami, nutarė paskelbti tokį 
trijų dienų streiką, koki 
vykdė Prancūzijos studen
tai: jie užėmė universitetų 
auditorijas. Taip padaryta 
ne tik Prahoje, bet ir keliuo
se kituose universitetuose. 
Tikimasi, kad taip bus vi
suose universitetuose.

Studentai reikalauja ne-' 
nusileisti Maskvai, pašalin-Į 
ti tuos, kurie yra netekę 
liaudies pasitikėjimo, neves
ti užsienio politikos, kuri 
nesutinka su liaudies nuo
taika ir Jungtinių Tautų 
charta.

Savo veiksmu studentai 
norėjo paveikti tuo metu po
sėdžiavusį partijos centrinį 
komitetą.

Rašant šiuos žodžius dar 
nėra žinomi risi nutarimai, 
bet jau paskelbta, kad yra 
sudalytas "vykdomasis ko
mitetas“ iš 8 prezidiumo na
rių. Jis veiks svarbiais atsi
tikimais ir kontroliuos vals-

ninkai ir sIovhku partijos 
vadas Husak. kuris laiko
mas palankesniu Maskvai.

Sunki vyriausybės padė
tis. Dubček norėtų tęsti pra
dėtas laisvinimo reformas, 
bet Maskva tam priešinga. 
Maskvos šalininkai kelia 
galvas, organizuojąs. Mask
va nepatenkinta Dubčeko 
minkštumu laisvės reformų 
šalininkams, o ypač studen
tai nepatenkinti, jų nuomo
ne, Dubčeko nuolaidumu 
Maskvai. Ar ilgai Dubčekas 
galės išsilaikyti?

Gomulka pasiliko 
valdžioje

spektorius, vadovavo Aklų- kričio 16 d. 
jų institutui. Jis yra parašęs 
kelis romanus. Vienas jų’ . ,
’Tr nevesk Į pagundą*4 gavo DldellS Streikas 
Draugo premiją. Be jo. dar1 
yra išleistas kitas jo roma
nas — "Lūžiai**.

Italijoje

ketai paleido kulką, patai
kiusią Svajūnui į galvą.

Šnipas Abel dabar 
aktoriusPraeitą savaitę Italijoje 

24 valandas streikavo 12 
. . . milionų darbininkų, reika-

mokytojų sąjungos jaudami didesnių reformų baustas 30 metų kalėti, bet
ninkas, ilgai vadovavo JAV ■ S0ciaiini0 draudimo istaty- 1962 m. jis buvo iškeistas Į 

muose. Darbininkus parėmė lakūną Powers, kurio žval- 
ir studentai. Buvo susirėmi- gybinis lėktuvas buvo nu- 
mų su policija. muštas Sovietų S-gos terito

rijoje. Dabar Abel yra kino 
teatro aktorius.

Velionis buvo Lietuviu Sovietų šnipas Rudolf A- 
bel buvo išaiškintas ir nu-

LB Švietimo Tarybai.

Ekvatorinė Gvinėja tapo 
Jungtinių Tautų 126-ju na
riu. Nepriklausomybę ji ga
vo spalio 12 d. Ji turi 200, 
000 gyventojų, bet turės ly
gų balsą su JAV ir kitomis 
valstybėmis.

Valstybės departamento 
sekretorius Rusk, atvykęs j 
ispaniją tartis su valdžios 
atstovais, susirgo gerklės 
uždegimu.

MM*****************************

Sušlubavo Prancūzijos 
frankai, bet de Gaulle sako, 
kad jis nebus nuvevrtintas.

ja prieš valdžią.

Maskvoje mirė rašytojas 
Aleksėj Kosterin. Velionis 
Stalino laikais išsėdėjo ka
torgoje 17 metų. Antrojo 
pasaulinio karo metu jo 
duktė Nina pasiryžo tėvą 
gelbėti, išeidama partizane 
į priešo užnugarį, ir ten žu
vo, bet ta auka tėvo iš ka
torgos neišlaisvino. Ir iš ka
lėjimo grįžęs, Kosterin daž
nai buvo su tais. kurie pro
testavo prieš vyriausybę’ dėl 
tokio ar kitokio jos neteisin- 
po poelgio. Jis buvo komu
nistų partijos narys nuo 
1912 m., bet neseniai jį slap
tai buvo išmetę iš partijos ir 
iš rašytojų draugijos.

Į krematoriumą susirin

ko keli šimtai žmonių pas
kutinį kartą su velioniu atsi
sveikinti. Čia kalbą pasakė 
gen. Grigorenko, buvęs ka
ro akademijos profesorius, 
dėl valdžios kriJkos paša
lintas iš kariuomenės, ati
mant visus laipsnius, o vė
liau dar buvęs įkištas į be
pročių ligoninę vienerius 
metus. Jis ir čia sakė, kad 
mes kovosime prieš tą pra
keiktą mašiną, kuriai neat- 
laidžią kovą skelbė velionis 
Kosterin.

"Alioša, nemiegok ra
miai. kovok! Mes, tavo drau
gai, neatsiliksime nuo tavęs. 
Sulauksime laisvės! Sulauk
sime demokratijos!“ baigė 
savo kalbą generolas Grigo
renko.

Lenkijos komunistų suva
žiavimas pirmuoju sekreto
rium vėl išrinko Gomulką. 
Tose pareigose jis yra nuo 
1956 m. Jo varžovas gen. 
Moczar nebeišrinktas Į po- 
litbiurą. Ten nebepateko ir 
užsienių reikalų ministras 
Rapacki, kuris buvęs prieš 
Čekoslovakijos užpuolimą.

Suvažiavime Lenkijos ka
ro ministras teisino įsiverži
mą į Čekoslovakiją ir kalti
no JAV ir Vak. Vokietiją. 
Tai esą Lenkijos pagrindi
niai priešai.

Italijos komunistų atsto
vas aiškiai pasmerkė sovie
tų įsiveržimą į Čekoslovaki
ją ir pasisakė už tai. kad at
skirų valstybių komunistų 
partijos turi naudotis auto
nomija.

Rumunijos komunistų at
stovas puolė kapitalistinius 
kraštus, bet kartu pareiškė, 
kad remia komunistinius 
kraštus, bet neatsisako ry 
šių ir su Vakarais. Čekoslo
vakijos užpuolimas nebuvo 
paminėtas, nors anksčiau 
Rumunija buvo tą žygį pa 
smerkusi.

Baltuosiuos rūmuos
lankėsi Nixonas

Prezidentu išrinktas Nix- 
onas su žmona buvo pa 
kviesti į Baltuosius rūmus. 
Čia Nixonas buvo painfor
muotas apie padėti Įvairiuo
se kraštuose, o prezidentų 
žmonos apžiūrinėjo rūmus.

Nixonas pažhdčjo 1 remti 
dabartinius prezidento Įsi
pareigojimus ir tęsti jo pra
dėtus darbus. Tuo būdu pre
zidento pasikeitimas neĮneš 
didesnio ar mažesnio užsie
nio politikos sukrėtimo. Tu
rėkime galvoje, kad nauja
sis prezidentas tepradės eiti

Naujasis Britanijos a m basa do- savo pareįgas tik sausio 20 
rius Washingtone John Freeman fįįeną.

John W. McCormack iš Bostono 
jau 21 mąjį kartą bus išrinktas 
JAV atstovę rūmą pirmininku.

Kalbama ir rašoma, kad šitie vyrai gali būti \ixono sudarytos vyriausybės nariai. Viršuje iš kairės į dešinę — New Yorko gub. 
Rockefeller. Pennsylvanijos gobi Scranton. Michigano gub. Rom ney, šen. iš Floridos Smathers, Ne* Yorko majoras Lindsey; apa
čioje ta pačia tvarka — Kalifornijos vicegub. Finch, bankininkas Dillon. šen. Brooke, Kalifornijos parku departamento viršininkas 
Mott ir kongresininkas iš Minnesotos Quie.

Hanoj atmeta 
paliaubas

Š. Vietnamo delegacijos 
antrasis pagal vyresnišku
mą narys pul. Lau pareiškė, 
kad paliaubos negali būti 
paskelbtos, nesusitarus svar
besniais kariniais ir politi
niais klausimais, kurių tar
pe yra taip pat Amerikos 
kariuomenės pasitraukimas 
ir Liaudies fronto (Vietkon
go) politinės programos pri
ėmimas.

JAV delegacijos pirmi
ninko pavaduotojas Vance 
sako. kad karas galėtų tuoj 
baigtis, jei Š. Vietnamas no
rėtų taikiai gyventi su savo 
kaimynais.

numis. Jis išrinktas į kongresą. 
Tai Clevelando majoro Cari Sto
kes brolis.

liau eis ilgi pasitarimai 
kitų formalumų. Žodi 
dainos galo dar nematyti

dar •■•■«»•••»••«

'Taikos derybos
Prie* Kalėda.to, palei- ! g

tas į erdvę Apollo 8 su tri- * 
mis astronautais. Jo uždari- j Saigono vyriausybė 
nys bus apskristi aplink mė- j nedavė savo sutikimo daly-,
nulį ir »griiti žemėn, jeigu ™uti Paryžiaus taikos dery-
.; ' . i bose. P. v ietnamo preziden-

n.eko nepaprasto i reikalauja, kad p. Viet-
tai erdvėlaivis pakils gruo- j namag turi derėtis gu g ! 
džio 21 d. ir i žemę grįš po; Vietnamu, bet tikimasi, kad 
6 dienų. Jei tas skridimas jis sutiks sudaryti su JAV 
pasiseks, tai kitais metais vieną delegaciją. Jai is eilės
bu. nėtinarn. mėnulyje ii-! pirmininkautų JAV,atsto-

,. .. - i vas Hamman ir P. Vietna-
sodinti žmones. . . . .mo atstovas vicemars. Ngu- 

• yen Cao Ky.
Brooklyno prokuroras 

Golden pareiškė, kad trijų 
įtartų rengus pasikėsinimą 

Louis Stokes su savo dviem sū- i Nizono g? vybę asmenų
byloje kyla abejonių. Bet 
galutini žodi čia turės tarti 
prisiekusieji posėdininkai.

Trys šimtai . Čekoslova
kijos rašytojų pasirašė nu
tarimą, kuriame reiškiamas 
nusivylimas vyriausybės da 
romomis Maskvai nuolaido
mis.

Liaudies fronto delegaci
jos, kaip atskiro vieneto, 
antroji šalis nepripažįsta* 
bet prileidžia, kad ji gali 
dalyvauti Š. Vietnamo de
legacijos sudėty. Dar neži
nia, kada bus susitarta dele
gacijos sudėties reikalu. Vė-

Susitarta baigti ilgiau nei 
2 mėnesius užsitęsusį Nevv 
Yorko mokytojų streiką. Su
sitarimą dar turi patvirtinti 
mokytojų sąjungos nariai.

Jei norėtume savo širdį 
pakeisti nauja, tai Stamfor- 
do u-te kainuotų $26,000.

"Daktare, nors silpnai, bet aš 
galiu matyti!“ sušuko ant ope
racijos stalo Toronto ligoninėje 
22 metus aklas buvęs (iordon 
Sheppard. Tai pirma tokia ope
racija Kanadoje. Ją padarė dr. 
Bemie Zucker.



Poalapto antrai

Kraujo buūtojai ir žiauri 
tikrove _ _ _

Per 50 metų pergyvenę mirė, komunistai perpibvė . 
bolševikų revoliuciją, žudy- seniūno nėščiai žmonai vi- 
mus, trėmimus, Lietuvos pa- durius. o devynerių metų 
kartotiną pavergimą ir vėl sūnui pervėrė bambuko ie- 
jj lydėjusius žudymus ir ne- tim galvą per ausis. Tokiu 
kaltų žmonių kalinimus bei pat būdu buvo nužudyti ir 
kitokias komunizmo šuny- kiti du vaikai, o penkerių 
bes, rodos, bent mes jau tu- metų mergaitė palikta kly- 
rėtume komunizmo apašta-į kianti prie negyvos«motinos. 
lavimo metodus taip pažinti,: Trumpam laikui komunis- 
kad joksai jo propagandinis. tų partizanų ir šiaurės viet- 
melas neapdumtų mums a- namiečių užimtoj P. Viet- 
kių ir neaptemdytų proto., namo vietovėj, j kurią at- 
O vis dėlto taip nėra. Komu-] siėmus atvyko jau minėtas 
nizmas šiandien net dau- gen. \Yalt, visi dar kovoje
giau. negu seniau. Panda 
savo juodojo biznio advoka
tų, tiesiog savanorių misio
nierių. kurie per savo naivu
mą jo melus Įsisavinę atkak
liai platina jo tikėjimą. 

Šiandien ypač tai išryškė-

nežuvę Pietų Vietnamo ka
riai komunistų buvo surišti 
ir peršauti per bumą ar pa
kauši. Moterys ir vaikai, net 
2-3 metų amžiaus, buvo iš
valyti i gatvę, visaip kan-

(kinti ir pagaliau nužudyti, 
ja viena ar kita proga kai-Į Vieniems buvo perplautos 
bant apie Vietnamo karą—| gerklės, paleisti viduriai, nu- 
garsios komunistinės propa-į kirstos galvos ar nušauti, 
gandos ir palyginamai tylios; phe taip išniekintų lavonų 
tiesos susikirtime.. Ir ką buvo pridėti parašai, kad ir 'leni 
mes šiuose ginčuose dabar
dažniausiai girdime Įvairių 
riaušininkų ir demonstran
tų šūkiuose, spaudoje bei 
televizijoje ir net kaikurių 
mūsų žmonių pasikalbėji
muose?

Nagi, Pietų Vietnamą val
do generolų klika, — lygį čiais. Ir tai padarė jc/s brolis
tuo norint pasakyti, kad • komunistas su savo drau- .
Šiaurės \ ietnama tėviškaiI gaiš Dar kitam atsitikime—' tuiėjo. kūrybiškai. o la-
bei motiniškai globoja patys komunistų partizanas išpio-! ^a^ dažnai ii fizižkai mirti 
kilniausieji antimilitaristai vė «avo žmonai ir dviem vai- 31 kent®ti- Be abejo, kaltasbei pacifistai. į kam liežuvius, nes itar^l kad d.f »» °

P. Vietnamo rinkimai bu- jje kalbėjęsi su marinais., i ^lk rusiskasi? okupantas, ko
vo netikri nedemokratiški 1 t--. • munistinė sistema. Kai mesvo ueuM .leuennmtdiuiu,, Kitur— nėščiai moteriai , . ........
—lyg š. Vietname jie būtų komunistai išmovė iš ios ko- PloJame sveciui lietuviui so- 
buve vykdyti pagal Ameri-! • - • Hstui, neužmirškime ir Sibi-kos?Psp 8 i&zrs >? eii«. «-

Atnerikiečiai ir pietų viet-; įienų ngPoninėje tcko am- kst?. Pav; kad }r
namiečiai bombarduodami nntnoti ahi koia«5 ir nra ’ Kučingio, kai mes kalbamės 
bei šaudydami žudo žmo- ? d kūdiki J ’ ? *.čia atvykusiais rašytojais,
nes __ lvc komunijai -ar-’ j -i • • 'neužmirškime nužudytų ar
dytų tik vaško kulkomis irįkvkl^ mokytoja? buvo nu- Sibire kančias kentėjusių 
savo raketas j civilių žmo-j kirfta „aiva.'o kitu atveju ir kUrtJ,l! ka.' "/e? ge,lmes da>' 
mų pilnus miestus nuleistų va:k„: «u«audvti nes važia- ,inlnkt> Plrstai nusalo, be- 
suvynioję į patalus, kad nie-1 Da" kad »* dai-
kam nepadarytų žalos. Į kalniečių kaimas buvo par- ,llninkų Paveikslais, neuz-

Ir taip visada kalti tik a-i tizanų išdegintas liepsno- emP’aV sniegu rąs us ne 
merikiečiai ir pietų vietna- ’ svaidžiais, ir teliko ten tik 
miečiai, o apie komunistui 252 daugiausia moterų ir b- Ir dal?.ku- 
žiaurumus vengiama net už-1 vaikų lavonai, likusių gyvų' gekžtaės^žda^
siminti. Atseit, komunistai. artimųjų apraudojami, o a-p
tenai tik gina savo kraštą pįe 500 dingusių vėliau buvo g°ctraiD«nis baigiamas- 
nuo uznuoliku tiktai ken- onrioim otiaipsnis oaigiamas.

kiti susilauks tokio likimo, 
jeigu palaikys Saigono vy
riausybę.

