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64 - TIEJI METAI

Įsidėmėtinas balsas
iš okupuotos Lietuvos

Neseniai mus pasiekė patikimai autentiškas kreipi
masis iš pavergtos Lietuvos, pašaliečių nekontroliuotu 
būdu perduotas ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų sukakties minėjimais. Kreipimosi 
esmė išreikšta šiais trimis raginimais laisviesiems tautie
čiams:

— Tikėkime ir Jūs taip, kaip mes tėvynėje tikim, 
kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma.

— Vyresniajai kartai nykstant, ruoškit jaunimą, kad 
būtų lietuviškas, kad suprastų Lietuvos reikalus ir juos 
fintų laisvajame pasaulyje.

— Darykit, ką galit, padėti mums mūsų sunkioje ko
voje prieš okupantą.

Šie žodžiai įspūdingi ne savo naujumu, o priešingai. 
— juose girdimu tapatingu kartojimu to. kas lygiai taip 
pat buvo jaučiama, tikima ir sakoma tada. kai lietuvių 
tauta ištvermingai stengėsi atsilaikyti prieš vokiečių oku
pacijos slėgimą ir rengėsi atstatyti sužlugdytą Lietuvos 
nepriklausomybę. Tada veikusieji keli okupantams prie
šinimosi centrai ryžosi visas pogrindiškai kovai persitvar
kiusias politines Lietuvos pajėgas sujungti. Dabar suėjo 
jau 25-eri metai nuo to tamsaus, lietingo 1943 metų lap
kričio 25-tosios vakaro, kada, pogrindžio keliais įgijęs tau
tos pasitikėjimą, susirinko pirmojo posėdžio Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jis tapo lietuvių tautos 
valios išraiška ir neginčytina vadovybe, Į kurią tauta ėmė 
lygiuotis ir kurios nurodymus ėmė sekti ir vykdyti.

Karo audrai pasisukus atgal, vėl pasikeitė Lietuvos 
okupantai ir kovos aplinkybės. Kova buvo tapusi žiauri 
ir kruvina. Po eilės metų ji buvo priversta nublėsti be lai
mėjimo. Bet iš tariamai nuslopintų pasipriešinimo židinių 
į laisvę dar ir dabar siunčiamas atsikreipimas liudija, kad 
tkėjimas atgausima laisve ir būsima Lietuvos nepriklau
somybe Lietuvoje nėra nei palaužtas, nei nuslopintas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, per 25- 
erius metus nesusvyravęs tame pačiame tikėjime, gino 
džio 7-8 dienomis bus savo seimo metiniuose bei sukak
tuviniuose posėdžiuose susirinkęs dar labiau tame tikėji
me balso iš Lietuvos sustiprintas ir pasiryžęs tą per tiek 
laiko nepakitusį tautos troškimą ko plačiausiai skelbti ir 
įmanomai uoliau rūpintis iš jo kilusių raginimų bei pave
dimų vykdymu.

(ELTA)

Vliko pirmininkas i 

Paryžiuje į

Lapkričio 21 d. Paryžiuje 
Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas, lydimas prof. J.1 
Baltrušaičio, buvo priimtas 
Prancūzijos užsienio reika-' 
lų ministerijos Vidurinės ir j 
Rytų Europos -skyriaus di-, 
rektoriaus.

Pasikalbėjimo metu buvo. 
paliesti ypač tą Europos da- Į 
lį liečiantieji tarptautinės 
politikos klausimai. Ta pro
ga buvo patvirtinta, kad 
Prancūzijos vyriausybės nu-I 
sistatymas dėl Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų nėra pasi
keitęs ir kad tų vastlybių į- 
jungimo i Sovietų Sąjungą 
nepripažinimas yra ir bus 
išlaikytas.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerija g v va i do
misi Lietuvos nepriklauso
mybės byla ir Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to veikla.

Gydytojų premija
žurnalistui

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Dr-ja jau dvyliktus metus 
skiria kasmet $1000 premi
ją kultūros reikalam ar kul
tūros darbuotojui atžymėti.

Šiemet ji tą premiją pa-

B. Raila yra tautininkų 
srovės žmogus ir daugiausia 
rašo šios srovės spaudoje.

Naujas N. Lietuvos
redaktorius

Ilgamečiui Nepriklauso
mos Lietuvos, leidžiamos 
Montrealy, redaktoriui Jo
nui Kardeliui sunkiai susir
gus, vyr. redaktorium pa
kviestas rašytojas dr. Henri
kas Nagys, kuris jau 18 me
tų bendradarbiavo tame 
laikraštyje. Jo padėjėju bus 
Vacys žižys ir technikiniu 
redaktorium palieka Pranas 
Paukštaitis.

J. Kardelis paliekamas 
garbės redaktoriumi.

Įsteigtas fondas 
f. Kardeliui remti

Nepriklausomos Lietuvos 
redaktoriui Jonui Kadeliui 
sunkiai susirgus ir esant jam' 
sunkioj medžiaginėj padė
ty, Montrealy Įsteigtas fon
das jam paremti. Fondo pir
mininkas yra L. Girinis-Nor- 
vaiša, sekr. Pr. Paukštaitis, 
ižd. J. šiaučiulis.

Aukos prašomos siųsti 
šiuo adresu: J. Šiaučiulis, 
7722 George St., LaSalle 
690, P. Q., Canada.

Viršuje vaizdas, kai įvyko sprogimas anglių kasykloje 
netoli Mannington. W. Va.. Iš 98 angliakasių 21 išsigeL 
bėjo. o 7S paliko kasykloje, ir nebėra vilties, kad jie dar 
būtų gyvi. Apačioje nesamas vienas išgelbėtųjų.

Amerikos lietuvių Tarybos
pareiškimas
/

Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija, 1968 m. 
lapkričio 23 d. susirinkusi Chicagoje, Bismarcko viešbu
tyje, pareiškia, kad Amerikos Lietuvių Taryba, įsikūrusi 
1940 metais, pasirinko savo uždavinį kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą, ginti lietuvių tautos reikalus, informuoti apie 
bolševikų daromas skriaudas lietuvių tautai JAV valdžią 
ir visuomenę, kad jos padėtų lietuviams nusikratyti ko
munistinės vergijos.

Šie pagrindiniai ALTo tikslai lieka nepasikeitę ir 
šiandieną. \

Sovietų Sąjunga, pavergusi Lietuvą, laisvės jai ne
sugrąžins.

Iliuzijos, kad bolševikinis despotizmas palaipsniui 
suliberalės ir sudemokratės. nepasitvirtino. Tai parodė 
š. m. ragpiūčio 21 d. sovietų karo jėgų įsiveržimas į Če
koslovakiją ir jos laisvės slopinimas.

Todėl kova dėl Lietuvos išlaisvinimo bus tęsiama su 
nemažesniu pasiryžimu ir energija. *

Amerikos Lietuvių Taryba stengsis ir toliau vienyti 
lietuvius kovai prieš Lietuvos pavergėjus — sovietinį im
perializmą, informuos visuomenę, ypač jaunimą, keldama 
aikštėn komunistų piktadarybes, ir aiškins jo klastingumą.

Amerikos Lietuvių Taryba atmeta bet kokį kolobo- 
ravimą tarp laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių ir Lie
tuvos pavergėjų.

Amerikos Lietuvių Taryba koopenios su JAV val
džia. kuri nepripažįsta svetimos valstybės smurto akto— 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir kooperuos su 
draugingomis kitų tautybių organizacijomis.

Amerikos Lietuvių Taryba palaikys draugingus san
tykius su lietuvių veiksniais, siekiančiais laisvės lietuvių 
tautai, bet griežtai kovos prieš subversyvinį elementą, 
besiveržiantį į lietuvių visuomenę.

Paryžiuje dar sunku 
sutarti dėl kėdžių

Kaune mirė prof.
dr. Jonas Šopauskas

Lapkričio 26 d. mirė Kau- 
skyrė žurnalistui Broniui no Medicinos Instituto hi-
Railai iš Los Angeles. Ji bu 
vo iškilmingai valdybos pir
mininko dr. V. L. Rama
nausko įteikta lapkričio 22 
dieną.

Br. Raila, gimęs 1909 m., 
spaudoje pradėjo bendra
darbiauti 1923 metais.

Jis Lietuvoje yra gyvai

gienos prof. dr. Jonas šo 
pauskas. gimęs Žemaičių 
Kalvarijoje 1900 metais.

Medicinos mokšlūš VeTio- 
nis baigė nejn^Ičtaiišb'mOjje 
Lietuvoje, ten pradėjom Sa
vo mokslinę karjerą

Velionis yra parašęs per
dalyvavęs literatūriniame 70 mokslinių darbų, išauk- 
gyvenime. rašęs poeziją, vė-. Įėjęs didelį būrį sanitarijos 
'liau nukreipęs visą dėmesį ir higienos specialistų. Jam
į žurnalistiką, išleidęs kelias 
knygas. Paskutinioji jo kny-
ga ”Laumių juosta“. Pasta-Į mokslo veikėjo vardai, ap-'

buvo suteikti nusipelniusio 
gydytojo ir nusipelniusio

Nelaukime greitos taikos, 
jei vien dėl derybų stalų ir 
kėdžių dar nežinia kada bus 
susitarta.

Skelbiama, kad jau suti
ko ir Pietų Vietnamas dery
bose dalvvauti. Tuo būdu 
dalyvaus AVashingtono, Ha
nojaus, Saigono ir Išlaisvi
nimo Fronto atstovai. Tai 
būtų 4 delegacijos, bet Sai
gonas nepripažįsta Fronto, 
o šis Saigono atstovų, kaip 
atskiros delegacijos. Saigo
nas sako, kad jis gros pirmu 
smuiku ir derėsis su Hano
jum ir Washingtono atsto
vai bus jo delegacijos dalis. 
Hanojus gi sakosi, kad de
rėsis tik su-iAV. o ne su Sai
gono delegacija.

JAV pažiūra, yra tik dvi 
delegacijos: JAV-P. Viet
namo ir jngtinė Š. Vietna
mo.

Jei šiuo klausimu būtų su
sitarta, tai dar prasidės gin- 

) čai dėl narių skaičiaus, susė- 
I dimo vietų, atstovų titulų, 
vėliavų, palydovų ir kt. Vi
siems tiems formalumams 
ypač jautrūs vietnamiečiai.

Carlos Holquin išrinktas Ame
rikos Valstybių Tarybos pirmi
ninko.

Mali (Afrikoj) valstybės pre

Genevoj ir Varšuvoj buvo 
113 JAV ir raudonosios Ki
nijos atstovų posėdžių, ku
riuose buvo kalbama apie 
JAV ir Kinijos taikingą 
sambūvį, bet jie nedavė jo
kių vaisių, nes Kinija vis 
reikalavo, kad JAV pirma 
nutrauktų bet kokią pagal
bą ir pripažinimą Tautinei• • • •
Kinijai.

Everett C. Thomas iš Hooston,
D.b» komum.t.ne K.M-. koriam gwIžėa 3 d
«1 ptreuke nor, n»no 

2° d. p..Jc«lbet,, ne. non 51obav^ topkriii. 
patirti naujo. JAV .dm.- (ordo universi|e,„ .
ni.tr.cjo, mnutatym, tuo dita anlrejj _ 
reikalu. ; parodys ateitis.

* « •

Šitaip derybose tūpčio- į zidentas Modibo Keita, kurį nu-! •• Maskvos pažadą, kad po

Prancūzija imasi grįežtų ••*^*****^***************  ̂
priemonių savo frankui pa-j
laikyti, bet kainos vis kyla, Vliko P«™«Mnko dr. J. K. 
ir darbininkai rengiasi rei-j Valiūno sūnus pakviestas 
kalauti didesnių atlyginimų, daly vauti buv. prez. Eisen- 
Todėl franko ateitis vis dar, Ho^erio vaikaičio vestuvė- 
neaiiki. ! pabroliu. Jaunasis Eisen-

* * * į howeris gruodižo 21 d. su-
1 situoks su dabar išrinktojo 

Rumunija sutiko leisti sa-, prezidento Nixono dukra, 
vo teritorijoje vykdyti ko
munistinių valstybių karo 
manevrus, bet, sako, gavu-

♦ ♦

ruoju laiku ruošia naują j dovanotas medaliu ”Už dar- JAV iždo sekretorius Henry,janĮ Vietname karo veiks-'vertė jauni karininkai. Prieš 10 manevrų visa svetima ka- 
knygą politiniais klausimais bo našumą“ ir Aukšč.’tary- Fowler giria de Gaulle už fran- maį stiprėja, nes komunistai mėty jis buvo vadinamas ”vafe- riuomenė bus atitraukta. 
"Dialogas su kraštu“. bos Garbės raštu. ko aenuvertinimą. i nori sustiprinti savo padėtį.’tybės tėvu kūrėju.“ I * # «

Nutrauktas mėginimas iš
gelbėti W. Virginijos ang
lių kasykloje po kelių spro
gimų pasilikusius 78 anglia
kasius. Jie laikomi žuvę.
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Vlikui minint savo
25 metų sukaktį

Lapkričio 25 d. sukako 25 
melai, kai buvo sudarytas

; Vyriausias Lietuvos Išiais- 
Į vinimo Komitetas (Yiikas), 

kuris ir šiandien tebeveikia. 
Pats Vilkas ta sukakti pami
nės savo metiniame suvažia
vime. kuris šaukiamas N'e\v 
Yorke š. m. gruodžio 7-$ 
dienomis.

Kai Lietuva buvo > kupu - 
ta, politinės partijos tuoj 
pradėjo ieškoti būdu suor
ganizuoti vieningą rezisten- 

I 1 cine krašto vado vbę. Ta< 
lengvai nesisekė. Pirma , a- 

I vyko susitarti sceiaibemo-
Vliko pirm. dr. .1. K. Valiūnas kratams, liaudininkam- tau

tininkams ir nacionalistams 
ir sūdanti Vyriausią Lietuvių Komitetą. i kuri vėliau ' u- 
vo priimta ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. Komi
teto pirmininku buvo pakviestas Jonas Fledžinskis. rchęs 
Skaudvilėje 1965 metais.

Krik ščioniškojo sparno grupės susibūrė i Taut - ka
rybą.

Visiems betgi buvo aišku, kad esamomis sunkiom!- 
sąlygomis reikalinga viena vadovybė, vienas aukščiausias 
politinis organas, todėl ir siekta ji sudalyti. Derybos dėl 
kaikieno užsispyrimo ilgai užsitęsė, ir tik 1943 m. lapkri
čio 25 d. tepavyko sudaryti Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvos Socialde
mokratu Partija, Lietuvos Ūkininkų Partija, Lietuvos 
Ūkininkų Sąjunga, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
junga. Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis ir Rytų 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, — iš viso 15 sambūrių. Jie 
sudaro Vliko seimą, kuris paprastai susirenka kartą per!

’ metus.