Kitur — 15 metų mergai
tei buvo nukirsta galva ir 
pamauta ant kuolo prie jos
namų, nes buvo Įtarta, kad. .
turėjusi rvšĮ su amerikie- fakto, kad daug

lietuvių ir kitų tautų meni
ninkų už geležinės uždan-

nuo užpuolikų, tiktai ken-į rasti apdegę ir mirę džiug- 
čia, verkia ir gal net pats lėse. Gi priminus Hue ko- 
Ho Chi Minh meldžiasi, kad, munistų užėmimo baisdny- 
Dievas atitolintų Pietų Viet-, bes. — plaukai šiaušiasi, 
namo diktatorių ir ameriko- Ten Į 19 masinių kapų buvo 
nų koronę. J suversta daugiau kaip 1.000

Bet štai dirstelėkime į lavonu, daugiausia civilių: 
tuos raudonuosius angelus senelių, moterų mergaičių, 
iš arčiau, kaip juos ten re- mokyklinio amžiaus vaikų, 
gėjo tie, kurie Vietname su mokytojų, gydytojų. Apie 
jais susidūrė ir jų “šventus“ pusė jų buvo užkasti gyvi, 
darbus savo akimis matė. i Kiti surišti spygliuotom vie- 

Marinų generolas Lewis lom, užkimštom burnom, vi- 
W. Walt. Vietname pralei- saip išniekinti.
dęs ilgą laiką, mums paša- Pridėkime dar, kad 1960 
koja tokių vaizdelių: , m. buvo nužudyta l‘5OO pie-

Tai buvo prieš rinkimus, tų vietnamiečių, 1965 m. 
Kažkur dingo kaimo seniu- kaip pats Hanojaus radijas 
no septynerių metų vaikas.' praneša, buvo sunaikinta 
Ir štai jis išbėga iš džiunglių 7,559 gyvenvietės ir iki ne
baisiausiai šaukdamas ir tu galo nužudyti 15,138 ci- 
kruvinas puola Į savo, viliai pietų vietnamiečiai, 
motinos glėbį. Abi jo ran- o 45,929 žmonės partizanų 
kos nuplautos, o ant kaklo pagrobti, kurių jau daugiau 
pakabintas komunistų par- niekas nematė.
tizanų užrašas. Įspėjantis Tai nėra kokie paskiri į- 
kaimo gyventojus, kad ir vykiai, nes tokiųf daugybė, 
jiems taip bus padalyta, bet apie juos mūsų spauda 
jeigu eis balsuoti. ; ir pacifistai visai nekalba.

Ova, dar tuo pačiu prieš-j Teroras yra iš seno vie- 
rinkiminiu metu netoli Da- nas pagrindinių stulpų, ku- 
nango visus kaimelio gyven-' riais ši kruvinoji politinė re- 
tojus komunistiniai partiza-j ligi ja laikosi. Jis toks pat 
nai suvarė prie jų seniūno buvo ir Lietuvoj pirmosios 
namo. Jiems, seniūno nėš- ir antrosios bolševikų oku- 
čiai žmonai ir jos keturiems pacijos metu. pademonst- 
vaikams žiūrint, jų tėvui iš- ruotas mums Rainių miške- 
piovė liežuvį ir išpjautus ly- lio, Praveniskių. Panevėžio,
ties organus sugrūdo j bur- Červenės baisiom žudynėm,1 laisvę mylinčių ir ginančių 
ną. Kai jis visų akivaizdoje laisvės kovotojų naikinime, žmonių kraujo baltinto jų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šitie trys arabai iš Yemen. gyvenantieji Xew Yorke. suimti ir kaltinami ruošę pasikėsinimą i pre. J 

zidento Nixono gyvybę. Dešinėje policininkas. Jiem paskirtas po 100.000 dol. užstatas.

Kas kitur rašoma
NEPAMIRŠKIME IR TŲ

pamaldas, Į bažnytėlę įsi
veržė keletas nepažįstamų 
vyrų. kurie tą išradingąjį 
kleboną taip apkūlė, kad 

gūžtas, kuriose tupėdamas jam teko net su ligonine su- 
žmones kankina Įvairiais sipažinti, o kleboną tokia

“Draugas" lapkričio 8 d. skausmais. Ir tai būtų buvę priemonė taip paveikė, kad 
vedamajame tarp kitko ra- pusė bėdos, bet tas kunigas grįžęs iš ligoninės daugiau 
so: imdavos tuos velniukus is bažnytėlėje nepasirodė. Kle-

“Mums kartais atrodo savo parapijom} išvaikyti ir bcnija taip pat liko tuščia, 
keista, kad ant gėdos sienos už tą darbą gaudavo nema- Kur jis dingo, dar niekas 
Berlyne jau nušauta ne vie- žai aukų. tikraf nežino, bet plečiasi
na dešimtis žmonių, norin- Štai kaip apie tai rašo kalbos, kad jis jau dirba su 
čių pasirinkti laisvę, o kiti “Naujienos“ lapkričio 9 d. maldomis nieko bendra ne
laisvai iš ten gali išvažiuoti laidoje: turinti darbą“.
ir keliauti po pasauli. Mums) ”Bet atsirado gudrus vei- 

susisukęs
čia gali gūžtą tupėjo vienos jaunos 

mergaitės galvoje ir tą išra
dingąjį kleboną apvertė 
aukštyn kojomis. O buvo 

' taip. Vienai jaunai mergai- 
paveikslui ar dainai, mes į tei pradėjus labai skaudėti maro komitetui paskelbus,; 
neturime pamiršti, kad ne; galvą. jj kreipėsi į kleboną, kad numatyta pastatyti vie-' 
visi tokie laimingi, ir neturi-Į prašydama pagalbos. Išra- rą paminklą visiems trims 

dingasis klebonas, suradęs nepriklausomos Lietuvos ; 
jos galvoje tupintį velnią, prezidentams, Keleivio nr? 
pradėjo ji krapštyti laukan. 43 žemaitis pavadino tą su-'

kartais atrodo keista, kad, niūkštis, kuris, — 
menininkai

viešėti, o kiti ten eina Į ka
lėjimus. Besidžiaugdami 
kiekvieno lietuvio atsieki- 
mu, beplodami jo knygai,

Jis mergaitei nurodė, kokio- manymą nereikalingu. Jo 
mis dienomis ir kokiu laiku argumentai skaitytojams ži- 
pas ji ateiti, prieš atėjimą nomi.
nieko ne\algyti, o atėjusią tu0 kiausįmu Naujienų 
vedėsi Į tamsų kambarį ir, ]apkričio g d. laidoje atsi- 
kažką po nosimi bambėda- jjepė Jurgis Kateiva, kuris 
mas. maža rykštele plakė taip pat teigia, kad tas su- 
jai galvą. Taip per sa\ aitę manymas yra “abejotinos 
velnią varant, mergaitės reikšmės“ ir kad statybos 
skausmai ne tik nemažėjo, komitetas ir to komiteto gar- 
bet kasdien vis dar o u.ėjo. nariai “turėtų nuodug

niai visą šį reikalą persvars
tyti ir jo atsisakyti“.

J. Kateiva iškelia naujų 
motyvų. Tarp jų yra ir ši
tokie:

O kai savo namuose mergai 
tė pradėjo klykti ir nepajė
gė iš lovos atsikelti, jos rėvai 
pašaukė gydytoją, kuris 
mergaitę skubiai nuvežė Į 
ligoninę.

“Bet ligoninėje gydytojai. ”Dr. Kazys Grinius ir A-' 
ištyrę skausmo priežastį, vie- leksandras Stulginskis gilių 
toje tupinčio velniuko jos demokratinių Įsitikinimų., 
galvoje surado dideli auglį. Antanas Smetona inspiravo 
kurio pašalinimas jau buvo ir atsidėjęs vadovavo 1926 
gerokai pavėluotas. Mergai- m. gruodžio 17 d. pervers- 
tė, paklausta, kodėl ji taip mui lietuvių tautos demo- 
vėlai atvyko Į ligoninę, pa- kratiniu būdu išrinktajam 
pasakojo, kas ir nuo kokios Respublikos Prezidentui dr. 
ligos ją gydė. Netrukus mer- Kaziui Griniui nuversti. Per-Į 
gaitė mirė, bet jos mirties versmui pavykus, Antanas! 
priežastis ir klebono išradi- Smetona iškilmingai prisie
inąs pateko į spaudą. Išra- kė laikytis demokratinės 
dingajam klebonui pagar- Lietuvos Valstybės Konsti- 
sėjus, atsiliepė ir daugiau tucijos. bet vėliau tąją Kon- 
žmonių. iš kurių klebonas stituciją ir savo priesaiką 
tokiu pat būdu varė velnius, sulaužė. Ar dr. Kazys Gri- 
O keletas jaunų moterų pri- nius ir Antanas Stulginskis 
sipažino, kad joms velnius gali būti nuoširdžiai pagerb- 
varė, bet nei vienai neišva- ti viename bendrame pa- 
rė iš pilvų, o po gimdymo minkle?
velniai patys išbėgiojo. To- ”Antano Smetonos valdy- 
kios ligos atradimu ir nepa- mo metais buvusieji prezi- 
prastu jos gydymu susido- (lentai A. Stulginskis ir dr. 
mėjo ir teisingumo organai. Kazys Grinius pakartotinai 
kurie Įsakė policijai praves- kreipėsi į prezidentą A. 
ti kvotą. Policija kleboną Smetoną audiencijos svar- 
areštavo, bet po tardymo 5iajs Lietuvos valstybės ir 
vėl paleido. ■ lietuvių tautos reikalais, bet

“Apie klebono atradimą A. Smetona atsisakė su jais 
su lavonų išniekinimais, jų į sužinoję parapijiečiai pra- kalbėtis. A. Smetona viešai 
guldymais rinkoje ir kitais dėjo darvti žygius jo nusi- skelbėsi, kad jam “dera vai- 
žvėriškais vaizdais. kratyti. Jie šaukė susirinki- įuoti“, kad visi kiti negalį

Mes manome, kad bent mus. rašė kolektyviniu? jam patarti, o tik galį pritar- 
mumsy turint visa tai prieš skundus, kuriuose reikalavo, ti... Savo valdyme nesilaikė 
akis. tikrai nevertėtų per- kad bažnytinė vyriausybė jį demokratinių principų, bet 
daug rūpintis šių galvažu- ’ atsiimtų, o jiems duotu tokį, skelbė ir vykdė “tautos va
džių “vargais“ ir dėl jų ne- kuris verstųsi tik maldomis, do“ primatą. Užgriuvus Lie- 
pasisekimų Vietname ar kur bet ne žmonių apgaudinėji- tuvą nelaimėms, pats pirma- 
kitur dūsauti, bei jų vadina- mu. Tačiau visi tie skundai sis paspruko užsienin, pa- 
mąją “liaudies demokrati- .ir reikalavimai išradingojo likdamas tautą ir valstybę 
ją“ dideliu karščiu ginti., klebono nė iš vietos nenaiu- žiauriam likimui. Ar demo- 
Bent jau mūsų tarpe tikrai dino. Matydami, kad su kratiniai nusiteikę tautie- 

skundais klebono nenusikra- čai gali lygiai gerbti visus i 
t.ys, parapijiečiai pradėjo tris buvusius Lietuvos pre-' 
daryti griežtesnius žygius, zidentus viename bendrame 

“Vieną dieną, per pačias paminkle?“ Į

Visa tai liudija ir pri
mena, kad vieno ar kito iš
leidimas iš kalėjimo nepa
naikina kalėjimo iš viso. 
Kalėjimas tebėra, ką gal kas 
norėtų ir užmiršti. Kalėji
mas tebėra visoj savo kietoj 
ir žiaurioj tikrovėj“...

KUNIGAS VARĖ VELNIĄ

15 MOTERS GALVOS

Tai ne pasaka net šiais 
laikais. Taip buvo Toronte, 
Ont. Tai darė anglikonų šv. 
Mato bažnytėlės klebonas. 
Jis skelbė, kad velnias žmo
nių viduriuose susisuka sau

neturėtų šmėkščioti žiau
riausiai komunistų pralieto

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams t

DAR PREZIDENTŲ 

PAMINKLO REIKALU į

Dr. P. Vileišio vadovauja-;

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSfc-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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 ii- kt., pridAa ča..g 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

SLA
SUSiVIENUHUAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIManee ef America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
kas girdėti new yorke. ^Nepaprasti metai J. Krasinskui

Alto persitvarkymas mėnuo skirtas New Yorko
Balfui aukoms • rinkti. Šie-^: 

Lapkričio 7 d. Lietuvių met j tą darbą pak^dėstas
Atletų klube buvo sušauk- jaunimas iš neolituanų, vy
tas Altų sudarančių politi- čių, studentų s-gos, ateiti* 
nių grupių ir įvairių kitų ninku, skautų ir kitų organi- 
sambūrių atstovų susirinki- Zacijų ir iš jų sudarytas Bal
inas Ne;v Yorko Lietuvių fo vajaus komitetas. Tai ge- 
Tarybai sudaryti. Tokie su- ra proga pasirodyti jauni- 
sirinkimai saukiami kas ant- n-fo naudingame šalpos dar-' 
ri metai. Iki šiol tam reika- be
lui susirinkdavo bent iki 30 Nutarta Balfo auku vaju 
asmenų, šiemet iš pakviestų visokeriopai remti, ir iš LDD 
43 oi ganizacijų atstovų atė- izdo paskirta .$10. 
jo veik visi pagrindinių po- Apie buvusį Alto atstovų 
litinių grupių atstovai, po susirinkimą pranešė J. Gai- 
keturis is kiekvienos, ir vos dyS jjs apgailestavo, kad 
keturi atstovai kitų sambū- susirinkimas įrodė, jog 
į ių. Tiesą, kiaurą dieną lijo. Alt0 veikla susidomėjimas 
Gal vieni pabūgo lietaus, o jyg įr sumažėjęs. Bent tai 
kiti gal jau ir nustojo domė- rodg j susirinkimą atsąlan
tis bendrais lietuvių reika- jausiu skaičius. Mat, buvo 
ais, susijusiais su Lietu; os pakviesta per 40 įvairių or
iais; mimo byla... ganizacijų, o

maža dalis, 
grupių beveik 
atvvko.

X
5

Juozas Krasinskas

girdas kana; Pacifike, grį-: 
žęs vedė buvusią N. Angli
jos gražuolę i: bugnų-trimi- 
tų beno vedėją Juliją Sinke
vičiūtę.

Abu sūnū- yra išauklėti 
susipratusiais Lietuviais, abu 
priklauso Vyčių 116 kuopai.

Juozo Krasinsko varda: 
Keleivio skaitytojams gerai 
žinomas, nes

BEBUS "ASILO t

. ? BYLA“?

į
Šiomis dienomis JAV 

aukščiausias teismas nutarė, 
kad Arkansas valstijos įsta
tymas, draudžiąs mokyklose 
aiškinti, kad žmogus yra iš
sivystęs iš žemesnių gyvių, 
yra priešingas konstitucijai. 
Tuo būdu šiandien tokiu 
pažangumu besiginančiose

Buvo norinčiu Lietuvių Jungtinėse Valstybėse beli- 
klube surengti dideli banke- ko tik viena valstija — Mis-i 
tą Krasinskams pagerbti,' sissippi. kurioje vis dar te-! 
bet sukaktuvininkė nesijau-’ beleidžiama žmogaus kilmę 
čia gerai, todti tas sumanę- aiškinti tik taip, kaip tai ša
mas atkrito. Bet gruodžio'1 ko biblija. Bet jos įstatymas 
d. Algirdo ir Julijos Krasins- yra kiek kitoks, todėl teisi-; 
kų namuose (33 Baltic Rd., įlinkai dar nesutaria, ar mi-' 
YVorcester, Mass. 01607) nėtą aukščiausiojo teismo' 
bus puota. . nutarimą bus galima pritai-;

.. . , , . ' kyti ir Mississippi valstijai,
Me& sa;o mse.am bendra- ar reikės laukti, kol kas nors 

darbiu. Juozu, krasinsku. ir ų jos įstatvm4 ap3kųs ir

Alto prezidiumas buvo 
sudalytas iš šių asmenų: 
pirmininkas A. Skėrys, I vi
cepirmininkas A. Ošlapas. 
II vieepirm. adv. St. Briedis, 
sekretorius D. Penikas, iždi-

atsilankė tik ■ , .. -- „r
Tik politinių denc‘J°s lsW“ ,
visi atstovai sl’aUifllnamos beve!k k!ek, 

viename numery. Bet kad 
Susirinkime buvo palies- Sie ,m.e‘ai jam >Ta ypatingi, 

ta ir Amerikos Lietuviu Ta- - raazai kas tezlno-

’-- J----------------- . . ... . .. Ii JVC iliU MMCilUC ii

jo korespon- ir jo g,-venimo ilgametei is- b ų nuvarys aukšiiau. 
jrcesterio yra tikimai palva, vei Ievai hn- giojo teismo Taigi, dar gaH 
beveik kiek- kime sveikatos ir dar ilgų hl-lfi.. ipna „nsiln bvla“ Tain

sviesiu metų.

rybos genocido. , ...... A — ruošiama ----------
ninkas iki šiol tas paieigas (tautų naikinimo) paroda.

el ka, finansų sek. j darbą įtraukti specia- 
*?’ ^mirtas, iždo globėjai ]jstai, todėl paroda bus ver* 
dr. Goeldneriene. A. Kynas- dnga Nutarta ją remti ir dė
tas ir J. \ įlkaitis. Kiti tai y- d pastangas, kad Ne;v Yor- 
»os lianai. Z. Dicpinigaitis, ko Ąjto skyriaus vadovybė 

J. \ ; tems, V. Alksninis likt. ja perkeltų iš Chicagos Ne;v 
Buvo iškeltas Alto centro Yorkan.

vadovybės ruošiamos geno- j Gaidžiui pareikšta pa- 
cido parodos reikalas. Toji dėką už LDD sumanu atsto-,
paroda beveik jau paruošta, vavimą Alte. Jo vieton dabar! pradėjo bendradarbiauti 
Darbas atliekamas kruopš- kviečiamas LDD Alte atsto- mūsų spaudoje. Ta pradžia 
čiai. dokumentai gerai pa- vauti A. Šulaitis. buvo Vienybėj Lietuvninkų,

kada ją redagavo J. O. Šir-

CHICAGO, ILL. 