Kas kitur rašoma
TAI PRIKLAUSYS 

NUO MŪSV

‘Darbininkas” lapkričio
YHko tarybą, kuri studijuoja ir planuoja Lietuvi s 19 d. rašo, kad sovietams 

laisvinimo uždavinius ir jiems vykdyti priemones, sudaro nepavyko išeivijos Įveikti 
aldybą. prižiūri jos veiklą ir t.t., — sudaro visų grupių po ! plūdimais, todėl jie sumanė 

vieną atstovą. Ji renkasi kiekvieną mėnesi. i savo tikslą kitais būdais pa-
.... i siekti — per meną, per me-

\ li-to vykdomasis organas yra valdyba, kuriai >;uo i nininkų viešus pasirodymus, 
rietu vadovauja pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, vicepir-; jų artimiausias tikslas su- 
minirkai yra J. Audėnas, dr. Br. Nemickas, sekr. R. Ke- kiršinti išeivius. Vieni bus 
zys. ižd. Pr. Vainauskas, nariai — A. Budreckis ir J.
Sonda.

davo uždavinius Vilkas vykdo žodžiu ir raštu. Jis 
kiek . ieną progą panaudoja priminti ir aiškinti pasauliui 
Lietuvos laisvės reikalą. Ypač dabartinis Vliko valdybos 

ii m. dr. J. K. Valiūnas stengiasi gyvu žodžiu ginti Lie
tuvos bylą. Jis jau vra apvažinėjęs (savomis lėšomis i be
veik visą pasauli, visur primindamas Lietuvos išlaisvinimo 
būtinumą.

Jo pirmajame posėdy dalyvavo atstovai: dtp. Kaiiys būtu daugiau 
(socialde^ ,. A. Tumėnas (krikšč. dem.h Ad. Daru •-!- 
(L. front.L L. Gaidžiūnas (taut.), J. Katilius (darbo fe- 
der.), K. Brunius (nacional.). Br. Kazlauskas (Vienybės 
sąjūdžio). J. Audėnas (valst. liaudininkų).

Raštais Vlikas nuolat klabena vadovaujančius pasau
li politikus ir organizacijas, kiekviena proga budinda
mas uasaulio sąžinę ir aiškindamas Lietuvos bylą.

Vliko balsas pasiekia ir pavergtąją Lietuvą per radiją. 
Jis leidžia lietuvių, anglų, vokiečių, ispanų, italų, arabų, 
prancūzų ir portugalų kalboms Eltos biuletenius, kuriais
iaug pasinaudoja Įvairių kraštų spauda, jų žinias pa- 
-kleisdama per savo puslapius..

Temis ir kitomis priemonėmis Vlikas palaiko Lietu
ves bylą gyvą tarptautine plotme, ir šiam reikalui niekas 
tiek. kiek jis nėra nusipelnęs.

.Suprantama, tokiam savo darbui Vlikas reikalingas 
iaug lėšų. Nevisada jis jų turi tiek, kiek reikia. Jeigu lėšų j 
ūtu daugiau, ir Vliko veikla galėtu būti dar daug lates-1

nė. Jodei kiekvienas sąmoninga 
į emti savo ištekliais.

daug 
lietuvis turėtu

Vliko pirmininku buvo išrinktas Steponas Kairys, 
vicepirm. B. Gaidžiūnas ir Ad Darnusis, sekr. Br. Bieliu- 
kas (ne Vliko narys'

Steponas Kairys, pirmasis Vliko pirmininkas, 
miręs Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1961 m.

Lietuvoje 'Vlikui teko veikti vos kelis mėnesius, nes 
jau 1944 m. balandžio gale buvo suimti keli jo nariai ir 
nacių išvežti i koncentracijos stovyklą. Pirmininkas turėjo 
išvykti iš Kauno Į provinciją ir mėgino slaptai išplaukti 
Į Švediją, kad iš ten galėtų painformuoti pasauli apie Lie
tuvos padėti. Plaukiant jis buvo suimtas ir tik dideliais 
vargais išėjo i laisvę.

Paaiškėjus, kad vėl gresia sovietų okupacija. Vlikas. 
Į kurį suimtųjų vieton buvo paskirti kiti asmenys. 1944 m. 
gegužės mėn. gale paskyrė Vokietijoje savo delegatu: ą— 
prel.M. Krupavičių. R. Skipiti ir V. Sidzikauską, o pasi
traukiant iš Lietuvos, ten turėjo pasilikti trys jo Įgalio
tiniai.

Vliko deleeatūra, susirinkusi Berlyne, nutarė koop
tuoti daugiau narių ir veikti Vliko vardu, nes Lietuvoje 
bepasiliko tik vienas Įgaliotinis.

Vliko persitvarkymai vyko nevieną kartą. Į smulk
menas či; nesigilinsime, tik pabrėšime, kad pagaliau i ji 
buvo Įtrauktos visos Lietuvoj veikusios politinės partijos 
ir vėliau susidarę politiniai sąjūdžiai. Jame šiuo metu po 
3 atstovus turi šie sambūriai: Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga, Lietuvių Krikš
čionių Darbininkų Sąjunga. ! dėtuvių Rezistencinė Santar
vė, Lietuvių Tautinu į ŪJi , Lietuvių Vienybės Sąjūdis, 
Lietuvos Atgimimo ^ąjūv.is, Lietuvos Darbo Federacija,

1 kiršinti
už. kiti prieš tokiu: 
dymus.

“Tų peštynių rezultatas 
bus tas. kad bus susilpninta 
jėga. didžioji jėga, kuri sto
vi skersai kelio sovietiniam 
siekimui. Susilpnins vienin
gą lietuvių išeivijos balsą, 
turinti atgarsio kongrese, 
vyriausybėj, šaukianti prieš 
Lietuvos inkorporaciją Į So
vietus. prieš okupaciją, prieš 
kolonizaciją, prieš rusifika
ciją, prieš genocidą”.

šito ”balso nutildymas 
reikštų palengvėjusi Sovie
tam kelią tėvynėje likusią 
tautą ekonomiškai ir kultū
riškai paversti rusų tautos

pasuo

Vliką |

RUSAI REIKALAUJA 

UŽDARYTI LIETUVOS 

ATSTOVYBĘ PRIE 

VATIKANO I
Seniai žinoma, kad Vati

kanas veda slaptas derybas 
su Maskva. Naujienos lap
kričio 26 d. paskelbė, ką tuo 
reikalu rašo Milane (ltaii- 

savaitraštis

kano valstybės orumo. Ka
dangi čia liečia dvasiškius, 
šis reikalas pavedamas dva
siškiams. kurie Sovietų Są
jungoje priklauso nuo vals
tybės. Praktikoje taigi ga
lutinis rezultatas prilygsta 
atstovybės atidarymui, bet 
apie tai oficialiai nekalba
ma.

„Pagal seniausią paprotį 
„do or dės", gerai žinomą 
rusams, iš tikrųjų sovietų 
dvasiški valdininkai jau 
pradėjo statyti sunkius rei
kalavimus šiai „diplomati
nei” Įstaigai atidaryti Ro
moje".

O tie reikalavimai štai ko
kie:

"1. Nutraukti bet kokią 
tremtinių iš komunistinių 
kraštų veiklą, priešingą Ry-

joj) leidžiamas
TI Borghese”

„Užkulisyje jau daugeli 
metų Įvairių bažnytinių ir 
pasaulietinių "nuncijų” ve
damos daugiau ar mažiau 
slaptos derybos priartinti 
Pirmąją Romą prie “Trečio
sios Romos” (T aip rusai va
dina Maskvą. Kel. red.) pra- tų Europos režimam. 2. Baž- 
deda duoti taip laukiamų nyrinęs kolegijos ir institu-
vaisių. Nors sunkiai baigia- tai, iki šiol dar vedami anti- 
rna sudaryti sutartis, žino- komunistinių išeivių, turi 
ma, ne be tam tikrų nuolai- būti pavesti abejotino poli- 
du iš 'Vatikano pusės: bet tinio nusistatymo kunigams,
šita sutartis, 
ti. nemaža skiriasi nuo tų 
vilčių, kurias daugelis turė
jo paskutiniais laikais". — 
lašo „11 Burghese“.