Pirmoji teatro šventė

Lapkričio 27 — gruodžiol!

rinkti. Kas tą parodą aplan- Vėliau buvo pagerbta 
kys, tas akivaizdžiai įsiti- kuopos pirrrtininkė Bronė 
kins, kaip skaudžiai dėl Spūdienė. Jai nežinant, kuo-1 
dviejų buvusių okupacijų pa nUpirko auksinį laikrodė- 
Lietuva nukentėjo ir prara- ų kurį y Kalvelis jai itei- 
do daugiau kaip trečdalį sa- kg
vo gyventojų. Apie tą paro
dą ir Keleivy jau buvo ra- įus pirmininkauja kuopai.
Lv,a; . perrenkama kas antri metai.

Y isi tame posėdy dalyva- ya prOga buvo pabrėžta, 
vusieji tos parodos ruoši- kad jog pareigos nebuvo 
mui pritarė ir pa; ėdė New lengvos, nes ir jai, kaip ne-
Y orko Alto ;adoyybei susi- vįenam visuomenės darbe
žinoti su tos parodos rengė- pakyiėtam, teko patirti vi- 
jais ir susitarti dėl jos atke- gokjy nemalonumų dėl pa- 
limo į New Yorką. vvdo ar kitų priežasčių. To-

ši genocido paroda yra d-j gerbGnį tokie asmenys, 
ruošiama ne tik sa;iems tau- kurje vjsa tai iškenčia ir ne- 
t ečiams. bet u kitataučiams. paijau-ja dirbę. Tokia vra ir
V isi eksponatų užrašai ir ki- Bronė Spūdienė.
ti paaiškinimai padaryti jį susijaudinusi dėkoje 
ang.ų kalba. Paiodos jren- u- gauta dovaną ir pasisa- 
gnnąs uzuna nedaug vietos k-, ^ad — vjSUOmenini? 
ir .aiko. todėl ją galima per- darbag vjsada buvo prie šir- 
kelti ir į kitus miestus irtai dįeg jj vjena tu, kuri nuo
nesudary s didelių įslai ų. I j pp veikimo pradžios i ta

Lauktina, kad toji paroda darba isjtraukė dar tada. 
apvazinetų visus didesmuo- Rai evveno Kanadoje 
sius miestus ir kitas sahs.

Ar daug kas žino. kad jis 
šio žemyno žemę mindo nuo 
1913 m. gegužės 10 dienos, 
taigi — sukako 55 metai,
kai ji*5 v ena siaine krašte. dįenomis čia bus pirmoji

~lk^ &>xeno Tompson- j^y jr Kanados lietuvių te- 
ville, Conn.. o po poros me- atro šventė. Vaidinimai 
tų atsikėlė į \V oi cesteri, kur Vyks jaUnimo Centre, 5620

dabar tebesilaiko. go Claremont Ave.
Kas žino, kad šį pavasarį šventė pradeda chicagiš-'?1 

jau sukako aO metų. kai jis kiai gu „yiva ija.. reži. ta
suoja D. Lapinskas ir L. Ba
rauskas. Pradžia iŠ vai. va 

Lapkričio 28 d. clev< 
diečiai vaidina ‘Ketui

ir

vydas.
J. Krasinskas ir šiandien 

prisimena J. O. Sirvydo gra
žų mostą. Parašęs pirmąją 
žinią, jis gavęs iš redakto- 

Br. Spūdienė jau 25 me-Į naus padėką ir prašymą to
liau rašvti, bet nerašęs. Po 
kurio laiko gavęs siuntinį—

Iiaunmkus“, režisuoja 
Maželis. Pradžia 1 vai. 
pietų.

Ta 
dėti
gelius“, režisuoja Z. Arlaus-■ 
kaitė-Mikšierė.

po

būti viena „asilo byla“. Taip 
buvo pavadinta byla, kuri 
buvo iškelta 1925 m. Ten- 
nesee valstijoje mokytojui ; 
John Scopes, dėsčiusiam 

Į mokykloje Darvino evoliu- 
Į cijos teoriją, kuri skelbia, 
kad žmogus išsivystė iš že
mesnių gyvių.

Tas mokytojas dar tebė
ra gyvas. Sužinojęs dabarti
nį aukščiausiojo teismo nu
tarimą jis pareiškė: ”Aš 
nuo L/25 m. tvirtinau, kad 

mas yra priešingas 
įcijai, todėl esu labai 
intas aukščiausiojo 

o sprendimu“ 
a galima priminti, kad 

:. res anuomet teismo buvo 
ui,austas $100, kad aukš

čiausias Tennessee valstijos

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas aukokime 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St., New York, N.Y. 10019

Dailirinkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

teismas tą sprendimą panai- 
ą pačią dieną 8 v. vak. kjno d£j techniškų jo spragų 
oitiečiai vaidina Pini- jr kad j federalini teismą ta

byla nepateko.
Kaip jau esame rašę, Ar

batų dėžutę, kurioje buvę į- Ląpkričio 29 d. pasirodys į kansas valstijoje šitą bylą 
dėta rašomojo popieriaus, Chicagos šaulių S-gos vai- iškėlė Little Rock aukštes

niosios mokyklos biologijosdintojai su "Aušros sūnu
mis“, režisuoja Alfa Brin- Į mokytoja Epperson kartu su 
ka. Pradžia 8 vai. vak. j dviejų mokinių tėvais. Jie 

Lapkričio 29 d. kanadie- j bylą nuvarė iki aukščiausio- 
šių dalykų nusipirkti, todėl čiai iš Hamiltono atveš! jo teismo ir ten laimėjo. To-
siunčiu. Dabar tik atsisėsk „Mindaugo mirtį“, režisuo-i dėl dabar jau ir toj valstijoj
ir rašyk“. ja E. Dauguvietytė-Kuda- mokiniams nebeaiškins bib-

Ir jis rašė ir Vienybei Lie- bienė. Pradžia 8 vai. vak. j lijos "mokslo“ apie žmo- 
Gruodžio 1 d. Los Ange-La«? kilmę, bet dalyką dės- 

los vaidintojai vaidins ’švie- i lys kaip sitį dienu bi-
są, kuri užsidegė“, režisuo- ologijos mokslas sako 
ja D. Mackialienė. Pradžia Nors JAV ir pažangios. 
2 vai. po pietų.

Tą pačia dieną 8 vai. vak, 
bus banketas, kurio metu 
laimėtojams bus Įteikti lie-

vokų, rašalo, plunksnakotis, 
pašto ženklų ir laiškutis: 
„Krasinskėli. gal būti tu su
bankrutavai, neturi už ka

Darbotvarkę baigus, buvo 
vaišės, kuriu metu netrūko 
nė retai girdėtų sutartinių.

Beje. nutarta nupirkti H. 
Tautvaišienės „The Ceme- 
tery of Nations in the Sibe- 
rian Tundra“ knygos 20 eg-

kur tik lietuvių gyvenama.

Lietuvių Darbininkų Dr-jo» 

susirinkimas

Lapkričio 10 d. Bručo 
svetainėje, 86-16 Jamaica zemplioriu kuriuos valdyba 
Avė., Woodhaven, N.Y., į- paskleis kitataučių tarpe, 
vyko eilinis LDD narių susi- pažvmėtina. kad kuopos 
rinkimas. Iš praeito posė- narė N. Stilsonienė tos kny- 
dzio paskaityto protokolo g0S išplatino 10 egz. 
paaiškėjo, kad ne vien tik Į
miręs Jankūnas buvo pa-į Kuklus pobūvis Spūdžių 
gerbtas, bet ir ilgametis:
LDD veikėjas visuomeni-j namuose
ninkas J. Buivydas, miręs Lapkričio 3 d.‘ Spūdžių 
Floridoje. i šeimon (88-33 Elderts La.

Kaip toje draugijoje yra Woodhaven, N.Y.) atsilan- 
įprasta, atstovaujantieji jai kė būrelis svečių pagerbti 
bendrinėse lietuvių organi- visuomenininkės Br. Spūdie- 
zacijose padaro pranešimus nės jos gimtadienio proga, 
apie tų bendrinių organiza Tarp svečiu buvo M. Ake- 
cijų, kaip Alto, Balfo. Da- lienė, St. Briedis, U. Dau- 
riaus ir Girėno Komiteto ir norienė, E. Dėdinienė, L. 
kitų, veiklą. i Gudelienė, A. šateika

Ik. Spūdienė pranešė,1 žmona, V. Sadauskas, 
kad ir šiais metais gruodžio', Mikužytė, V. Kalvelis,

tuvninkų. ir Tėvynei, ir San
darai. ir Keleiviui, ir kitur. 
Ir teberašo.

Lapkričio 28 d. J. Kra
sinskas sulauks dar vienos 
retos sukakties — tą dieną 
prieš 50 metų jis vedė Ievą 
Baranauskaitę, savo kaimy
no iš Lietuvos Kosto Bara
nausko dukrą. Tai buvo lai
mingas pasirinkimas, nes 
gavo savo darbų uolią rėmė
ją ir spaudos skaitytoją.

Juodu išaugino ir išmoks
lino du sūnus — Juozą ir 
Algirdą. Abu antrojo pasau
linio karo veteranai. Juozas 
kovojo Prancūzijoj, grįžo 
pašlijusia sveikata, tebėra

tuviški „oskaiai“. 
Šventę rengia

Kultūros ForMas.
JAV LB

TOKIA YRA AMERIKA

Štai keli apvalūs skaičiai, 
kurie rodo. kokios yra Jung
tinės Amerikos Valstybės:

Gyventojų yra 200 mil.. iš

v

bet dar čia visokių iš seno
vės užsilikusių pelėsių yra 
labai daug įvairiose srityse 
ir nelengva juos naikinti.

KUR DAUGIAU UŽDIRBA

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Seniausia firma JAV’, oficialiai autorizuota 

V/O Vnešpoayltorgo priimti

DOVANŲ SIUNTINIUS
I LIETUVĄ IR USSR

iš anksto apmokant muitą.
Mūsų prityrusiu tarnautojų .štabas garantuoja klientams:

TIKSlŲ IR NEKLA.D1NGĄ PATARNAVIMĄ, 
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMĄ, 
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL VISĄ 
SIUNTINIO VERTŲ,
IŠRŪPINAME GAVftJO PARAŠĄ APIE SIUNTINIO 
GAVIMĄ.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
yra autorizuota firmos PODAROGIFTS, INC- priimti dova
nų užsakymus Sovietų gamybos prekėms ir piniginiams 
certifikatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ. 
ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kurį mūsų skyrių JAV didesniuose miestuo
se. kur klientu patogumui yra didelis prekių pasirinkimas!

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
716 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106

Telephore: 215-925-3455.
SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
EALT1MORF, Md. 21224 , 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SQ. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avė. FR 6 6399 
CHICAGO, Ilk 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J. 07206. 956 Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
KANSAS CITY. Kan. 66102, 18 So. Bethanv AT 1-1757 
IjOS ANGELES. Cal. 90O26, 2841 Sunset 6lvd. 382-1568 
MTAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscavne Blvd. FR 9-8712
MINNFAPOT IS. Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908 
NEW BRITĄ IN, Conn. 06052. 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
P.4P,MA. Ohio 44134. 5432 State Road 
PTTTSBT’RGH, Pa. 15222. 346 Third Avė.
PO^HP-šTER. N.Y. 14621. 683 Hudson Avė. 
yr;v vork. n.Y. 10003. 10l First Avė.
SAM VPANCTSCO. Cal. 94^22 1236__ 9th Avė
SF AT-rj v Wash 98103. 151° N. 39th St.
SOTTTH RTVPR. N..T. 08882. 168 Whitehead Avė. 
SPRTNGFIELD, Mass. 01103, 1840 Main St.

nevedęs, vadovauja Frist 
Stamn VVorks dirbtuvei. Al- kunų vyrų 9> mik.

102 mil.. baltųjų 175 
. .... • negrų 25 mik

I 125 mik žmonių turi teisę 
ŽSaledonis, V. TJbasevičius balsuoti, 125 mik gyvena 
i| kiti. į miestuose, 91 mik vra vedu-j

JAV prekybos departa
mento surinktomis žiniomis 
(1967 m.), didžiausi uždar
biai buvo tolimųjų rytų vals
tijose (vidurkis $3,597) ir 
mažiausi pietryčių valstijo
se ($2,456).

Imant atskiras valstijas, 
moterų < pjrnioj vietoj buvo Connec- 

tieut, po jos sekė New Yor
ko, Illinois ir kt. Paskutinė
je vietoje buvo YVashingto1 
no valstija.z . '-t 

-■>c !»k8 .omounrrr

vnnrrcTvp 01604. 89 Harrison St.
TPr*nnv y T 0«6H. 730 T Jhert” St.
VTNELAND. N..T. 08360. Parish Hali, VV. Landi

731 8577 
749-3033 

GR 1-3712 
B A 5-5923 
OR 4-3930 
T-O 4-7981 
ME 3 1853 

257 2113 
736-9636. 

RE 4-8354 
798-3347 

LY 9-9163 
s A. 691-8423

mil.

CENTRINĖ IŠTAIGA 
220 Park Avė. South (corner 18th Street) 

New York, N.Y 10003 
Tel. 212—9Š2-M10

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
•X1 / J,

Buvo gražiai pasivaišinta šių, 33 mik turi savus namus, ; j
ir pasikalbėta ir B. Spūdie- 6 mik lauko kolegijas, 50 
nei palinkėta ilgiausių me- mik lanko žemesnes mokyk- 
tu. I las. 33 mik vra baltkalnierių

Žmogus, kuriam niekas 
nepatinka, yra žymiai nelai*

B. Spūdienė šiais metais darbininku. 27 mik mėlyn- mingesnis už tą žmogų, ku- 
išėjo i pensija. Ji jau nebe kalnierių darbininkų, 123 < ris niekam nepatinka.
pirmi metai Lietuvių Darbi- mik sako lanka bažnyčias. 9 
ninku Dr-jai atstovauja mū- mik yra užsieniečių, 11 mik 

su;sų bendrinėse organizacijo- našlių, 19 mik iki 5 met” 
E- se> I amžiaus ir 19 mik senesni'.
A. J. Vlks. • nei 65 metu.

* • •

oe
ma.

už pinigus nenu-

l

Sle laikas rūpintis širdies sveikata, kada iirdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengtu

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

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

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KĄ PASAKOJA TENAI | 

BUVĘ

Jau rašiau, ką teko girdė- j 
ti iš Lietuvoje buvojusių. O 
štai dar čia šis tas naujo.

Vasarą ruošiamos jauni-, 
mo stovyklos. Į jas atveža 1 
ma jaunimo ir iš Rusijos

KAIP JIE
ISTORIJĄ“

Sovietinės Lietuvos spau
doj daug rašoma apie komu
nistų partijos Įkūrimą, taria
mai prieš 50 metų. Ten lei
džiamas žurnalas Švyturvs 
paskelbė rašteli iš 1918 m. 
lapkričio mėnesi Vilniuje i-

todėl jos vadinamos tarptau-į vykusio vadinamojo komu- 
tinėmis. Jų tikslas Įpratinti 
lietuvių jaunimą kalbėti vi
siškai. Todėl jose, jei net ir 
mažai tėra rusų, visi turi kal
bėti rusiškai.

Iš tokių jaunimo 
grįžę, vieni jau nejučiomis 
graibstosi rusų kalbos, bet 
kiti savajai kalbai pajunta 
dar didesnę meilę po tokio 
buvusio prievartavimo.

Įvairiose vietose esančios 
sovietinės kariuomenės Įgu
los rengia vakaruškas. Į jas 
kviečiamos ir lietuvaitės. 
Jei toje vietoje yra vidurinė 
mokykla, tai jos vadovybė 
yra prašoma paraginti aukš
tesniųjų klasių mokines da
lyvauti tose vakaruškose.

Mergaičių tėvams tai yra 
skaudi rykštė. Jie nenori sa
vo dukrų ten leisti, bet ne-.

nistų partijos steigiamojo 
susirinkimo, šis raštelis dar 
aiškiau liudija, kad visa ta 
Lietuvos ar Lietuvos ir Bie
lorusijos kompartija buvo 
sudaryta, kaip ir daugelis

tovyklu kitų bolševikinių planų — 
„iš lubų“. Tas raštelis — tai 
kažkas, kas turėjo atstoti 
narių sąrašą. Užrašyta:

"Kom. Partijos Lietuvos 
ir Bielorusijos buvo: I)Vil
niaus raiono (miesto Viln. ir 
apilinkiu—16 grp. 200 na
riu. 2) Kauno-Ukmerges ir j 
Košedo... raiono: 10 grup.į 
150". 3) Žemaitija ir Pakui-: 
ša: 15 grup. 2o0"

Ir taip toliau.
Iš tokio "dokumento" is

torikai dabar daro išvadas, 
kad suvažiavime dalyvavę 
34 delegatai atstovavo 59 
partinėm organizacijom, ku
rios vienijo apie 800 narių... 

Jeigu būtų buvę taip. tai
drąsu pasipriešinti, nes gali! išeitų, kad paskui, per 20 
būti Įtartas esąs nepalankiai' pogrindinio veikimo metų. 
nusiteikęs raudonajai armi- komunistai nesugebėjo pa
jai. didinti savo narių skaičiaus

t, . - net dvigubai, nes 1940 me-. Pasitaiko mokinių ištekę- tai jau rfe vaWžios atsj. 
JUSIU net UZ aukšto laipsnio, dQl neprLskaičiavo savųjų 
kanų. Po kelenų metų jos nž iRi tro tūkstančio ’ 
gijzta su prieaugliu, bet be (Liet • be vilniaas tasai 
vyro. kuris arba dingo be zi- kaičius Jrit,jaie,,ė „rašoktikuris arba dingo be ži
nios, arba persiskyrė ir ve
dė kitą. Nuskriaustajai tada 
sunku rasti teisybę net teis
me.

nepajege prasi 
tų „pirmųjų astuonių šim-' 
tų“...). Todėl lengviau pati
kėti. kad 1918 metų „sąra
šas“ buvo tik Įsivaizdavi
mas.

Būdinga ir tai, kad istori
kai. sakydami, kad „pirma
jame suvažiavime buvo 34 
delegatai (ir šeši svečiai),1

Lietuvių pasipriešinimas 
nutautinimui yra didelis.
Rusiškos tikrovės pamokyti, 
net iš tarpo tų, kurie turi 
partijos bilietą kišenėje, yra
priešingų rusifikacijai. Jai mini jų ne daugiau kaip 11 
priešinasi apdairiai, atsar- pavardžių, kurios aiškiai ar 
giai, kad nepakenktų sau ir bent maždaug lietuviškos.’ 
kitiems.

Žmonės mažai apie poli
tinę padėti šneka ir prisibi
jo net giminių ir iš anapus 
Atlanto atvažiavusių,

t.j.

AMERIKOS KARVĖS 
„DOSNESNĖS“

Vilniuje leidžiamieji žur
nalai dabar ima kartais ir 
paskelbia žinių iš užsienių 
spaudos, nors partijos orto-, 
doksai dar ir dabar Į tokius 
dalykus žiūri nelabai padrą-! 
sinančiai. „Žemės Ūkis“ š. .. 
m. 8 nr. papasakojo kaiką s*i°s jankis 
iš Amerikos „Journal of • glemžti. 
Dairy Science“ 1967 m. 50* 
nr. Tarp ko kita, ten paša-j 
kvta, kad „atskirose JAV i 
bandose vidutiniški išmil- 
žiai iš karvės viršija 9,000 
kg.“ Kitur minimi išmilžiai 
5.400 kg, arba 6,855...

Kas buvo kiti du trečdaliai 
„atstovų“? Juk dabar tą at
skleisti nebepavojinga gi? . 
Ar gal tai dar labiau iš
sklaidytų mitą, tvirtinanti, 
kad „Vilniuje buvo Įkurta 
Lietuvos komunistų parti-, 
ja“. . |

Kaip dabartiniai faktai, : 
taip ir 1918 metų dokumen-i 
tai patvirtina tik tai, ką' 
Sniečkus pareiškė, būtent, ■ 
kad tai. kas tebevadinama 

į „Lietuvos komunistų parti
ja“, buvo ir yra ne kas kita, 
kaip „būrys, kuris veikė ru
sų kompartijos centro komi
teto vadovaujamas“ — Ru- 

Lietuvai pasi-

(Elta)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Gražina Tulauskaitė, — 
Vakarė banga, lyrika. Kny-j 
ga turi 128 psl., joje yra 107 

Kolchozinės sistemos gy- eilėraščiai. Kaina 82. Išleido 
rėjai didžiuojasi, kad kol-'Lietuvių Dienos, 4364 Sun- 
chozinės karvės duodančios sėt Blvd., Los Angelės. Cal. 
jau per 3.000 kg pieno per 90029.
metus, ir Įtikinėja, kad tik Gr. Tulauskaitė yra dar' 
kolchozuose esą galima pa- nepriklausomybės laikais iš- 
siekti tokių rezultatų. Bet kilusi poetė, čia ji yra ga- 
štai ėmė ir atskleidė Ameri- vusi Lietuvių Rašytojų D-jos 
koj pasiekiamus išmilžius. premiją.
O juk Amerikoj nėra kol- šis eilėraščių rinkinys yra
chozų...

(FA
gaunamas ir 
nistracijoje.

Keleivio admi-

N. Anglijoje praeitą savaitę siaut usios audros padariny—i uolas nutrenktas laivelis PI., mouthe.

Lapkritis praeityje
Mūsų tautos praeitis yra 

nusėta gerais ir didžiais 
darbais. Jų derliumi besi
maitindama ir stiprindama- 
si tauta neišnyko sunkiau
siais laikais ir bekovodama 
su savo priešais, nors kažku
rių kaimynų jau buvo pa
smerkta mirti. Vokietijoje 
net buvo Įsikūrusi moksli
ninkų draugija nykstančios 
lietuvių tautos kultūros pa
likimui rinkti. O vis dėlto 
toji mūsų tauta, užsigrūdi
nusi kovose, ne tik nežuvo, 
bet ir savo valstybę atsta
tė. Į

Ir kiek Įvairių ir Įdomių 
Įvykių būta tik toje palygi
namai dar nesenoje lietuvių 
tautos kovų dėl savo gyvy-, 
bės istorijoje! Kad būtų 
vaizdingiau, žvilgterėkime 
bent Į kelerių metų lapkri-1 
čio mėnesio svarbesnius at-i 
sitikimus.

Štai, prieš 70 metų. tai 
yra 1898 m. lapkričio 8 d. 
Vilniuje buvo atidengtas 
Lietuvos korikui Muravjo
vui paminklas. Tose iškilmė
se, be caro valdžios atstovų, 
dar dalyvavo ir vienas kitas 
Lietuvos bajoras — dvari
ninkas. Gi Vilniaus gyven
tojų plačiuosiuose sluoks
niuose atsirado drąsuolių, 
kurie tą paminklą tuoj pat 
ištepė vilko taukais, ir šu- 
nes, užuodę vilko kvapą, 
rujom rinkosi prie to pa
minklo ir staugė. Ir taip bu
vo išjuoktas ir suniekintas 
Lietuvos budelio visas pa
gerbimas.

Pasprukęs nuo maskolių 
žandarų užsienin vienas i 
Lietuvos socialdemokratų; 
partijos steigėjų A. Moraus-! 
kis, bajorų kilmės, tos parti-' 
jos pavedimu prasiskynė ke
lią Į užsienio spaudą ir ap
rašė tuometinę Lietuvos pa
dėti ir išleido atsišaukimą, 
kuris ištisai buvo išspausdin
tas Vokietijos socialdemo
kratų dienrašty Vonvaerts. 
Tai buvo irgi lapkričio mė
nesi, 22 dieną. Tą atsišauki
mą vokiečių ir lietuvių kal
bomis šiandien galite pasi
skaityti K. Bielinio atsimi
nimų knygoje „Penktieji 
metai“. Iš to atsišaukimo 
prisimintini vaizdai ir žo
džiai, būdingi ir mūsų laikų 
pavergtai Lietuvai:

X, »
„Naikinančių gaisrų bai

si atošvaistė, nesuskaitomos 
kartuvės ir daugybė Įkalintų 
aukų yra iškilmingiausi Mu
ravjovo atvykimo liudyto
jai: 128 pakartų, 9361 nu
teistų Sibiro katorga ir 4090 
ištremtųjų i tolimuosius Ru
sijos užkampius — tai tiek 
žmonių aukų pagal paties 
mirusiojo užrašus“,,.

To atsišaukimo pabaigo
je pasakyta:

„Tad, draugai ir draugės, 
pasitikėdami savimi ir savo 
ateitimi, kovokime už mūsų 
tikslus; kovokime už mūsų 
padėties pagerinimą: kovo. 
kime už visišką Lietuvos sa
vivaldą !“

Ir tai nebuvo šauksmas' 
tyruose. Nuo Lietuvos vals-į 
tybės padalinimo lietuvių į 
tautos pasąmonėje tūnojoI 
neišdildomas savo valstybės Į 
troškimas. Tas atsišaukimas! 
tik iškėlė tą minti viešumon 
ir paragino siekti jos Įkūni
jimo. Ir ta valstybė tikrai 
tapo atstatyta.

Beje, dabar Vilniuje ne
toli tos vietos stovi Lenino 
paminklas... Forma ta pati 
caristinė, tik turinys kiek 
pasikeitęs.

O jei dabai- Muravjovas 
susitiktų su Stalinu, tai tik
riausiai draugiškai viens ki
tam ranką paduotų, ir Mu
ravjovas tartų:

— Nors tu, Stalinai, ir esi 
inorodcas (kitatautis ), bet į 
kartu su Hitleriu daug dau- ’ 
giau lietuvių išžudėte, negui 
aš. Nors aš esu monarchis-i 
tas, bet gerbiu tave nes abu | 
matuškos Rusijos imperiją 
kūrėme...

Prisimintinos ir prieš 75 į 
metus lapkričio 11 ([.Įvyk
dytos Kražių skerdynės, lie-i 
tuviams pasipriešinu.- ginant 
savąją bažnyčią nuo supra- 
voslavinimo.

1840 m. lapkričio 9 d. i 
buvo panaikintas Lietuvos 
Statutas ir Įvestas Lietuvoje 
rusų teisynas — Svod Zako- 
nov.

1884 m. lapkričio 25 Ma
žeikiuose buvo pastatyta 
pravoslavų cerkvė, nors ta
me mieste, be maskolių po
licijos ir mažos kareivių Į- 
gulos. rusų nebūta. Vėliau 
ir pats miestas buvo pava
dintas Muravjovo vai du, tik 
tas pavadinimas gyventojų 
tarpe neprigijo.

1812 m. lapkričio 29 d. 
Napoleono vedama prancū
zų ir kitų tautų armija pa
traukė per Kauną. Napoleo
nui žygiuojant Maskvos už
imti, buvo sudaryta Lietu
vos vyriausybė, kuri vėl nu
stojo veikusi, Napoleonui 
pralaimėjus karą.

1796 m. lapkričio 29 d., 
vos spėjus Rusijai ir Vokie
tijai pasidalinti Lietuvos že
mes, care Katerina panai
kino Lietuvos vardą ir jos 
žemes padalino gubernijo
mis.

Primirttina, kad prieš 5o 
metų lapkričio 11 d. pradė
jo veikti nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė, kad 
lapkričio 2 d, Lietuvo- Ta

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

Tai tikra enciklopedija, Įvairių žinių aruodas, čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė" Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado Įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę More ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivy bės Įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdiki ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, Įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo.

ryba „susiprato“ ir panai
kino savo nutarimą Lietuvos 
karalium kviesti vokiečių 
kunigaikštį Urachą, kad lap
kričio 23 d. buvo išleistas • 
Įsakymas steigti Lietuvos! 
kariuomenę.

1919 m. lapkričio 20 d. j 
buvo paskelbtas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Įstaty
mas. bet seimas tebuvo su
šauktas 1920 m. gegužės 15 
dieną.

Tokiais ir kitais istoriniais į 
Įvykiais yra atžymėtas pra-! 
eities lapkritis. Dauguma jų į 
vis nauji smūgiai lietuvių; 
tautai, kuriuos reikėjo pa
kelti ir po jais nesugniužti.

Visa tai verta atsiminti ir 
dabar, šiais sukaktuviniais 
metais, praslinkus 50 metų 
nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo akto ir 
20 metų nuo Jungtinių Tau-: 
tų Organizacijos Žmogaus
Teisių deklaracijos paskel-Į 
bimo.

Lietuvos nepriklausomy-! 
bės byla stovi vietoje. Žmo-: 
gaus Teisių deklaracija taip ‘ 
pat yra likusi tik popie-1 
riuje. O jos 4 str. pasakyta:!

„Niekas negali būti lai-) 
komas vergijoje ar baudžia-! 
voje. Vergija ir vergų pre-! 
kvba vra draudžiama viso-! 
se jos formose".

Žinoma, tai gražūs žo
džiai ir kilnios mintys. Bet 
vistiek iki šiol esama vals
tybių, kuriose vergija iri 
baudžiava klesti. O didžiau-! 
šia iš jų ta, apie kurią bylo
ja H. Tautvaišienė savo at
siminimuose —„Tautų ka
pinynas Sibiro tundroje“, 
kuri dabar ir anglų kalba 
išėjo.

Ne be reikalo V. Kudirka 
himno žodžiais mus ragino 
iš praeities semtis stiprybės. 
Tad pasverkime, kas toje 
praeityje buvo gera ir blo
ga. apsižvalgykime ir pasi
tikrinkime, ar tikrai einame 
mūsų protėvių keliais Į švie
sesnę ir geresnę ateiti? Ar 
esame tokie pat ištvermin
gi dabartinėje mūsų laisvės 
kovoje?

Tegul ir šiam apsimąsty- 
mui bus skirti Laisvės Ko
vos Metai.

TJ.

MILIONAI ŠUNIMS

IR KATĖMS

Visur yra keistų žmonių. 
Štai Britanijoj šunims ir ka
tėms testamentais per me-i 
tus paliekama apie 5 mil. į 
dolerių. Viena moteris tęs-: 
ta mente Įrašė iš jos paliki-' 
mo lesinti karvelius viena
me Londono parke. Yra to
kių. kurie visą turtą užrašo 
savo gyvuliams, nieko nepa
likdami artimiesiems gimi
nėms. Tokiais atvejais d«t- 
oar keliamos bylos teisme ir 
laimima.