O kokie gali būti tie tos 
vaisiai?

Į tai minėtas italų laikraš
tis atsako, kad "numatoma 
Įsteigti Romoj oficialia

dalimi — nes nebebus, kas baigiamos sutartie 
taiuz ia šaukiasi i pasaulio o-

<4pimją.
Toks. sako „Darbinin

kas", yra tikrasis sovietinis 
siekimas, bet —

“Ar šis siekimas sovietam 
pavyks laimėti nauju viešų

reikia pasaky- specialiai atsiųstiems iš ko
munistų pasaulio (kaip tai 
atsitiko su vengrų kolegija 
Via Giulia Romoje, suda
rant taip vadinamąjį „rau
donąjį konkordatą"). 3. 
Maskvos patriarchato religi- 
nė-diplomatinė atstovybė 
pasirinks sau tinkamą rezi
denciją — vieną iš tų insti- 

Maskvos patriarchato atsto- tūtų. pagal reikalą „pertvar- 
vybę, kuri labai panašėtų kytų".
tikroms diplomatinėms at- Be Lietuvos atstovybės 
stovvbėms. Bet tai nebūtų prie Vatikano, Romoje dar

; sys gerokai nuo pačios išei- 
Vliko lėšų teikėjas yra Tautos Fondas, kuriam vado-j vijos. Būtent: ar ji gebės 

vauja prel. J. Balkūnas. Jis Įvairiose vietose organizuoja , šaltai politiškai galvoti, iš- 
I ūrelius. kurių nariai permetus sumoka po $10. Jų kolkas i vengti ekstremizmo ų vieną 
dar nėra daug. o galėtų būti tūkstančiai, nes kam gi šian-; pu,\ *r tokju.
dien sunku per metus skirti tokiam svarbiam Vliko dirba-«vieningą išeivijos jė-

pasirodymų būdu, priklau- pasiuntinybė, nes Rusija ne- via Lietuvių Šv. Kazimiero

mam darbui 10 dolerių!?. Taigi, steikime kuo daugiau to-1 r . , ,
Irių būrelių ir būkime jų nariais. Tautos Fondo adresas:! iaUK ama
29 W. 57th St.. 10 Fl„ New York, N.Y. 10019.

ratinkanti pripažinti Vari- kolegija.

gą ne*u»kaldytą“, baigia pa- Į knygą?
Kodėl Kalėdų dovamoms kokio blizgučio nepakeisti

'Darbininką;
Mes manome, kad mūsų 

išeivija, nepalūžusi per dau-
Paga! Washingtone Įvykusios veiksnių konferencijos į giau nei 20 metų. nepajus ir 

nutarimą, šiemet buvo sudalytas Jungtinis Fina r. ra Ko- ateity: kad Sovietai jos ne
matėtas. kuris šiais Lietuvos Laisvės Kovos Metais telkia j nuvilios nei žibančiu auksu, 
lėšas ir jas pusiau paskirsto tarp Vliko ir Lietuvių Bend-į 95* ^stingalos baisu: kad 
įuomenės. Buvo užsimota surinkti $100,000. bet iki šiol p* gebės menu pasidžiaugti., 
dar toli iki tos sumos. Ją dar galima padidinti savo auko-j?. Propagandą gjąžinti ten,į
mis ir isigvdami bilietu, kuriais galima gruodžio 29 d. lai-įJ1 a‘Pu'b . J

- - ' y* . - j ... . , , • , , -p • • Juk kiekvienam blaiviai,meti vertingu lietuviu dailininku skirtu paveikslu. Taigi .... . . .. !... ‘ ‘ z- 1 galvojančiam ir reginčiam
1 asiU5kltA5!y.° P_e_n.kinj S1U° a£res?.: Un*ed. F^a.?ce Com-! konkrečius Lietuvos gyve

nimo faktus bei rusų komu
nistu siekimus, turėtu būtit <-
aišku: jei ten iškyla vienas 
kitas talentinga? daininin
kas. tai dar nereiškia, kad 
jau visa tauta dainuoja lais
vės džiaugsmą: jei puse lū
pų talentingiau ir nuošir
džiau prabyla rašytojas — 
kad ten jau grįžusi žodžio 
laisvė, kad Lietuva jau ne
priklausoma, kad negresia 
tautai persekiojimai ir net 
mirtis rusifikacijos nuoduo
se, — kad jau atšilo Sibiro 
ledynai ir ant mirusiųjų 
tremtinių kaulų auga amži
nos taikos palmės.

Tik politiniai visiškai ak
las gali tai tikėti.

Bet mes nemanome, kad 
mūsų tarpe tokių naivių 
žmonių gali daug būti. Mes 
kiaurai permatome visus 
naujausius sovietinius ža
vėjimo metodus ir netikime, 
kad tik jie vieni tun visokių 
pasisekimų paslaptį. Kaip 
jie nieko nepasiekė mus 
plūsdami ir niekindami, 
taip jokių politinių nuolai
dų iš sąmoningosios mūsų 
visuomenės nesulauks ir gir
dami ar graudindami. Me
nu mes džiaugiamės, jį di
džiai vertiname ir Lietuvos 
menininkams linkime kuo 
geriausio pasisekimo, bet— 
savo tautai ir valstybei lais
vės ir nepriklausomybės ne-' 
atlaidžiai reikalaujame. To 
reikalaujame ir visų tų me
nininkų labui. 1

mittee, 29 W. 57th St.. 10 Fl., New York, N.Y. 10019. 
Jūs gausite bilietų, kurie visi gali būti laimingi.

Lietuva tebėra pavergta ir naikinama, todėl visų mū
sų pareiga prisidėti prie jos laisvinimo darbų. O Vlikas 
yra aukščiausia organizacija., kuri šiai laisvės kovai va
dovauja. tad ją turime remti visais būdais ir ištekliais, 
kad ji galėtų kuo geriausiai savo uždavinius atlikti.

Mes sveikiname Vliko seimą ir jam linkime sėkmin
giausių darbų!

Pirmą kartą perskridęs Atlantą 1927 m. Charles A. 
Lindhergh su savo žmona. Jį pagerbė New Yorke Socia
linių mokslų institutas, įteikdamas aeksinį medalį.

Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai skaito
te. Ir Jūsų šeimos biblioteka dar nėra pilna.

Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia pasirinkti:
1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus,
2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus,

3. „Mūsų Lietuva“ 4 tomus,
4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Kas pageidautų, atskira susitarimu galės gauti labai 
palankias išsimokėjimo sąlygas.

Rašykite šiuo resu

Lietuvių Enciklcfoedija
361 W. Broadvvay, P. O. Box 95 
South Boston, Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of Aiąąrfea, ...
307 West30th Street, New York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
IAJ.

DETROITO NAUJIENOS CONNECTICUT KLONIUOSE
LŽS centro v*ba užbaigė 

pirmuosius metus

Lietuvių žurnalistų sąjun-

Tautodailės paroda 

{domi ir vertinga

Lietuvių tautodailės

HARTFORD, CONN.

KAS SKAITO KAMI ' 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Lietuviu Darbininkų Draugijos New Yorko kuo pos narių vieno susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kai
rės Į dešinę A. Mačys, A. šateika, Br. Spūdienė, St. Briedis, A. Spūdis ir O. Blažienė. Stovi ta pa-

1 čia tvarka: A. žaliaduonis, J. Gaidvs, O. Barlofie nė, J. Alesčikas, M. Akelienė, V. Kalvelis, L. Ša
teikienė ir J. Vilkaitis.