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

j Ispanijoje yra 10,000 gy-J 
1 ventoju miestelis, Los Sam- 
! tos de Maimona vardu. Jis1 
i turi labai griežtą šeiminin-,

Gyvendama Nilo seny ilgą laiką be otų, j, aukure Mu,.ino de’la Calzada gis 

^nuostabią civilizaciją, kuri pastūmėjo progreso keliu ir išieįdo potvarkį, kuris bau-! 
(kitas tautas — giaikus, romėnus ii, galima sakyti, visą džia pinigais jr jimn 
(Vakarų Europą. Nes koks būtų galėjęs būti progresas be tuos, kurie viešose vietose' 
rašto, be matematikos, be architektūros? 0 tuos dalykus ‘ rodo meilės ženklus.
(pradėjo egiptiečiai. Sugalvoję dešimtį skaičiavimo ženk-' Tas potvarkis draudžia 
lų — 0, 1. 2, 3 ir tt., — jie išvystė puikią skaičiavimo sis- porelėms eiti gatvėse lanko- 
temą. Vartojant tik dešimt tų ženklų, galima rašyti astro- mis susikabinus, vaikščioti 
Romiškas sumas, galima jas dalinti, dauginti, mažinti, viešose vietose sutemus. į-! 
didinti ir tt. Aukštesnis aritmetikos laipsnis vadinasi skaitant visas vietas už mies-!

telio, net vieškeliuose ir pa
kelėse, draudžia ir baudžia'

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

/J ... .i . . X
Eleonor Ritchie testamentu paliko gerą sumą savo 150 
šunų ir Auburn universitetui Alabamoje $2.5 milionusalgebra, — tai arabiškas žodis. Gal ne visiems yra žino

ma, kad mūsų miestuose namų durys šiandien vra sunu- , . , . „
meluotos arabiškais ženklais. Be jų nebūtų galima ir laiš- magina? ant peties^kaš 
ko tiksliai užadresuoti. Negalėtų ir telefonas veikti. Vie- 
nu žodžiu, arabų įnašas mūsų civilizacijai yra be galo 
svarbus.

Galima paminėti ir jų statybą. Istorijai yra žinomi 
"Septyni pasaulio stebuklai“, ir pirmoji jų vieta yra ski- rilio matant bernas apkabin
dama Egipto piramidėms. Ta yra milžiniški tašyto ak- tų mergaitę kiek žemiau 
mens pastatai, kuriuos egiptiečiai statydavo įnirusiems juostos. i
savo karaliams laidoti. Kaikurios jų buvo pastatytos apie ———————r——~ ------
5.000 metų prieš Kristų ir šiandien dar tebestovi.

Didysis Sfinksas taip pat laikomas "pasaulio stebuk- Juo nenumirdavo. Jis vadinosi Ka ir pasireikšdavo tik * 
lu“. Tai yra figūra, panaši į liūtą su moteriška galva, žmogui miegant (miegodamas žmogus sapnuoja). Po mir- 
Sfinksų Egipte yra ir daugiau, bet ne tokie dideli, kaip šis.
kuris riogso Gizoje, netoli nuo didžiųjų piramidžių.

Piramidės buvo statomos religiniais sumetimais, nes 
egiptiečiai labai gerbdavo savo mirusiuosius ir laidodami 
juos aprūpindavo: pridėdavo maisto, gėrimo ir ginklų nuo 
priešų gintis. Turtingesnieji išsimūrydavo žemėje kamba
rius savo minusiems, o karaliai statydavo piramides. įreng-

90001*visose kitose Ispanijos ir lo- į 
tynų Amerikos valstybėse '

Knyga yra geriausias žmogaus draagas

MniMasiaaunu^^ į. Ji

— Maiki, mudu dar ne- kitokią tvarką. Jis jau paša
kalbėjom apie naują Ame- kė, kati toliau taip nebus 
l ikos prezidentą. Kaip tu ro- Iki šiol valdžia rūpinosi vis 
kuoji, ar Nixonas bus gėrės- daugiau ir daugiau teisių 
nis už Džiansoną. ar pras- negrams duoti. Liepė atida- 
tesnis? j ryti jiems visas duris į balt

— Koks jis bus, iš anksto veidzių namus. Policija jau
sunku pasakyti. į pradėjo bijoti maištaujantį

— Ale visgi tu turi žinot, i negrą areštuoti, kad teismas
ką jis žadėjo. ; neapkaltintų jos brutalumu.

— Politikierių pažadai Bet tokios teisės ir laisvė
nedaug reiškia, tėve. Pavyz
džiui, Nixono oponentas 
Humphrey žadėjo senes
niems žmonėms pakelti 50

negrų nenuramino. Priešin
gai. kuo daugiau buvo lais
vės. tuo daugiau riaušių. 
Todėl Nixonas ir sako, kad

nuošimčių senatvės pensiją,' negrams reikia ne teisių ir 
jeigu jį išrinktų. Bet aišku, j laisvės, bet daugiau uždar- 
kad tai blofas. į bių. Tuščiomis teisėmis jie

— O ką Nixonas žade- • negali būt sotūs.
jo? | — Tas gali būt teisybė.

— Jis gudresnis, tėve. ir Maiki. Kai mano pilvas tuš-
aiškiai nieko nežadėjo, kad 
paskui nebūtų melagiu va
dinamas. Prieš pat rinkimu:

čias, tai ir aš pašėlusiai pik
tas, kad kiti gerai pavalgę 
Ale aš, Maiki, džpnfplmo

jis tik pasakė: "Amerikoje nas, kad ir piktas, bnt ant
nėra tokios bėdos, kurios ne
galėtų pataisyti geri rinki-

kitų neužpuolu. Nigeria; vra 
kitokios natūros, Maiki. Jie

Ką tik gavome:
ties vieni tų Ka laikosi prie savo kapo, o kiti nuklysta to- * **
liau. kartais net žvaigždėmis pavirsta. Pavyzdžiui, kai mi- • Įsigykite ką tik gautas į- 
rė dievas Nūn. tai jo antrininkas pavirto į saulę, o dievo ' domias knygas:
Ozirio Ka perėjo į ožį. Dievas Pta po mirties įsikūnijo į Į Draugas don Camfllo, 
juodąjį bulių Apį. todėl tas bulius liko šventas, ir visi kiti Įdomūs klebono ir vietinės 
į jį panašūs buliai buvo laikomi šventais. į komunistų partijos sekreto-

Aukščiau sakėm, kad dabartinė Egipto tauta yra susi-1 riaus pasikalbėjimai, 216 
darni jose po keletą kambarių, kur būdavo pridedama ne dariusi iš Mažosios Azijos, gyvento jų. Bet kada jie Egip-, psl., kaina $3.
tiktai visokiu gėrybių, bet pristatydavo ir visokių is molio tan atėjo, niekas nežino. Kai 450 metais prieš Ki istų gi ai- Auksiniai rageliai, Prano 
padarytų tarnų: kepėjų, virėjų, padavėjų ir tt. , kų istorikas Herodotas nuvyko Egiptan rinkti žinių savo' Naujokaičio eilėraščiai, 64

Taip būdavo laidojami senovės Egipto faraonai. Mi- raštams, tai egiptiečių kunigai jam išskaitė iš savo šventų1 psl., kaina $2.
rūsio jo kūnas būdavo išvalomas ir išmirkomas tam tikrose knygų net 341 faraoną, Egipte viešpatavusį. O prieš tai i puiys Halinos
druskose, kad negestų; paskui jį suvyniodavo į drobę ir Egiptą valdę įvairūs dievai. Kai jis viską apskaičiavo, tai ' Didžiulytės . Mošinskienės 
aptinkuodavo kalkėmis, palikdami tiktai veidą neuždeng- išėjo, kad piimasis žmogus - karalius (Menes) pradėjo E-j jj trumpų vaizdelių - apy- 
tą. Taip paruoštas kūnas vadinasi mumija. Egipto seno- gipte viešpatauti 12,000 metų prieš Kristų. • braižų, 176 psl., kaina $2.50.
vės tyrinėtojai jau ne vieną mumiją yra atkasę. 1922 me- 0 kai praslinkus 400 metų po Herodoto Egiptan nu- ( Pri#ikžlima# romanas Da 
tais anglu mokslininkų ekspedicija atkasė Karalių Klony vyko kitas graikų istorikas — Diodoras. tai jam egiptie-' ra*ė R ’ 20- ,
faraono Tutanchameno kapą. Jo mumija buvo palaidota čių kunigai priskaičiavo net 470 buvusių Egipto karalių.• na kietais viršeliais $3 75 
tenai apie 1350 m. prieš Kištų, bet atrasta sveika. Kapo Visų jų vardai buvo kruopščiai surašyti šventose knygose, mįnkštais $2.50. 
kambary buvo visokių brangenybitt pridėta. Panašių iška- paaiškintas kiekvieno ūgis ir nubraižyta išvaizda. O kaip'
senų (mumijų) galima matyti ir Amerikos muziejuose. į ilgai prieš tai Egiptą valdė dievai, to nežino nei kunigai.

Egiptiečiai tikėdavo, kad kiekvienas žmogus turi' Aišku, Egipto pradžios niekas nežino.
sau antrininką, kurs gimdavo kartu su juo. tačiau kartu su ; Vis dėlto, pasiremdami senovės Egipto paminklais 

į ir raštais, o taip pat gausiomis iškasenomis, archeologai
... — ■ . - - ------- ------------— - - ■ - į spėja, kad to krašto civilizacija turėjo prasidėti apie 6-7

j tūkstančiai metų prieš Kristų, jeigu ne anksčiau.
bių nes tuščios jų teisės nie- da, kai užpulta tauta atmu-. Tačiau prasidėję karai ją sutrukdė. Iš rytų pakilo; Aidas tarp dangoraižių, 
ko jipms neduoda. ša užpuoliką; bet mūsų A-! persai, kurie užėmė Asiriją, Babiloniją ir užkariavo Egip- romanas, parašė D. Nendrė,

O ką Nixonas dabar merika nebuvo užpulta. į tą. Tai buvo 525 metais prieš Kristų. Tik po 200 metų per- 365 psl., kaina $5. 
iki?? — Ale tai visgi gerai,i sus išmušė Aleksandras Didysis. Makedonijos karvedys,! Asmenų, dievybių ir did-

T- —r, - ,---- 1 pats tą kraštą užimdamas. Po jo mirties Egipte susidarė; yyrių VARDYNAS/surinko
Ptolemėjų dinastija, kurios paskutinė atstovė buvo pa-; Anis Rūkas, 89 psl.. kaina 
garsėjusi karalienė Kleopatra. Ji pagarsėjo savo skanda-' $3.00.
lingais romanais su Romos valdovais ir dėl to 30 metais

Nužemintųjų generacija*
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na $2.50.

ei I
Jie ruošiasi prezidento Maiki, kao jis nori tą karą 

oareigoms. Pereitą savaitę baigti, ba karas brangiai 
io šeimą prezidentas John- kaštuoja ir be reikalo žino

mai, todėl padalykime ge-! žmogų aprubavoja. Girdė- sopas buvo pasikvietęs į Bai- nes gūbija. Dėl to karo
rus rinkimus“. Aišku, geri’jau. kad Vašinktnpe jie į tuosius Rūmus pietų, ir abu- Džiansonas pakėlė visiems i po Kristaus nusižudė .Egiptas tada tapo Romos provincija, 
rinkimai būtų. jeigu jis bū- rubavojo ir Lietuvos atstovo! du tarėsi apie Vietnamą, o mokesčius, ir pasiutusiai pa-j Užimtose vietose romėnai įvedė krikščionybę ir pri-!

Johnsono ponia aprodė Nix- brango pragyvenimas. Kada(
Baltųjų tik aš nueinu

Užpuolė ant stiyto. O kas Rūmų kambarius, baldus, balionpalaikę nusipirkti, tai 
gali žinoti, kodėl jie taip pa- indus, paveikslus ir kitokias vakarykščius praisius boisai 
darė? Galėjo būt alkani, bet brangenybes, kuriomis Nix- vis nuiminėja ir vis dides- 
galėjo norėti tik palatrauti, ono šeima dabar naudosis nius uždeda. Pieno kvorta 
o gal tik gauti ką nors už
dyką. Juk žinai pernai Det
roite per riaušes policija 
pradėjo areštuoti juodžius 
už krautuvių plėšimą, tai 
teisme pasirodė, kad plėšė 
ne tik alkanieji, ale plėšė ir 
tie. kurie dirbo Fordo fabri
ke ir gerai uždirbdavo. Nu. 
tai tokia jau natūra — 
griebk, ką tik gali pagriebti, 
kas tik svetima.

— Bet valdžia nenori jų 
prie piniginės rinkos sustip-i bausti, tėve, nes ji pati bkel- 
rinimo. Bet darbininkų va-j bia, kad milionai žmonių 
dai nesidžiaugia, nes Nixo- j Amerikoje badauja ir kad 
nas visą laiką kalbėjo apie i daugiausia skursta negrai.
’Taw and order“, kas reiš-j Todėl, kai policija pagauna 
kia laisvės suvaržymą. negrą velkant televizorių ar

— Žinai. Maiki, kad nie- kitką, ir paklausia, kur tu 
ko neiškadys, jeigu laisvę Į ji pavogei, negras atsako: 
suvaržys, ba Amerikoj per- aš nevogiau, aš pirkaū. O 
daug jos buvo. Juk Vašink-Jkai policija paklausia, kiek 
tone nigeriai šią vasarą bu-; mokėjai, jis atsako: pinigų 
vo užėmę miestą ir kaikurie nemokėjau, nes neturiu. Nu- 
jų buvo susikraustę Į prezi-! pirkau be pinigų. Tai ne 'va- 
dento V aitauzę. Susėdo, su- gvstė. Ir jeigu policija ji su
gulė ir neina. Nu, į ką tai pa- ima. tai teisėjas dažnai iš-j Amerikai gali būti kokia kie gėrimai gali atpigti, bet
dabna! teisina. Nixonas mano, Kad; nors "garbė“, aš., tėve. ne- ar atpigs, aš nežinau. . . ... . .. . , . .. .

X Vnrl • • 1 - *" • 1 i- a. • TZ i • I - «w, -i - A i tdltjl lGlRlH tHIvl žodžių ll <tpl<— Gali būti, teve, kan negrai nevogtų ir neplesi--. suprasti. Karo pabai- —Nu. tai užteks ir to. ką
Nixonas pritaikys negrams . kautų, jeigu turėti] ūžddf- ga gali būti garbinga tik ta-, tu man p.-nakei. į (Bus daugiau)

, • ' i •! c. i. ,.'V- VI 4HU' ‘A:.I 1 i

tų išrinktas. Bet Humphrey 
pasakė, kad tokie rinkimai 
būtų nelaimė. Bet po rinki
mų viens kitą pasveikino. 
Politikierius, tėve, sunku su
prasti. nes jie retai pasako, 
ka jie iš tikrųjų galvoja. 
Pi ieš l inkimus jie kalba vie
naip, po rinkimų — kitaip.

— Nu, o ką kiti mislina 
apie Nixoną?

— Yra visokių nuomonių, 
tėve. Nevienodai šiuos rin
kimus vertina ir Europa. 
Bankininkai džiaugiasi, kad 
Amerika turės konservaty
vų prezidentą, nes tikisi, kad 
jis pasirinks sveikesnę už
sienio politiką ir prisidės

Kajecko ponią — ne tik ap- 
rubavojo, ale ir primušė.

Geri žodynai
5- . x įstatė bažnyčių. Tačiau VH-tame amžiuje iš Azijos įsi-Į

aiu nurinirkt? tLI veržė Egiptan aiabai ir, nešdami Mahometo vėliavą, nu- a"«Im - lietuvių kalbų zo-
šlavė visus krikščionių pastatus. Vėliau jie įsigalėjo visoj a^o^oo žodžių ka’na $6: 
siaurės Afrikoj, ir knkscionybes kryžių visur įsstume is-; .
lamo mėnulis. (Islamu yra vadinamas Mahometo moks- Lietuvių-anglų kalbų io- 

per ketverius metus, o gal ir, dar šią vasarą buvo 26 cėn-į las). r^c,a^avo Karsavi-
-----------------------> ------- n.-. Bet ramybės Egipte vis dar nebuvo. Vėliau buvo dar apo_( ,s ls; api.e

Įsiveržę turkai, Napoleono armija ir popiežiaus kiyžiuo-' na’__
I ■: — -1.

1869 metais prancūzai su anglais iškasė per Egiptą:
Sueco kanalą, ir nuo to laiko jie pradėjo daugiau dėmesio; . v?a*’ ,1 ia?s et^rai.il°AAA 
kre.pt. .r. pat, Eg.ptą. Pras.dejus Pirmajam pasaul.n.am j 586« , Rai^ 0()
karui, Anglija paėmė Egiptą savo globon. Vėliau anglai |
pasitraukė, tačiau padarė sutartį, kad kanalas pasilieka! Dabartinės lietuvių kalbos 
iu c-loboie lodynas, redagavo prof. J.
U a \ • r • i v • š , x u.- i Balčikonis ir kt-, vra apie

Po Antrojo pasuuhn10 karo Eg.ptas tų sutari, eulau- 45 000 žodžj 
ze, ir nacionalistai ėmė maištauti prieš anglus. Karalius; $12 00
Farukas atsisakė nuo sosto, monarchija buvo panaikinta,

ilgiau, jeigu po ketverių me- tai, o pereitą nedėlią turėjau 
tų Nixonas bus išrinktas ant- mokėti jau 30 centų. Agur- 
ram terminui. i kai neseniai dar buvo po 10

— Nu, jeigu bus geras; centų, o šiandien turėjau 
gaspadorius, tai gal ir iš-! mokėti 20 centų. Tikra žmo- 
rink.-,. Tada per aštuonerius gui zgūba. Maiki. Ir tai dau- 
metus galės ponavoti. ■ giausia vis dėl to Vietnamo!