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuviu TarvbosTurėsime nepaprastą 

koncertą

Gruodžio 8 d. bus kon
certas. kurio programą at
liks pianistas Amanas Sme- 

ga<ima; tona? solistas Benediktas 
į Povilaviėius, kuriam akom- 
į ponuos Jeronimas Kačins-

pa-i
gos centro valdvba lapkričio rodą centrinėje Detroito! 
22 dieną posėdžiavo šeštąjį bibliotekoje buvo atidaryta! 
kartą. Iš Detroite gyvenan
čių laikraštininkų 1967 m. 
rudeni išrinkta, ši centro 
valdvba pirmąjį posėdį turė
io 1967 m. gruodžio 1 d.

lapkričio 13 d.. Ji tęsis 
Kalėdų. Ją lankyti 
visais šiokiadieniais biblio
tekos darbo valandomis. 

Parodą plačiau esu apra-i

iki i

Tuomet buvo pasiskirstyta šęs Naujienose. Čia noriu 
pareigomis ir nusmaigstytos ’ tik trumpai pastebėti, kad 
veikimo gairės. Dabartinia- joje yra gausu gerų ekspo- 
me posėdyje buvo prisimin- natų ir kad tie eksponatai 
ta, kas per dvyliką mėnesių labai skoningai, kultūrin- 
atdtiko, ir aptarta, ka rei- gai išdėstyti. Paroda verta
kės daryti per 
dvejus metus.

Išsamų pranešimą padarė

segančius ne tik mums patiems pama
tyti, bet via būtina ten nu
vežti ir jaunąjį atžalyną.

p,™. Vvtautas Alantas. Tąsi Tal?P ?.erta Iškviesti n a-
pranešimas po kelių savai-: ka™'nus be'
{iu bus išspausdintas ruo-i bendradarbius. Tokios eeios 
šiamame LŽS biuletenyje.! PaTodos;. tokioje įsk.imin- 
Biuleteni gavę, kolegos įsi-' r”!*' apjoję n- toki ilgę 
tikins, kad dabartinė valdy-i la,,k? kažin ar begalėsime 
ba vis dėlto rankų sudėjusi j ve JPeltal tikėti.-, 
nesėdėjo. I

Iš vykdomojo vicepirm. 
organizaciniams reikalams 
Vlado Mingėlos pranešimo 
paaiškėjo, kad, nor 
steigimo reikalas mažai 
pajuda, bet į centrinį

suvažiavimas

Lapkričio 23 d. buvo me
tinis Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas, kuria
me dalvvavo 16 atstovai.

Į valdybą išrinku: Eug.
kas. Neabejotina, kad Hart- Bartkus. P. D: nis. T. Blinst

rubas, J. Gu. 'ink nė. dr. P. 
Grigaitis, J. Jaras, J. Jasai
tis. dr. P. Šimaitis. J. Tala- 
ias, M. \ aidyla ir E. Vili
maitė.

Taryboje ketu ios politi
nės srovės (socialdemokra- 
tai, sandai ie vai, katalikų

................. )
i et.

forto lietuviai nepraleis 
i progos jų menu pasigėrėti.

j
Klubas renka naują 

vadovybe

Lapkričio 17 d. Lietuvių 
klubas nominavo kandida
tus i valdybą. Varžybos te
eina dėl pirmininko vietos. ^e(\eiaciia “ lautlmukai 
Yra du kandidatai: J. Ta- V?11 a^2)VVri
mas ir Eddy Radžiūnas, jau- Katalilįkų Susivienijimas,

Ar išliks lietuviška 

parapija?

nosios kaitos vyras.. j Susivienijimą.' Lietuvių A-
J. Tarnas klubui vadova- ^^'-koits ‘‘"a’:.iaia,' šviesa, 

vo per beveik dešimtį metų. Motei ų Rat. S-ea Liet.
Per tą laiką klubo padėtis Studentų S-ga n Liet. Vyčių 
pablogėjo, todėl yra galvo-! 1)O ° at>to\us.
jančių, kad reikia keisti patį! Socialdemokratams atsto- 
svarbiausią vadovą — pir-'vauja: adv. S. Briedis dr.! 
mininką. Reikia pastatyti p. Grigaitis. Gudelis, S. I

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Susirenka Vliko seimas

nų. veikiantį prie c. valdy
bos, jau yra įstoję apie 40 
spaudos darbuotojų.

Iždininko Vlado 
tvarkoma kasa. kurioje prieš 
metus švilpė vėjai (buvo vos 
keli doleriai), dabar turi 
virš trijų šimtų dolerių gry
nais. Dalis pajamų susida
rė iš nario mokestį užsimo
kėjusių tautiečių, o pusant
ro šimto suteikė du stambes-

čia su giliomis šaknimi
išvakarėse.

VMK
labai paprasta. Prieš Pirmą 
pasaulinį karą Detroito lie- 

Selenio• tuviai beveik milioną dole
rių sukišo į puikią šv. Jur
gio bažnyčią miesto lytinė
je dalyje. Prieš dvidešimt 
metų ta bažnyčia arkivysku
po buvo perduota negrams, 
o lietuviai, gavę mažą dalį 
įdėtos sumos, vėl gausiai su
aukoję, pastatė daug kukles-

Gruodžio 7-8 
McAlpin viešbuty 
wav ir 34 gatvė) Įvyks Vy- 

tuvos Išlaisvini- 
iteto (Vliko) sei

lius paminėta ir 
<o 25 metų sukaktis.

Posėdžiai prasideda gruo-

iki gruodžio 20 d. — United 
Finance Committee, — 29 

dienomis West57 St, New York, N.Y. 
(Broad- 10019.

1
Musų gyvenimas trumpas, 

bet mes jį dar labiau su
trumpiname nerūpestingu 
laiko švaistymu.

O. $wett Marden
♦ ♦

Dr. D. Jasaitis apsigyveno 

Mt. Vemone
Mėnulis nuo žemės yra 

240,000 mylių atstume, o 
nuo žemė* iki Marso 34 miL 
mylių.

ni mecenatai: detroitiškis, nę. bet irgi jaukią Dieviškos! 
šauliu bei kitų organizacijų ‘ Apveizdos bažnyčią. Ilgą 
veikėjas Mvkolas Vitkus

Gražiai paminėjo 

Kariuomenės dieną

Lapkričio 24 d. mirė inž 
chemikas Jonas Rugis, 67 
m. amž.. gin ęs Švėkšnoje, 
chemijos inžinieriaus moks- 

! lo laipsnį gavęs Belgijoje

laiką čia meldėsi antros ir 
trečios kartos tautiečiai, ma
žai bekalba lietuviškai, bet 

! dideli patriotai. Pamažu at- 
i sirado ir naujųjų ateivių. Į Kaune 
I Dabar, po maždaug metų, 
ši bažnyčia bus griaunama 
dėl naujai vedamo greitke- 

nariams nebus brukami per! J1*® ^aiP kitko, ir juodžiam
akis. bet iuos tralės įsiįrti i teku.sl 5V' Ju^? baz"^a
tie kurie natvs norės Tam pnes porą metų tap0 glelt'Tie, kui ie patys noies. iam , ,. , . Arkivvsknni-
tikcliii reikė-? nasiusti vvkd Keno auKa...j. A.M\ysKupi- tiksiui reikes pašiurti vyko. ia , Heka liętuvjams ?ko_
vicepirmininkui dvi pasines , .. . , ..„„ a-;™ i bnga ir vėl nori, kad. kita

tiek ar kelis kartus tiek pri
Minimo posėdžio metu

pavardę 
skelbti uždraudęs visuome
nininkas — 50 dol.

davė šimtinę, o

Prieš keletą savaičių bu
vo atspausdinti LŽS narių 
pažymėjimams (pasėliams) 
blankai. Pažymėjimai LŽS

Legionieriai ir skautai, Gento universitete 
lapkričio 24 d. surengė gra
žu Lietuvos kariuomenės at-'t
kūrimo 50 m. sukakties mi-; 
r ėjimą.

Bažnyčioj pritaikytą pa-' 
mokslą pasakė kun. kleb.
Matutis. Lietuvių Piliečių 
klubo salėje scena buvo pa-į 
puošta taip, kad pavaizda
vo Karo muziejaus sodelį

nešimai: Vliko tarybos (J. 
Pakalka), Vliko valdybos 

j (J. Audėnas). Tautos Fon- 
Į do ir Jungtinio Finansų Ko- 

iki 1935 m. tar-( miteto (prel. J. Balkūnas, S.; 
geležinkelių! Banelis).

iki 1940 į Po pertraukos 3 vai. pra- 
m. buvo Marijampolės cuk- gidės diskusijos praneši
mus fabriko vyr. chemikas: muOge iškeltais klausimais, 
ir nuo 1940 m. iki pasitrau-!po jų dr. Br. Nemicko pei
kiant is Lietuvos — Kauno j nešimas, tema: ”Vliko veik- 
aukšt. technikos mokyklos jOg artimieji uždaviniai“ ir 

diskusijos.
Tos dienos

Šį pavasarį iš Floridos at- 
, sikėlęs dr. Domas ir Sofija 

vio 7 d. 10 vai. ryto. Pre-: Jasaičiai apsigyveno Mount 
zidiumą ir komisijas išrin- i Vernone, netoli New Yorko. 
kus. bus sveikinimai ir pra-Į jų dabartinis adresas yra j

toks: 220 No. 7th Avė., Kieno balius, to ir taba- 
Mount Vernon. N. Y. 10550, kas. 
tel. (914) 668-00-48.

70% JAV gyventojų gy
vena miestuose.

* ♦ *

Velionis 
navo Lietuvo 
valdyboie. vėliau

i vicedirektorius 

VelionisPagrindinę kalbą! Velionis nemažai rašė menus vakare ten
pasakė P. Balčiūnas iš NewJ spaudoje, yra išleidęs tech-Į Pa^ 7 vai. vakare bus banke- 
Jersey, maži skautukai pa- nologijos vadovėli Kuras“. į f-as ^ pko organizatoriams ii 
deklamavo eilėraščių, o J. jo 1956 m. istorinę monogra-! P1 rmiesiems jo nariams pa- 
Petkaičio vadovaujamas fiją „Švėkšnos praeitis“. I gerbti.
choras sugiedojo Lietuvos ir, Velionis paliko liūdinčia‘
Amerikos himnus ir padai-Į žmo dr A]4 ir ?e5erk

j Aliciją Rūgytę ir Janiną 
i Račkauskiene.

navo kelias dainas.
Vėliau buvo pietūs?.

Luckienė

11 vai. pas-1 
kutinis posėdis, kuriame bus 
priimti nutarimai, patvirtin
tos apyskaitos, priimta kitų 
metu samata ir kt.

sidėię, jie statytu naują baž- 
naujais nariais į centrinį i nyčią tolimesniam vakari- 
I ŽS skyrių buvo priimti ri niame užmiestv. Bet... čia 
Keleivio redaktorius Jackus jau peršama nebe tautinė, o 
Sonda. Emilija Čekienė, An-į teritorinė parapija. Kitaip 
tanas Vytautas Saulaitis, S. Į sakant, bus ten ir lietuvišku 
J. ir kun. Kazimieras Žvirb- pamaldų, bet užmirškite i 
lis. C. Valdyba viliasi, kad svajones apie
dar po metu didelė daugu- centrą, 
ma redakcijų žmonių įstos Veiklieji naranijiečiai su- 
į LŽ Sąjungą. j brazdo. Nori būtinai išsiko

voti ir vyskupijos piniginę 
(kokia, pagaliau.Posėdi baigiant, į LŽS

earbės narius buvo pakel- Pa,ama‘ parama. — tik dalis to. kątas šešiasdešimt metu spau-

Prieškalėdinis pobūvis 

vaikams

B. Morkūnienės paroda

Balzeko kultūros muzie
juje nuo gruodžio 7 iki 31 
dienos bus Barboros Mor-

UŽ DOLERI — BRANGUS 

PAVEIKSLAS

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 jog 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broad vra y 
So. Boston. Mass. 02127

v _ ! kūnienės kūri nių paroda. Ją i Jungtinio Finansų Komi-
Giuodžio 21 d. 5 vai. vak. j ]arkyti galima kasdien nuoįteto valdyba nraneša LB a- 

pylinkiu valdyboms ir vi-Lietus ių namuose bus vaidi- 
lietuvybės namas scenos veikalas vai

kučiams. kurį parašė moky
toja Danutė Jankienė. Vai
dins šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos moksleiviai, 
režisuojami vedėjo Prano
Zarankos. Po vaidinimo vai-

1 iki 4:30 vai. vak. I

doje dirbąs, vienas iš LŽS ... . . v -
nepriklausomoje Lietuvoje, ‘T” Sg™..taut,n* bazn.v- 
steieėju. Montrealyje lei-, f”;eventualiai su betuv.sku 
džiauto Nepriklausomos Lie- kn't.uros ce"tn' saba , 
tuvos savaitraščio redakto- š,'.u? Tnetu 'Ą8*3 s
rius Jonas Kardelis. Netoli. ™t,nls lr karas.į

. ..... _  ____ sidares specialus komitetas

metu metais sunešė), ir sta- kai žais aplink eglutę, o te

moje ateityje yra numatyta 
i uarbės narius pakelti dar 
keletą mūsų spaudos vete
ranų.

Kodėl spaudoje dirban
tiems tikslu ir verta pri
klausyti Lietuvių žurnalistų 
sąjungai, Vyt. Alantas labai 
įtikinančiai paaiškins atski
ru straipsniu tuoj išeinan
čiame biuletenyje. Jį gaus 
kiekvienas centro valdybai 
pasiekiamas laikraštininkas.

i r,..u

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN
SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

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

valdyboms
suorrenes žiniai, kad lietu
viu dailininkų suaukotų 29 
paveikslų ir 2 skulptūros kū
riniu loterijos lošimas bus 
š. m. gruodžio 29 d. 4 vai. 
nopiet lietuviu parapijos sa- 
įpjp 64-14 56 Rd., Maspeth. 
N.Y. Spauda ir visuomenė 
prašoma dalyvauti.

T eteri ia velta gerokai su- 
sldomėtLĖe# visi mirėti dai- 

labai vertin
ei tūkstančiu dole-
r?u) mohr, kas reta, turi 31 
laimiki, tad. nors už dole- 
riuka nupirkęs bilietą, gali 

R. Šilbajoris, S. Santvaras, j paveiksią ir tuo Lie-
V. Kulbokas, J. Girnius ir C. tr’’cs valstybės 50 metu at-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Vergijos kryžkeliuose.—
443 psk, kaina kietais virše
liais $6. mirkštais $5. Tai 
Sibiro kankinės StefanijosĮ 
Rūkienės'tremties užrašu I-j 
ji knyga. Išbudo Vilties lei-j 

! dykla (6907 Superinor Avė. 
Cleveland, Ohio 44103). 

Lietuviu literatūra svetur.

» r
vai vaišinsis kavute greti
moje salėje. Kaij) kasmet, 
taip ir šį kaitą ateis lietuvis-1 
kas Kalėdų senelis.