Jis numato daug re-į _ Tas karas per metus 
formų, teve, ir kaikurios jų Amerikai kainuoja 25 bilio- 
atiodo gana sveikos. Pavyz- nus dolerių, tėve. Ir dar ši- 
džiui, jis ketina panaikinti niet prezidentas Johnsonas 
konskripciją, t. y. kariuo- prispyrė kongresą, kad už- 
menes prievolę jauniems vy- dėtų gyventojams 10 pro- 
rains. V ietoj priverstino ka- centų pridedamojo mokes- 
reiviavimo. jis numato sava- čio. Bet Ni.vonas žada tą mo- 
norių armiją, kurios karei- kęsti panaikinti ir pagerinti 
viai butų samdomi, kaip se- senatvės pensiją. P»e to, iš 
niau buvo. mokesčių būsią atskaitomi

O ką jis mislina daryt žmonių vaistai po 65 metų 
su Vietnamu.' amžiaus. Dabar vaistai ne-

— Vietnamo klausimu, atskaitomi, jeigu žmogus 
tėVe, jis nepasisakė aiškiai perka juo- pats
nei prieš rinkimus nei da- _ Nu/ ,ai ea| Nixonas 
bar. Jis tik sako, kad karą „min-ivc o,.
reikia baigti, ir "baigti gar- ir snapsa atpigins, ar ne:
bingai“. Bet kaip šis karas — Yra kalbama, kad to-

ii Egiptas tapo respublika. Tapęs jos prezidentu. Nasseris PALENGVINKITE MUSŲ 
Sueco kanalą nacionalizavo ir nutarė sudalyti visų arabų. DARBĄ
vieną respubliką. Arabams jis pasirodė tikras didvyris. (

Tačiau kai anglai su prancūzais padarė dėl to kana-! 1 . ? ir.o,I?,?.° •utau*
lo .nte,veneijų, ta. Izraeho zyda, pamate gerų progų su- mer>torUi nelauUl kol 
duoti arabams smūgi; ir jie kirto Nasseno armijai kaip įuo# paragina rnokėti. o pa- 
žaibas. Per kelias dienas ji buvo sumušta ir pradėjo bėgti.! paraginimo, priei
Tas smūgis suvarė Nasseno prestižą į žemę. Arabai pa- atsiųstų reikalingą sumą. 
matė, kad jis nėra joks didvyris, ir beveik visos jų vals-i Esame labai dėkingi tiem, 
tybės jo vadovybę atmete. : kurie tokių raginimų nelau-

Sustojome ties Egiptu kiek ilgiau dėl to, kad jis yra kia. ir tikime, kad ateityje 
svarbiausia Afrikos dalis. prenumeratai pasibaigiant.

Kitas dėmesio vertas Afrikos klastas yla Etiopija. mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini*.14- mus.

Keleivio adm-ja
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HALINA DIDŽIULYTĖ - MOŠINSKIENĖ

Rugiapiūtė tėviškėje
(Tęsinys)

Jau praėjo ir pusryčiai ir pietūs.
Lauknešėliai ištutėjo. Šen ir ten gulėjo išpūstais šo-1 

nais molinės puodynės. Paskutiniai nuvargę barai sunkiai 
gulė pustytų dalgių kertami.

Onytės rankas svilino skausmas, juosmuo nutirpo, i 
skruostus sprogdino pritvinkęs kraujas. Ji pastebėjo, kad * 
Jokūbo nugara buvo visai pilka nuo prakaito ir dulkių.

— Ei. sukis! — šaukė Kastutė. Jos raudona nosis 
atrodė dar ilgesnė. Įdegusios rankos gerokai apdraskytos. 
Paskui ją linguoja, kaip gandras, ilgakojis Steponas, už 
jo švysčioja Marcelė balta skaryte. Kastė sukasi. Ji pade
da ir Onytei, kurios iškritusių kasų ji nepakenčia, ir Mar
celei, kuriai ji pavydi gilių ramių akių.

Dar dalgio švystelėjimas, dar vienas kitas, pasku
tinis...

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kairėje berniukas, pasirinkęs gerą vietą Brazilijos sosti
nę lankančiai Britanijos karalienei pamatyti. Dešinėje 
Britanijos karalienės sesuo Margaret kalbasi su madų 
kūrėju Valentino, kai jo sukurtą drabužiu pavyzdžiai 
buvo rodomi Londone.

Štai išsitiesė šeimininkas. Magdė, aukšta ir tiesi, žiū
rėjo ramiai, kaip nevikriai rišo paskutiniuosius pėdus j
sutinę Onytės pirštai. į Jau buvo rašyta, kokių

patarimų mitybos ir suliesė-
mo reikalavimus. Jei 
valgo be noro, būtina kreip- 
.tis gydytoją

Numestas paskutinis pėdas. Vyrai mėtė skrybėles, ir dal- bulgarų^žurnalai^ Ši' Apetitą žadina Įvairūs
giai išsirikiavo švytintys, išdidūs plieno ašmenimis. Visi kartą paskaitykite, ką pata-!u Skardžiai, daržovių salo 
atsikvėpė. Moterys trynė rankas, vyrai užsirūkė. Iš tolo rįa ruSų ”Sovietskaja ženš- ’-Az,
skubėjo šeimininkė ir keletas vaiku, nešini giros puodv- čina“ žurnalas-
nėmis. ' ' ; Maistas, suvalgytas su a- ■>umi’ P°™dorai. agurkai,

riau virškinamas
, ,. , . . , . , .. /inamas. Tad, jei ataugo gubos, sunkios, derlingomis varpomis, lygios, kve- o,-„*

Saulė linko už miško. Žemė kvėpavo švelniu vėsumu.

Onytė sėdėjo rugienoje. Gira ja gaivino. Aplinkui« • • i • i ** lSlSaVlnHl
irado apetitas, valgymo ne-

piančios. Magdė ir Jokūbas nešiojo pėdus. įžnybdama atidėkite, nes sutrikdysite i- ti padeda pirmieji kai šti pa-
Kastei Į šlaunį. Onytė pašoko:

— Nedrybsok. Kašte, matai temsta. Eime talkon!
— Eik, jau eik! Skubėk paskui Jokūbą. — burbtelėjo

pastaroji.
— Ko pristojai prie mergiščios? Gal pavydi? — su

šnabždėjo Marcelė keldamasi. Ji numetė pagaliau ska
relę, ir toks siaurutis mažas veidelis švytėjo. lyg Dievo 
Motiną primenančiu šypsniu.

— Būtų ko pavydėti. Lyg be Jokūbo nėra bernu...
— Tai kam dūri, kaip ašaka sparvai, — teatsakė 

Marcelė ir lengvai, lyg vėjo nešama, nutolo.
Kastė sunkiai pasikėlė. Ją vargino neapykanta ir 

v ydas, bet šiurkštus balsas nustelbė visus jausmu
— Judėk, rangykis, Kašte! Darbas dar nebaigtas
Tai šaukė Magdė. Ji iš aukšto žiūrėjo i Kastės smai 

Ią, paraudusią nosį, kreivas, plačiapėdės kojas. Tarp siau- npn:lnai LSsiblaivpę ,*, 
rų lūpų vėl švytėjo balti dantys, ir vėl pavydas smigtelėjo ^tos hūklės Todė 
Kastės širdin.

— Ko kabiniesi, einu. — murmėjo žvelgdama
šalį.

vairių virškinimo sistemos 
organų ryšį. Tvarkingas 
maitinimasis ir griežtai nu
statytos valandos pripratina 
organizmą prie ritmo, kuris 
būtinas normaliai fiziologi
nių vyksmų tėkmei. Laiky-

tiekalai su mėsos, daržovių 
arba žuvies buljonu.

Tiesa, dabar pasidarė ma
dinga nevalgyti sriubos. 
Daugiausia jos* vengia. kad 
nenutuktų. Taip, galima su
mažinti sriubos kieki, bet 
visai išbraukti ją iš valgiųdamiesi teisingos mitybos 

tvarkos, mes daromės dar- sąrašo — negalima, 
bingesni.

Pi

apetitas.
Keletas žodžių apie vaikų

» 9 •
,. ... . T . , . . ........... {apetitą. Kažkodėl jau taipEiles n- eiles gubų. Lyg prigulę žemes sargai, issn i- j priimtį. mes pažjos trokaJ. 

kiavę lauke. Ramiai snaudė likusieji barai. Lengva rasa Į me būti Heknos, o vaikus no- 
gulė ant rugienos, virš jos klykavo išgąsdintas paukštis

Sunkiais žingsniais grižo plovėjai iš lauko. Tumo- 
nienė traukė smagią dainą. Visi jai pritarė. Tik ne Onytė.

Ji ėjo paskutinė, išdrikusiomis kasomis, skausmingai 
degančiomis rankomis ir blauzdomis, puodynėmis nešina. 
Ėjo viena. Lino akys liūdnai klaidžiojo sutemose. Jai 
vis dar girdėjosi piktas Kastės juokae, švelnus Marcelės 
kikenimas, nustelbiantis skardžias dainas. Staiga jai 
pasidarė viskas vistiek.

— Ir ko pakabinai snapą, — sultingas Jokūbo balsas 
čia pat.

— Nepakabinau. Atstok
Nori būti pikta, bet jaučia, kad kojos palengvėjo ii 

rankos taip nebedega. Papurto šviesią galva ir žiūri tiesiai

1 rime matyti pilnus. Neretai P^e sta^°- 
visa šeima lūpinasi vaiką Valgymo taisyklės 
"prikimšti“. Ir niekas nesi- smulkmena. Nesilaikant jų. 
domi, ar jis turi apetitą, tenka užmokėti savo svei- 
Taip daryti negalima. Bet kata.

ne

dviejų žvilgsniai susitinka, ji pastebi, kad jos taip švel
niai glosto jos Įkaitusią galvą, kaip galėtų tik motulė 
paglostyti. Onytė neiškenčia. Pribėga prie Magdės, a;(ka
bina jos liemenį ir juokiasi. Magdė šypsosi, ir tie lygūs 
balti dantys sutemose daro jos veidą jauną ir gi*ažų.

Jokūbas apsidairo. Užsimaukšlina kepurę ant akiu
Į jį... O jis juokiasi. Jau seniai užgeso saulė, bet ji tebe- prisiveja pjovėjus, eina pirmyn. Dabar jis vienas traukia
spindi jo akyse — jau kiai, myluojamai. dainą, gaivalingai besiveržiančią iš jaunos krūtinės. Ji

Jis neša dalgį lengvai, skrybėlė ant pakart'7 ai<b plačiais laukais tarp išrikiuotų gubų, plaukia noks-
ru i - x • L ? • tanču vasarojumi, susigerdama tamsiame miško ruože.— Duokš, panėšėsiu, — sako taip paprastai ir paima

puodynę iš Onytės rankų. Ji pasitaiso palaidinukę, po 0 ten» netoliese, kyla tiesus dūmų stulpas vakaro ža
kuria plaka jaunutė širdis vis smarkiau ir smarkiau. Vi
daus karštis nuplieskia skruostus. Ji mato Jokūbą, žings
niuojantį greta, mažus dailius pėdus, tik jai sukirstus. Jis 
pritaria dainai ir jos širdies balsui. Toks didelis noras 
paimti jį už rankos.

— Tai, paukšteliai, susiradot vienas kitą. — vėl Mag
dė čia pat

Onytė jaučia jos dideles ramias akis. Bet kada jų
I

Nr. 47, 1968 m. lapkričio 20

Teisės patarimai į Knygos 
jaunimaiAdvokatė M- iveikansklcaė ntiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausiaus teisto 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
tokymuk'e^aasdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio

Klausimus prašome siųsti tiesiog is*«o

vaikas

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1804 Centre Street 
Boston, Maae. 02132

Klausimas

Marti jau 15 metų turi sa-l

Atsakymas

Pirmoj eilėj reikia turėti 
vo kirpyklą. Biznis jai gerai galvoje tą faktą, kad baldai 

j sekasi, ir ji man moka už jos buvo "specialiai“ pagamin- 
, vaikų priežiūrą. Vaikai ne- ti pagal Tamstos marčios 
! bemaži, visi lanko mokyklą, "specifikacijas** (nurody- 
Į Prieš metus marti užsima- nius). Tokie baldai, kai jie 
' nė padidinti savo kirpyklą; >’ra grąžinami, paprastai ne- 
Ji paėmė naujas didesnes gali būti parduodami kitiem 
patalpas ir pradėjo jas vi- pirkėjam, nes jiems netiktų, 

i sai p taisyti ir gražinti. Ma- Kai marti gavo baldus ir įsi- 
■ no sūnus, kaip ir aš, patarė- tikino, kad viena jų dalis, 

ft • \* -i* kurio amžiaus vaikai turi lai- me Jai neleisti tiek pinigų, būtent, spinta, nėra tinka-
K am ęilllpę°rl kytis griežtos mitybos tvar- bet neklauso, ir gana. Ištai- mat pagaminta, ji privalėjo UaiĮT OUUVJ.ll ! kos, atitekančios j’u organiz- sius svetimas patalpas, pra- Panešti apie tai pardavėjui 

dėjo ieškoti naujų baldų,' rastu per tam tikrą laikotar- 
nors seni baldai ir Įrankiai PI (reasonable time). Jeigu 
buvo geri. Visur žiūrėjo, bet ji tai padarė, pardavėjas tu- 
sau tinkamų nerado. Visiem rijo pareigą spintą pataisy- 
geri, bet jai reikia dar ge- ti ir sutvarkyti. Tačiau, jei

t tos. mišrainės, ridikai'su resnP- Gall».?ale atėJ° P38 P£irodė’. tkad Tn,ta'.ne> 
orietine arba augaliniu alie vienas sirijietis ir prade- giai stovi todėl, kad grindys 

i?” . ___ -a F ’ /./• io ia kalbinti užsisakvti bal- nelygios (ir tai dažnai pasi-

Švenčių proga nepamirš
kite nupirkti vaikams šias 
knygas:
BIRUTĖS RYTAS, eilės, 

parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

NARDŽIO PULKAS, apsa- 
kvmėiiai, parašė Bale 
Valvorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

žali svogūnai, silkė, vaisiai 
ir daržovių sultys.

Skrandžio sultims atsiras-

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

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
JINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

jo ją kalbinti užsisakyti bal- nelygios (ir tai aaznai pasi 
dus tokius, kokių ji nori; taiko), tada jis jokios parei- 
kad jis pagaminsiąs pagal gos marčios atžvilgiu nebe
jos norą ir skoni. Vėl mudu turėjo. Jam priklausė pini- 
su sūnum priešinomės, bet gai už pristatytus baldus pa
jos perkalbėti neistengėm. gal susitarimą.

Užsisakė baldų ir Įrankių Jei jis nutarė atsiimti 
už pustrečio tūkstančio dole- spintą ’ savo valia“, be mar- 
riu. Teko laukti 3 mėnesius, čios sutikimo, tada jį galima 
Kai tuos baldus pristatė, būtų patraukti teisman už 
pasirodė, kad viena spinta vadinamą "trespass“. t. y.iTa pati anglų kaina, ..$.1. 
nelygiai stovi ant grindų to- ^leistiną Įsibrovimą Į jos? RETUR KOJIS UGNIAGE- 
dėl. kad prastai pagaminta, biznio patalpas ir conver-į gyg, D. B’ndokienės pa- 
Marti tuoj pranešė tam par- si°n** (sauvališką paėmi- j rašytas labai idomus pa
davėjui, kad spinta netinka. mą“). Jeigu jis atvažiavo ; sakojimas. gera dovant 

vaikams, bet ir senelis’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00. 