Pobūvio rengėjai kviečia 
ne tik mažemeeių vaikų tu-

karštligiškai verbuoja nau-į rinčius žmones, bet ir praša- 697 ps1.., kaina $10. Joje ra
jus parapijiečius, kad arki-J laičius. Daugelio metų prak-; šo A. Vaičiulaitis K. Keblys, 
vvskunijai įrodytų. kiek tika parodė, kad vaiku pa-
daug lietuviu čia yra ir kad stangos ir nuoširdi vaidyba 
tikra? tautinė parapija jiems publiką kurkas maloniau nu- 
reikalinga. į teikia, negu suaugusieji vai-

Gruodžio 2 d. arkivvsku- dintojai. Reikia nepamiršti, 
nijos atstovas vyskupas kad dabar scenoje lietuvis- Fondą* (70 »o S. Talman A- 
Gableton Dievo Apveizdos kai čiauška vaikučiai tų tau- ve, Chicago. III. 60629). 
bažnyčios rūsvie lietuvius tiečių, kurie patys mažame-
bandys palenkti savo pla- čiai arba tik paaugliai buvo, Abi knygos labai tinka 
nams, o lietuviai organizuo- kai šį kraštą pasiekė. , dovanoms. Jas galima gauti
jasi vieningai laikytis savo. Alfonsas Nakas jr Keleivio

Grincevičius. Redagavo 
Eradūnas, išleido I

k""imo sukakties proca pa
remti lietuviškus kultūrinius 

Lietuvos laisvinimo dar
bus.

Loterijos bilietai gauna
mi vi-ose T B apylinkėse pas 
spaudos platintojus.

Bilietų šakneles su pavar-
administracijoj. de ir adresu reikia gražinti

K.
Laisvę

* * J-g,

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

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

* »•. t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atidarytas Lietuvos istorijos 
etnografijos muziejus

— O iš kur gavote*Mosk- 
vičiu“?

— Apie tai neklausinėki-
Lapkrieio 4 d. Vilniuje' nes įau dveJus metus už 

buvo iškilmingai atidarytas H atsėdėjau.
Lietuvos istorijos etnografi- į
jos muziejus. Muziejus į-Į 
rengtas Neries ir Vilnelės, 
santakoje ties Gedimino kai- j 
nu esančiame, jam dabar į
pritaikytame pastate. j kai į vaIgykla pietau.

Dabar atidarytasis muzie- ti“. rašo "šluotos“ korespon-

Darbininkams kotletai, 

direktoriams šašlikas

"Pakvietė mane darbinin-

jus iš tikrųjų yra jau senas. 
Jau ir dabartinis jo direkto
rius V. Žilėnas tas pareigas 
eina 20 metų, o pati to mu
ziejaus užuomazga susida-

dentas. "Valgiai iš trijų pa
tiekalų : barščiai, kotletas ir 
balzganas kompotas. Meniu 
tvirtas ir nesikeičia jau ke
lintas penkmetis. Nupiepęs 

riusi devynioliktojo amžiaus: kotletukas su ką tik išvirtais 
pirmojoj pusėj, kai etnogra- burokėliais ir šaukštu mėly- 
finę medžiagą pradėjo rink- nos bulvių košės. Valgo 
ti Vilniaus mokslininkai.

Dabar jau esą surinkta a- 
pie 175 tūkstančiai ekspo
natu. iš dalies siekiančių ga-

plastmasinių dirbinių ga
myklos darbininkai tą košę 
ir šnekasi:

— Tuoj prasidės tikri pie-

MIRĖ RAŠYTOJAS
UPTON SINCLAIR

Lapkričio 25 d. Sommer- 
set Valey senelių namuose, 
Xe\v Jersey valstijoje, mirė 
90 metų sulaukęs rašytojas 
Upton Sinclair, plačiai ži
nomas ir 'lietuvių tai*pe.

Velionis yra parašęs apie 
90 Įvairių knygų — romanų, 
novelių ir kt.

Jis savo raštuose puolė 
politikus, kurie išnaudoja 
žmones, biznio, religinius 
sindikatus, savo pareigų ne
atliekančius laikraščius. To
dėl aišku, kad jis turėjo 
daug priešų, bet ir daug di
delių gerbėjų, kūnų tarpe 
buvo tokie garsūs rašytojai, 
kaip Jack London ar Ber- 
nard Shaw.

Ypač išgarsėjo jis savo 
romanu ”The Jungle“. kurį 
išleido 1906 metais, dar te
būdamas 28 metų amžiaus. 
Jame jis aprašo to meto bai
sų Chicagos skerdyklų dar
bininkų gyvenimą. Tos kny
gos vyriausiu veikėju jis pa
sirinko lietuvi Jurgį Rudkų.

JŲ VARDAI TURI BŪTI 
VISIEMS ŽINOMI |

Tuo metu, kai kaikurie 
jaunuoliai (-ės) savo gimto
sios kalbos jau visai nebe
moka arba ja vos vos besu- 
sikalba, kiti. ir gerai ją mo
kėdami, nori dar geriau li
tuanistiniuos dalykuos pasi
tobulinti. daugiau žinių Įgy
ti ir net pasiruošti kitus li
tuanistinėse mokyklose lie
tuvių kalbos, literatūros ir 
istorijos mokyti.

Chicagoje yra Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas, 
kuriame lietuvių kalbos ir 
kitų lituanistinių dalykų ga
lima mokytis neakivaizdiniu 
būdu. Prieš kurį laiką esa
me paskelbę į jį Įstojusiųjų 
pavardes. Šį kaną tą sąra
šą papildome vėliau Įstoju
siųjų pavardėmis. Ir štai tie. 
kurie nori tikrai gerai iš
mokti savo tėvų kalbos ir gi
liau pažinti lituanistines 
kultūros vertybes:

Dalia Navickaitė 
Angeles), Nijolė
(Boston, Mass.), Aldona 
Grinienė (Lockport. Ilk),į

Geriausios Kalėdų

Knygos
jaunimui

dovanos
ROMANAI LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

na tolimos senovės Lietuvos! ;-xePla šašliku,
gyvenimą, bet didžia dalim, “ Pra'au pada-
anot Tiesos, „kalbančių a- galima vieną por-Į Ta knyga ne tik sukėlė
pie socialistinės Lietuvos e- ! C1-^ • .................. i į skaitančios visuomenės sim-
konomikos ir kultūros su- , u jūs darbininkas? — pati jas išnaudojamiems tų 

skerdyklų darbininkams,klestėjimą, apie krašto dar
bo žmonių šiandieninę bui
tį“... Atidaromoje kalboje 
buvo pabrėžta, kad "Muzie
jus parodo mūsų liaudies 
praeitį, atskleidžia jos ryšį 
su broliškomis tautomis“...

Laikraščiuose buvo Įdė
ta vieno iš didžiųjų ekspo
natų nuotrauka: aukštaitiš
ka dūminė pirkia. Atkurta, 
berods, autentiškai, bet kar
tu liudijanti ir muziejaus 
„režisūros“ tendenciją.

(E)

Keturi laureatai

į klausia padavėja.
— Taip, — meluoju aš 
— Tada negalima.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psk, kaina $5.

Švenčių proga nepamirš-! Volert»«- SĄ- domu skaityti, todėl siūlome
kitę nupirkti vaikams šias MOKSLAS, premijuotas ro- įsigyti šias mūsų žinomų 
knvgas • i manas> - 4 9 P§k, kaina §3.o0. zmcmų gyvai parašytas at-
BIRUTĖS RYTAS, nc.

parašė J. Narūne, iliust-: SARIO LIETUS, 261 psl., Viktoras Biržiška, DEL 
ruota kaina $0 95 1 kama minkstais viršeliais MUSŲ SOSTINES, atsimi-

NARDŽIO PULKAS, apsa-! ?2^°> ki®tais kįL5'- TO,
kymėliai, parašė Bale į „ *“»• “^ILE TRI- psl., kaina minkštais vnse-
Vaivorvtė, 157 psl. kai-t KAMPY, -19 psl. kaina $5.- liais -S2.-.U, aietan S-i.ta. 
na S9 00 • Vinc** Ramonu; ■ KONTRŽVALGYBA LIE-

ALGIs’ ir’ALYTĖ, spalva-į lrOTAS-..(RYT^5’ į TUV0JE’ Jono Budrio at"
vimo knygelė su įdomiu i kama 8—oO. Gaunama Ke-į siminimai, —G ori., kaina 
vaikam tekstu, kaina 50 c. leiv?° administracijoje. _ į $2.50.