MĖLYNI KARVELIAI, Alo-

Turintiems bereikalingą Tas atsiuntė savo tarnauto- spintos atsiimti pagal mar- 
.. Jau su rytmetiniais pusry- svorį patariama gaminti ją, kuris nutarė, kad spinta čios "liepimą“, — jis turėjo 
ciais. pnes aktyvuos veiklos sriubas su daržovių buljonu, gerai pagaminta, bet kad teisę tai padaryti. Žinoma, 
pradžią, žmogus būtinai tu- du, tris kartus per savaitę— grindys nėra lvgios.. Mano buvo patartina susikalbėti

euDtos būklė* Todėl atri- maitmantis ne UK nukenčia vraių gaie mani jį prašė, j™
kė e iš lovos afike 4tmeri t apetitas, bet ir atsiranda pa-; kad atsiimtų spintą arba ją uz grąžintą spintą pirkimo

j ne gimna*rika nuprausk ' kitimai apykaitos veiksmuo-1 paliktų sumažinta kaina. į kaina. ~

' rira7atSitafer medžiagų gauna perdaug.' nesiu/vjeną dieną, kai mar- kalbėti su vietiniu advoka- j Už šj veikalą autorė 1961
1 ' ’ kitų — permažai. į čios‘kirpykla buvo pilna tu- Tiksliam atsakymui Į. netais gavo L. Bendruome-

Be to, patartina, einant žmonių, tas sirijietis atsira- Tamstos klausima reikėtų ies jaunimo dramos konkur-
valgyti, pamiršti visus die-įdo su savo darbininkais ir turėti daug smulkesnių ir so pirmąją premiją, pagal
nos rūpesčius, neskaityti padėjo spintą kraustyti.1 detalesnių žinių. JJ Chicagoje yra susuktas

ca 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pust, kaina $2-

VĖŽYS IR MIRTIS

Marti pasipiktinusi nutarė 
jam neleisti ir pasišaukė po
liciją. Policija nieko neda
ro: sako, jo spinta, tegul ir Į 
ima. Marčiai buvo didelis ..
nemalonumas: jos klientės *s ."5d1*311#1!08 kovai 
moterys manė, kad spinta sy yčziu 1940-1964 m. aP.v- 
iškraustoma todėl, kad pini- skaitos sužinome, kad iš vi- 
gai nesumokėti. rŪ811i vėž,° !«onn! dau-

Dabar sirijietis pranešė ?.iau,s!a pasveiksta sirgusie- 
marčiai, kad. jei nesumokės į1 aklosios ir išeinamosios 
už baldus, jis ją patrauks žarnų bei. gimdos vėžiu. Pa- 
teisman į didėjo išgijusiu skaičius

Dabar prašau Tamstą! krūtinės (moterų) ir prosta- 
man pasakyti, ar jis gali tai^os (yvrų) vėžiu, 
daiyti. kai jis pats taip ne-! . Gydytojai laiko pagiju- 
vykusiai pasielgė? * Jei1 pa- siais tūps, ;kuriems liga ne
trauks. marčią teismai, af4-Pasikiartoją per 5 metus 
gali teismą^‘fĮritėrtti ja *mo-- bąifnis gydyti, 
keti. Žėi^lte^tfvd^^am^n /A^k^t^fęiksU tie, ku- 
tikusi? Jei marti pirks kitą i :rh| ’Hga anksčiau pastebėta 
spintą kitur, tada kitų bau- ir nedelsiant padarvta ope- 
dų spalva netiks ir skirsto racija ar imtasi kitaip gy- 
nuo spintos spalvos. Ar rei-, dyti.

filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaira $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin-
fa, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka, V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
lesunst . •••••• ...••■ ■..«• $ 1.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio adrninisr.raeiioi

gimdos vėžio, procentas pa
kilo nuo 45 iki 60. o nuo 
krūtinės vėžio — iki 61 pro
cento. Aplamai, iš trijų ligo
nių du pasveiksta.

ros nudažyton padangėn. Ten laukia soti vakarienė. I^au 
kia atviros klėties durys ir poilsis po karštos rugiapiūtės. 
šikšnosparniai, plonyčiais balsais ciksėdami, šmėkščioja ^ėtu Dar^vėto trauk^ daugiausia serga
erdvėje. Karštas rankos paspaudimas, ir Magdė tuojau komybėn prieš tai, kai jis aklosios ir išeinamosios žar- 
pasakys: "Gana šnabždėti*, rytoj anksti kelsit“... marčią trauks teisman? Bū- nų vėžiu. Tų ligonių pasvei-

Ir miegas užmerks akis. o širdį liūliuos saldūs jau- dėkingi už patarimą, [kušiu procentas padidėjo 
nystės sapnai. ’ M*in. I 81 iki 46 ir nuo 28 iki

(Pabaiga) \ew Yorko valstija.
1

Sunkiausia išgydyti plau- 
Moterų, pasveikusių nuo čių vėžį.

f f
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Latviai gražiai paminėjo ■ 

savo svarbią sukaktį

Praeitą šeštadienį ir sek
madienį Bostono latviai mi
nėjo Latvijos nepriklauso- Į 

Jwe##*»#*e*e**#*#*e***#*********-“-^********e*******ee*e#ee***f*e*ę» rpyhfpi jji SUtmktį j

1 SŪKI

Vietinės žinios
d.'fiKi;- ^iniėjs

VIRGILIJUS NOREIKA ,
I

BOSTONO SCENOJE

Praeitą sekmadienį Vil
niaus operos solisto Virgili
jaus Noreikos koncertas su
traukė gal daugiau kaip

IšįšiĮmingamįe ’ susirinkime 
Hancock salėje juos sveiki
no ir lietuvių atstovai: gar
bės konsulas A. Shallna, Al- 
to vardu inž. A. Čaplikas ir 

cijos Bostono skyriaus pir-J Bendruomenės inž R. Kai-Į 
masis šių akademinių metų vaitis. A. Shallna. priminęs j

e - * • b«;J .«< >«•
Santaros-Sviesos nauja 

valdyba

Santaros-Šviesos Federa-

susirinkimas įvyko spalio 25 
d. Jame buvo svarstyti atei-

tūkstanti publikos, kuri vi- nančių metų veiklos planai 
siškai pripildė erdvią John jr išrinkta nauja valdyba. 
Hancock salę. Tenka pažy- į Valdybą sudaro pirminin- 
mėti, kad šį kartą daug lie- kas Romas Šležas, įždinin- 
tuvių atvyko ir iš artimesnių
bei tolimesnių Bostono apy

visų pabaltiečių bendradar-, 
biavimo reikšmę, parodė 
Keleivį ir Darbininką, kurie 

išrinkta nauja valdyba.' plačiai tą latvių sukaktį ap- ' 
rašė, pavaizduodami ir pa
veikslais.

Meninėje dalyje buvo su- !kas Ramūnas Kondratas ir
. . r. , . sekretorės Nijolė Žygienė vaidinta J. Rainio simboli-

linkių. Be to. dainos menas, jį ir Skirmantė Makaitytė. j nio veikalo ”Ugnis ir nak- 
sakytume. bent porai valan-‘ Pirmasis valdybos susi- tis“ prologas ir pabaiga, 
dų su\ ienijo įv aii ių pažiūrų, i rinkimas įvyko lapkričio 8 i Vakare buvo koncertas, 
luomų ir profesijų lietuvius. į dieną. Skyrius numato atei- kurio programą atliko miš-

■ • ____  __ •: • ___ —______ 1 • .. . , n ,

FUEL OIL

PER GAL

Štai ir mums pasiklausius 
Virgilijaus Noreikos koncer
to, tenka sutikti su entuzias
tingais muzikos recenzentų radijo programėlę.
vertinimais, gausiai pareikš-j Sėkmės! 
tais visoje mūsų čionykštėje

Nauja Skautininkų Ramovės

nančiais metais surengti ke-h ruS jungtinis choras. Sekma- 
lis kultūrinius vakarus, fil- dienį Somerset viešbuty bu
mų festivalius ir vienkartinę Vo iškilmingas banketas. | 

Jame, be kitko, auk
siniais Latvijos herbais už
nuopelnus latvių reikalams

spaudoje po kitur buvusių Nauja Skautininku Ramovės buv0 apdovanoti: Lietuvos 
šio solisto koncertų. Tiek J “ Į garbės konsulas A. Shallna.
lietuviškų dainų programoj, vadovybė J estų muzikas Endel Kalam
tiek ir tarptautiniame operų Lapkričio 13 d. savo me-'’ Christian Science Monitor 
ai i jų repertuare \ . Noreikos; tiniame susirinkime pas inž. 'y1*- redaktorius 
i-noras skardėjo tiesiog ža- j Stašaitj BoStono skauti- Canham.

.. PulklaJ | ninku Ramovė išsirinko nau-
Mūsų padėka

Erwan

techniškai apvaldytas., lyri-- ją vadovybę, 
ne spalva persunktas ir pla-i Ramovės pirmininko pa
čios- skalės. Tenka pabrėžti, rejgas jg pS j Stašaičio ir 
ir jo aktoriškąjį talentą, di-

Bostono ugniagesys Carroll šitaip išgelbėjo 4 mčnesių- 
kūdikį. gaisru dūmu užtroškintą.

Dievo karalystes 
žinios

Tema:
TEISMO DIENA
Dabartinė Teismo Diena

(Tęsinys)
Aukščiau duotasis tekstas pa

rodo, kad tik pasišventusieji 
Viešpačiui dabar patenka gyve
nimo ištyrimui. Tokiems jau ne
bėra antro ištyrimo laiko: ir jei 
mes nematome, kad šventrašty 

Kaltinamojo dr.M. Kingo nužu- yra tekst^ kurie kalba tiktai a‘
Nuoširdžiai dėkojam Mo- dy„ įįį

ps. Mučinskienės perėmė s.; ilTŠi
, . . , . K. Nenortas ir sekretores c.' v ® .-A. on — ■... ■ ——...................... venimedainuojamo kūrinio dvasią e*. Subatienė I lI10siant musil metų - ■ ■ , -1

ir tai perteikti talentingo ak- , r ^X£^»jX rcus sveikinusie!n5 '

‘as , _aPJ^n^ /. . ° ono ir pirmininkė ponia Anelė por pobūvį, — tai gerbia- stovy randasi visi, kurie nepri- j 
apylinkes skautininkus, pa-, Ambrozaitienė nėra mums mam klebonui kunigui Sau- Kristaus kaip savo išgany-j 
dėti vietiniams skautų vie- • • - , , • .Utini ir in viVarn Vnni™; t0J° ir nepasisvente vykdyti
netams ir visuomenė! skleis-1 _ t jos įdėtas tnu- *ėnui BĮ0 vikarui kunigui pįevo valios. Tikintieji gi. dėl

rauskas turėjo drauge tokį. H „alaikvti skautiškas i- f533 lr_ rūpestis pasako, kad Jonui Klimui, ponui Jackui jų tikėjimo, yra paiiuosuoti nuo
dainininko ir aktoriaus ea-'j-- P?i ? • č d 3 - kartais ir svetimas žmogus Sondai, poniai Onai Ivaškie- pasmerkimo kuris atėjo ant jųburna akt0"au- «a i dejas. Skautininkų Ramove j nuoširdžiau už g^j. „ei, kompozitoriui Juliui Ado“, J„ naujas gy-
Durn3- i Bostone veikia iau daugiau c 61^\“iuuclluz-‘au k i; • -r. • tz vemmas Yiespaties akivaizdojeDidelis pliusas solistui v- kaip aštuoniolika metu nę' Tai ^uv0 pomos Aneles Gaideliui, poniai Pranei Ka- yra pramintas "gyvenimo nu-
ra ir in nniki aknmnanimtnJ ka P aStU n ol Ka e U' Ambrozaitienės idėja šį mi- ladienei, ponui Antanui teisimu“, ir tai yra tokia sąiy-

‘ nėjimą ruošti, jos jis buvo Matjoškai ir ypatingai Lie- kurioje jau nebera jokio
sugalvotas, jos ir sąjungos tuvių Enciklopedijos leide-| §jtų žodžiu reikšmė, kada jie 
narių bei sąjungiečių buvo jui bei PLB Taiybos pirmi- liečia teismo dieną, pasirodo .Jė- 
įvykdytas. ninkui Juozui Kapočiui, ^us pasakyme: ’ 'Kas klauso i

Mes reiškiame vieš, pa- Visiems ^.rinkusiems
dėką taip gražiai dirbusiems' nuoširdi padėka uz toki nuo-nąjj gyvenimą'ir neina i teis. 
ponui ir poniai Jackūnams, i širdumą, kuris retai tesutin-mą (graikų kalboj “krisis“), 
Paluliams, panelėms Onu-J karnas., ... , . . . . ,. ’ V • • t». a • « ma . (Jono o:24). šitaip Jėzus'

nario balsas, o skelbimuose rio pelnas skinamas mokyk- tei AneĮiauskaitei ir Birutei, Izi<Joriu# ir EIena Vasyliūnai aiškiai pasakė, kad tikintieji sa- ; 
būtn reo-imas liotuviškac 1 lai išlaikyti. Kadangi tą pa-, Narkevičiūtei, poniom Ane-į ,vo tikėjimu dabar pareina iš 1
vardas ! cl3 dlen4 turėjo būti ir Kul- liauskienei, Jankauskienei.!

Pi hfk V t ' ’ lr’ į tūrinių subatvakarių pobū- Mačiurkienei, Mikalauskie-j K** valdys Massachusetts 
tnlvmodain^^uanriėmė^ tei nuo j° buvo atsisa-, nei, Janeliūnienei, Narkevi- Seimely demokratų bus šis'laikai:
<u y karščiausi Vn odT^ikyta’ ir subatvakarių pa-.čienei, Cielgauskienei, ^11-473, todėl jie galės ir įber- r/la į ku'
.u a -ciau.iai. aplodu- kviegta paskaitininke Aldo- nienei, Rolyns ir kitoms bei natoriaus veto nugalėti Res- „V IT .atkr.elPtl dėmėsi, jei
mentais, išreikalaudama dar __ »__ .„a.-___ :x:__x i__..„Iva:__ _ *:i, j a.- I narY‘;d,us veto nugaieu. ne. norime teisingai suprasti kokiu
eilės dainų

Aplamai.
Ačiū ponams Minkams už Seimely bus ir vienas lie- nę. kad tuo metu Įvyks atskyri- 

dovaną gėlių ir skelbiant, tuvis iš Worcesterio —tai mas nusidėjėlių nuo šventųjų 
per radiją, ir visiems, mus ’ Charles Tagmėnas ir kad tasai atskvrimas bes da-
sveikinusiems paštu ir žo-' Visoj yafetijoj Humphrey' JJEfe 'nuurta”1“^’. ""iŠ 
dZlU._ _ Įgavo dvigubai daugiau bal- žmogus miršta. Jėzus pasakė,

Mūsų ypatinga padėka su< negu Nixon, o Bostone ka(L /šventieji“, tikrieji jo pa
buvusio Šv. Pranciškaus pa- ‘ 
rapijos bažnytinio choro 
dalyviams, kurie beveik visi 
iš Lawrence. Mass., atvyko 
ir tuo parodė, kad metai dar 
neišdildė mūsų bendro dar
bo ir bendro vargo.

^ia,Va* J°rdan Hali Baltu dr-jos 29 to paties skyriaus eilu- 
musų gerą draugą kunigą TT . , t K •’ teje, kur jo pasakyta, kad tie,
Vincą Valkavičių, kuris bu-i1A s s kon<*r a - kuri° pr - kurie dar- gera ,ų-eis prislkei-
vo pobūvio ceremonijų mels- »tb?k.a latv,s P'a...........................................
teriu; taip pat dainininkei Jn,stas Klav,ns-
poniai Petrauskienei, kuri' _
atvyko is Hartford Conn Gruodžio 8 d. So. Bosto-j geruose darbuose ięško“, būtent 
mūs, pobūvio pa’ivairinU.no ‘
daina «• priminti mums bu- auKsto saleje vaKanene
vusiua wgus Vpkietijos sto- Jaunimo stovyklos statybai ’>• .
vykioje ’ dėkui taip pat mū— Pūtname paremti, Jėzus uzTikrina

I • * * sikėlimas nėra vien dėl tų, kurieSU mažiesiems, gal busi-, --J O ,’’darė gera“, nes jis sako, kad
miems muzikams. Lionytei . Gruodžio lo d 3 ^ab n°- visi. kurie yra kapuose, išgirs 
ir Andriui Krisiukėnams, Jordan Hali Izidoriaus jo baisa ir išeis. (Jono 5:28). 
parodžiusiems savo muziki- ir Vytenio Vasyliūnų lietu-Bet sekant i eilė sako. kad j pri 
nius sugebėjimus, ir ponui viškos muzikos, koncertas. Jh kl.
Jurgiui Lisauskui, padaina- . . rie darė pikta, bus “prikelti į į

Senas Keleivio skaityto- vusiam, kaip anais “gerais“ _ Vasario 16 d. 2 vai. popiet teismą“.
r»____ ii,__ ___ __________ •_ * A_, •_ i _ ii.-.

deli sugebėjimą įsijausti į

toriaus išraiška, be reikalo 
scenoj nesišvaistant. nesi- 
skeryčiojant, nepervaidi- 
nant. Gal tik Kipras Pet-‘,

Bet nė vienas negali patekti 
» gyvenimo ištyrimui, tebebūda-
ZOdziU mas po pasmerkimu; ir tokiame Į

Taip-Jūs galit gauti aukštos 
Kokybčs alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam:
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur- 

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
galime jums duoti aukštos kokybės alyvą už 
pigesnę kainą.

taupyt šiandie—i 
Pašaukite 482-0200

RITE ™EL co*■ ■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.
Boston, Mass. 02118

rė Žaneta Noreikienė, jį tie-* 
siog širdimi jaučianti.

Taigi, tegalime tik nuo
širdžiai džiaugtis šio meni- 
rinko laimėjimais ir linkėti 
jam kuo lygiausio kelio ir L , . , ,
tarptautines scenas, kad jo-i ^jklos tėvų komiteto su- 
se aidėtu ir lietuviu tautos rerlgtas met.'nls Pobuvls: k“-

Jaukus lietuviškosios 

mokyklos pobūvis

Šeštadienį buvo metinis 
Bostono lituanistinės mo-

I mirties Į gyvenimą ir dėl to at 
Jeityje nebeturės eiti i teismą, 
arba ištvrimo diena vra esama-

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
dus pabendravimas su me- toją ir filosofą Vilių Storas- 
nininku, kuris turėtų likti tą.Vydūną, nuo kurio gimi- 
nenuspah intas jokiais poli-j mo dabar suėjo 100 metų. 
tiniais motyvais. Jo žavios) DaĮyvių buvo nemažai, 
dainos, ypač lietuviškųjų * pagal mokyklos reikš- 
kompozitorių, žadina mu_ mingumą jų turėjo būti 
myse tėvynės prisiminimą, į daug daugiaw Matyt< nevisi 
jos ilgesį, atskleidžia jos tai supranta. Labai gaila, 
grožį, tautos kultūrines ver
tybes ir troškimą išlikti gy
vai, bet — skaudžiosios pro- A. Makaitis — kapitonas 
blemos neišsprendžia. Tokiu! Algis Makaitis. pasižy- 
mcmentu toji Lietuvos ir. mėjęs Bostono šachmatinin- 
mūsų tragedija tik dar la-, kas, daĮ,ar tarnauja kariuo- 
biau išryškėja. Ir dainos is-'
spausta klausytojo ašara nė
ra vien džiaugsmo ašara...

Tiesa, ir Virgilijus Norei-

biau išryškėja. Ir dainos iš-' menėje Vietname. Už gerą 
tarnybą jam yra suteiktas 
kapitono laipsnis.

Kapitonas Algis Makaitis
ka ir Žaneta Noreikienė sce- ’ baigė Harvardo universite- 
noje yra, tartume, rimtoki.jtą. kur planuoja siekti ir 
Ne. mes nereikalaujame a- aukštesnio laipsnio, kai grįš
merikoniško tuščio juoko ar iš karinės tarnybos:'7b7N. ____ __ .
maivymosi. Tik pastebime, Algis domiai Bbštėnė it vusiua vargus Ypkietijos sto- Jaunimo stovyklos statybai 
kad jų trumputė šypsena la-1 apylinkės lietuvių gyvenimo

sų, negu IMIAUII, u ousuunc - . ............. ■’ »—. , . . , , . , sekėjai, visai nenasirixlvs ana-net keturis kai tus daugiau. me būsimame teisme.
I

Prisikėlimas
Rnfitnfin Jėzus pasakė, kaip citavom,
Uvovvllv tikintieji pareina iš mirties

PARENGIMŲ KALENDORIUS ! gyvenimą. Taip daroma žiūrint 
v jų tikėjimo. Dievas žiuri j juos.

kaip Į tokius, kurie jau nebėra 
Gruodžio 6 d. 8:30 vai. po pasmerkimu. J juos Jėzus nu

rodė 29 to paties skyriaus eilu-

ti i gyvenimą“. (Jono 5:28.29). 
Jų teismo laikas bus praėjęs 

t » prisikėlime jie tuojau gaus at
lyginimą ir tą, ko jie "ištverme

bai greitai užgęsta...
V. A.

Tikrai pavyzdingas 

prenumeratorius

Baletininkas Jonas Vasi-

žiniomis, todėl Keleivis re
guliariai nukeliauja pas jį 
į Vietnamą.

Pr. Rožėnas iivyko į Floridą

liauskas šiomis dienomis su- jas Pranciškus Rožėnas iš laikais. Atskirai ačiū kuni- So. Bostono Lietuvių Pi.ie- 
mokėjo Keleivio prenume- Raynham, Mass., 88 metų gui Valkavičiui už dalyva- «ų Dr-jos III aukšto saleje 
ratą net už 4 metus pirmyn, amžiaus, išskrido į Floridą, vimą programoje kaip dai- Alto rengiamas Lietuvos ne- 
Tai tikrai gražus spaudos kur gyvena dvi jo dukterys nlninkui. priklausomybes paskelbimo
mylėtojo pavyzdys. * Ruth ir Luise. Lietuviškai tariame ačiū sukakties minėjimas.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalauki- 
veltui spaudos šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd St.

Spring Valley, III. 61362

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOM A.v.i.iJOS LIETUVIU1 
M'LTCKINfe RADIJO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 meraciktu 
U WK0X, Framinjehsm, Maaa.

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

T«L Jl niper 6-7209

RADIJO PROGRAMA
Seniausią Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie- 
niais nuo 1 iki 1:30 vai die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I'/tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite S3, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODl’CTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, NJ. 07105

DAR GAVOME
LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimų 1 tomo 
nedidelį skaičių. Jų kaine 
tik $2.00

» F I

ivairinU.no
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Vietines žinios
i! So. Bostono Lietuvių Dr-jos Draugijos vadovybė nuo- 

.... širdžiai dėkoja visiems, ku-
susinnkimas gr^jno .laįmėjiniu kny-

So. Bostono Lietuvių Pil. gelių šakneles su pinigais.
Dr-jos visų narių svajonė iš- 0 ypdtingaistaęibie^vnk* ie- 
sipildė: statomas keturių jnejams. Visiems muminius 
aukštų savame name eleva- aeiu*

Keltuvas jau veikia i Vyrai, kodėl taip darote? i NAMAI IR DRAUDIMAI

LB Kultūros Klubo 

susirinkimas

ŠĮ šeštadieni, lapkričio 
23 d. 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpose 
bus Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros klubo 
susirinkimas, kuriame Sta
sys Goštautas skaitys pa
skaitą tema "Lotynų Ame
rikos dabarties romanas“

Po paskaitos — diskusi
jos ir laisvi pašnekesiai prie 
kavutės.

Visi, kuriems Įdomu, ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Kur gauti nacių ir bolševikų 

kankinių anketas

Lapus žinioms apie nu
kentėjusius nuo nacių ir ' 
bolševikų surašyti Bostone 
galima gauti Keleivy, Baltic 
Bealty Įstaigoje. 389 Broad
vay. So. Bostone, ir Lietu
vių Bendruomenės apylin
kės valdyboje.

Nedaug kandidatų
»

Ši ketvirtadieni So. Bos-! 
tono Lietuvių Pil. Dr-ja no- ‘ 
minuos kandidatus i kitų 
metų valdybą. I prezidiumą 
tėra pasiūlyta tik po vieną 
kandidatą: i pirmininkus S.1 
Drevinskas, i vicepirm. L. 
švelnis, i sekr. A. Matjoška.; 
i fin. sekr. A. Druzdis, į ižd.! 
E. Ketvirtis, i marš. J. Mar-, 
kelioms. Visi. išskyrus A. 
Matjoška. kuris buvo direk-! 
torius, tas pareigas ir da-j 
bar eina.

Į direktorius yra 15 kan
didatų: O. Ivaškienė. L. Py
ragienė. J. Kapočius, J. Lu-' 
binas. P. Račkauskas. V.' 
Jakutis, G. Karosas. J. Gri
gaius. Y. Stelmokas, K. 
Aukštikalnis. A. Andriulio
nis, J. Šilalis.. R. Leščinskas, 
A. Baika ir B. Utenis.

Į kontrolės komisiją: P. 
Bliumas. H. Čepas, A. Ke
turakis ir P. Mučinskas.

Praeitą sekmadienį So. Į Praeitą sekmadienį gavau ,| Smr^rinktoią's^B^i^

Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos' anglų kalba rašytą kvietimą ne, Dorchestery je pajūryje ir 
valdyba sukvietė aukojusius atvykti Į iškilmingą keltuvo kitose vietose toliau už Bostono, 
keltuvui Įrengti (jų vra 50). atidarymą So. Bostono Lie-1 , Taj? Rt turime Įvairių rūšių 

I pažiūrėti ką tik įrengto kel- tuvių Piliečių Dr-jos
tolius (keltuvas), pradėtas! Po susirinkimo draugijos tU%°- P,ogu jiems bu\o se.Nuij kau. Ten paaiškėjo, <tuotį namus prašome kreiptis
prieš septvnLa mėnesius jau-vadovybė pavaišins susirin- vai^s. Jų metu kajį via jjajĮygab aukoju- žemiau aprodytu adr«u.
baigtas, ketvirtadienį, lap-; kimo dalyvius alučiu ir ka- kalbėjo prat « Drevinskas siej.įrengti, drau-■
krivio H d., miesto inspek- , vute su užkandžiais. !r d,rckL A. Matjoška, de-. gijos vadovybe, darbus vyk- tarpininkas (Brokeri
rmiai vištk-a njinkrinp itpi ’l kcdami aukotojams. Inz. E. dziusieji ir spaudos atsto-kė draugįosPSka^'vedeėjL kad; Manomaitis, kuris paluose vai.

keltuvo^aktus 8anaV1C1Ul i gia Naujųjų Metų sutikimožiūrėjo stttvbos daibus, , jenoje iškabintame au- 
keltuvo .aktus. -žsisa- iLbrėžė kadI dabai ėjo\ ko‘°«

, sklandžiai, kad žiūrėta di-: !'adau> l?d“s; k.e‘.urls- V,8> 
i dėlės ekonomijos, ir ragino i kltl ^nl lletuv,al'
, vadovybę trečiame aukšte Į- i Tai sakykite, draugijos 
j rengti vėsintuvą, o ketvirtą1 vadovai, kodėl jūs kvieti-
■ aukštą taip sutvarkyti, kad mus, skirtus ne kokiems ki- va^.S2°^,ri|11!Stam1s» TT 

..... į Jis visas galėtų būti skirtas tataučiams, bet saviesiems,! my mūrinis namas. Kiekvieni 
Bostono lietuviai įnzime-, naudotis kultūrinėms orga-i rašote svetima kalba? ! butas 5 kambarių. Metinės pa- 

21 d. 8 vai. vak. Įvyks drau-į riai. lapkričio 15 d. susirin-' nizacijoms. į i iamos 7,680 dol. Kaina 45,000
gijos mėnesinis susirinki- kę pas inž. V Kubilių, išsi-' j Ar neateina jums į galvą doL Smulkesnių informacijų
mas, kuris yra labai svarbus, ,-inko nauja valdyba/ i žodi talė ir stambiausieji, mintis, kad tei savosios kai- "“J***
nes jame bus paskelbti kan-j pi,.mi_ink„ na,i aukotojai (po $500) J. A-; bos negerbimas? Lietuvių „L į tarpiSink, (Brokeri Br2 

didatai i 1969 metų draugi-! . , . " “ į 1 . . Y T veika ir K. Tamošaitis. Į kalba juk yra jūsų motinos nių Utenį. Skambinti nuo 5 vai.
jos valdybą. Ta pačia pro- I įkalba, kurios ir jus motina popiet telefonu 288-4043.______

i išmokė. Negi ją visai pamir-
Iš Azijos grįžo V. Izbickas šcte? Juk jūsų tarpe yra ir 

į keli naujieji ateiviai. Tai
Įstoti Į elevatoriaus fondo Susirinkime Įdomią pa-' Inž. Vytautas Izbickas kodėl, atstovaudami lietu- 
rėmėjų eiles. Pinigų nerei- skaitą apie šiaurės pašvais- praeitą savaitgali grižo iš viškai draugijai, niekinate 
kia tuojau mokėti, o tik pa- tę skaitė jaunas fizikas dr.. Azijos, kur jis tarnybos rei- lietuvių kalbą, dėl kurios iš- 
žado. kad būtų galima rė- Vytenis Vasyliūnas. šiuo kalais išbuvo 6 savaites. Jis laikymo visi tiek daug sielo- 
mėjo pavardę Įrašyti jų at- metu dirbąs Harvardo uni- aplankė Ku\vait, Taiuaną, jamės?!
mirimui skirtoje lentoje. 1 versitete. Hong Kongą. Japoniją. 1 Jackus Sonda

'draugija
gia Naujųjų Metų sutikimo

. banketą. Malonėkite užsisa- ^pabrėžė, kad daubai ėjo
Si įvyki ir draugijos narių kyti stalus iš anksto, 

džiaugsmą draugijos valdy-j
ba nutarė atžymėti iškilmin-J 
gu keltuvo pastatymo ban
ketu kada nors po Naujųjų 
metų.

Ketvirtadieni, lapkričio:

S.K.G.

Inžinierių susirinkimas

jos valdvba. Ta pačia pro- ‘-j-
ga bus galima atsilvginti už naują valdybų įeina Amą-! 
prisiųstas elevatorteus fon- P?s G,rnlus lr '.'tautas ,, 
do laimėjimų knygeles arba iaufPa*

Bronius Utenis.
Allstate Real Estate 
61$ U'ashington St 

Dorchester, Mass. 02124
Tel. 288-3955 ir 288-3057 _ 
dienos metu.

288-4043 — tik po piety 
nuo 5 valandos.

PELNINGAS NAMAS

ANN IR SHORTY’S 
restoranas 

309 W. Fourth SL 
So. Bostone 
Amerikietiški 

ir lietuviški valgiai

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigaius. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš -$132,000,000

Dabar moka 5%
$

už visų rūšių taupomus pinigus

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

I p e d i n į s
OITOMET RISTAS 

balandos:
iuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
rakarais iš anksto susitarus 

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 RR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Repestinirnl taisome laikrodžius 

žiedus, pupuoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broedvrav

So. Boston. Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

A. J. NAMAKSY ;
Real Estate A. Insurance 1

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tek 332-2645

f*********************************

1 s nu omo j a
1. So. Bostone, arti pajūrio. 

53 Gatės S t.. išnuomojamas 4 
kambarių butas, trečiame aukš
te. gazu šildomas, yra dušas 
(shower-bath).

2. Ten pat pirmame aukšte 
išnuomojamas 3 kambarių bu
tas. gazo šildomas, yra vonia.

Skambinti tel. 269-2200.

F* ST
X Dažau ir Taisau i ‘

*
Namus iš lauko ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau J 

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeMeeeeeeeeeeeeeeeeeeMeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeee

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai raistan, išpildome gya> u ją r* 

ceptus ir tunme visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką raistine.
Sar. Emanuel L. Rusengard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Broadnay, tarp E tr F gatrią, SO. BOSTON. 
Telefone AN 8-MM

Nuo 9 ml. ryto iki 8 raL r„ išskyras šreatadienins ir seka.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Are. 
Dorchester, Jfase. 
Tek CO 5-5854

4,
4
4
:į* i
4 :
5
4
4

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą *!•">»!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji ^iemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Roosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
21 valandų patarnavimas

GE 6 1204

l '

Peter Maksvytis
Cerpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku vi*u« pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki • va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

Flood Sąuare. 
Uardivare Co.
Sansiakae K. I. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklai Lsn 
Viacide reikmenys

Reikmenys plumberiama 
viackie geležies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia' 
m e maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o gimin 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuofauintam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti- 

1 kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — ba jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7

į šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS | 

EXPRESS CORP.
160 Miibury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra
fa
arantiniua tiesiog ii W< 
terio j Lietuvą ir kitas R 
jos valdonias sritis* Čia kab

ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti {vairiau
siu importuotu ir vietinis

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI gamybos medžiagų ir įritu 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

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

Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpišksi

IS BOSTONO J UETUVĄ

k kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0060 

Vedėjas J. Vaičaitis

t r t 1