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

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

Atsiminimus visuomet į-

(Šias knygutes išsirašant,! *,*!eIr0o!Tas 
pridėti pašto išlaidoms! ŽIAI, o0a psl., kaina $3.00 
15 centų). ! „™,įr‘c - Valuckas, NE-

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-i MUNO ?.UN.V?’,r?manas.,I.s 
(Los KAS, eiliuota pasaka, para-! su'aiKieeių ūkininkų sukih- 

šė Vytė Nemunėlis, labai I m" į’3'’ įtomas’ 280 
gražiai V. S. Stančikaitės! kal.na
iliustruota, trečioji laida, i Andnus Valuckas. NE

Zygiene

Danguolė Juškaitė < Austra-
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

II tomas,; PER GIEDRĄ IR AUD-pasaka ir Lietuvoj turėju-
si dideli pasisekimą. Kny-į ’ r‘“in.a MyRo!o Vaitkaus atsi-
gos kaina..............‘$3.00.1 Sa,iy Salminen, KATRY-į minimų (1909-1918) IV to-

PELYTĖS į ^A, romanas, laimėjęs Sve-, mas. 272 psl., kaina kietais
MĖNULI dij0S literatūros premiją, viršeliais .................... $3.75,
Rindnbu i291 Psl-, kaina $5.00. 1 NEPRIKLAUSOMYBĖS

Petr. Tarulis, VILNIAUS SAULĖJ, Mykolo Vaitkau* 
bet atkreipė gyventojų dė- (Richmond Hill. N.Y. I, JūJi ŽAIŽARAS, D. Cibo’pasaka! RŪEAS; 495 psl., kaina atsimini nu (1918-1940) V 

rate Balsytė (Ne\v York), * mažiesiems, teisybė dide-! ^inK'?tais. J^eHais J3.15.' tomas, 295 psl., kietai 
Iiems. Ados Sntknvipnps! kletais virseliais $3u5’ i sėliais kaina $3.75.

lija), Vida Radvenienė < Los j 
Angeles, Cal.), Birutė Kut- 
kutė (Detroit, Mich.i. Rū
ta Kaunelytė (Detroitt, Ra- KELIONĖ į 
sa Navickaitė (Brooklyn. N. • parašė Danutė Bindokie-! 
Y.), Aldona Samusytė» nė, 53 p«L, kaina .... $1.50i

BALTOSIOS

mesi it t skerdyklų darbo są- 
—, Ta\ k°dėl darbininkui ■ lygas, nešvarą, blogą gami- 

nevalia šašliką valgyti? . njų kokybę. Ta knyga dau- 
— Nevalia. Šašlikas yra gjau uį visas politikų kalbas 

antros kategorijos maisto prisidėjo prie maisto gami-
proauktas. . _ Į nįų priežiūros įstatymų ir ___ „____,,_________

Issiaiskinam iki galo. Pa- darbo sąlygų pagerinimo. Į tė (Woodhaven, N.Y.). Ve-
sirodo. darbininkams gami- _

Rita Čepulytė (Middle Vil- 
lage. N.Y.), Astra Ruzgaitė 
(Woodhaven. N.Y.i. Algir
das Simukonis (Richmond 
Hill, N.Y ) Aušra Kregždy-j'“ apysaka/ 130” psi

rutė R. Demereckaitė (Ma-
namas tik trecios kategon-' ”The Jungle“ K. PuidaĮ nitoba (Canada). 
jos maistas. O saslikas —tai yra išvertęs į lietuvių kalbą,: 
spec. patiekalas. -Jis skirtas pavadindamas veikalą Rais-i “
vyresnybei. Tai yra. virsi- tu. Bp šios knygos. į Hptiivių'P
ninkams. meistrams, buhal- kalbą dar yra išversti Sinc- lOCZIlOS KIiYEOS 
teriams ir direktoriams. Dar- jajr romanai „Karalius ang- * " ®
bininkas- gali tenkintis kot- lig“, „Aliejus“ ir kt.

i letuku su burokėliais.“ i

I

vir-

Baranauskas, LIETUVA BUDO, Stepo-
KARKLUPENUOSE, pre- no Kairio atsiminimai. 416• • •-•••••• • • • • •••••••• $1.80* ■ - • . 1

GINTARO TAKAIS, J. Na ”‘iuotas_ romanas, 224 ps!., ps

NAUJI VLIKO 

TALKININKAI

1943 m. Sinclair už savo 
■ knygą „Dragoms Teeth“ y- 
; da gavęs Pulitzerio premi
ją, kuri skiriama už geriau
sio lygio žurnalistikos, lite
ratūros ir muzikos kūrinius.

kaina.................... $2.00
' rūnės eilėraščiai, daug ilius : - itdč- i Stepo-
i tracijų, 64 psl., kaina $1.80 | Ka,rio’ 480
'3INTARĖLĖ, J. Narūnės5RY1US’," $o-°° 

iliustruota pasaka, 24 psl.' \0I??an^ P5 •’ DIENOJANT, Kipro Bie-
; čiaus 302 psl., kiekvienos da- limo, 464 psl., kaina....$2.00

........................... lies kaina $3 00. i PENKTIEJI METAI, Kip-
Alė Rūta, KELIAS { ro Bielinio, 592 puslapiai, 

.................... $2.00

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, Ta Pati anglų kalba, ..$.1 
Steponas Strazdas 159: KETURKOJIS UGNIAGE-’ Ixuia’.. 3 i ro cvSu kX. $2.50 ! SYS, D. B’ūdokienės pa-! Prom.JuoUs romą- į kaina

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

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai- 

na $5.00.

rašytas labai įdomus pa-!".3? išJAV kartos, ATSIMINIMAI IR MIN-
sakojimas, ge'ra dovanj Lletuv,'į ®Ienlm0’248 Pa>- jTYS Kazio Griniaus, I to-
vaikams het ir senelio’! $3.00- mas, 300 psl.. kaina .......$2.
s jZTum ir matonumu' Vytautą, VoierU., GY-1 ATSIMINIMAI IR MIN- 
su Įdomumu ir malonumu VEN,MAS yRA DAILUS TYS,

Tarp 190 šių metų Sovie
tų Sąjungos valstybinėmis 
mokslo ir technikos premi
jomis apdovanotų laureatų
vra ir keturi vilniečiai: du
•>

architektai — Birutė Kas
peravičienė ir Bronius Kru- -Lietuvos Išlaisvinimo Tau-f Sinclair buvo socialistas, 
minis — ir du statybos inži- tos Fondo vadovybė prime-' neatlaidus komunistų prie- 
nieriai — Vaclovas Zubrus na. kad ypatingųjų rėmėjų šas, todėl jis rašė net Ame- 
ir šmuelis Libeckis. Premija telkimas nesustabdytas ir rikos Balsui ir kitoms- ame- 
jiems paskirta už Vilniaus nesustabdytinas. Priešingai, rikiečių laisvę ginančioms 
Žirmūnų gyvenamojo rajo- ji būtina tęsti ir plėsti, ir tai organizacijoms. Jis dar ne- 
no architektūrą. todėl, kad šiuo metu atsive-' seniai vienam koresponden-

ria platesnių galimybių vie-! tui pareiškė:
šajai pasaulio nuomonei a-j
pie Lietuvos padėtį. O kai5 „Aš neremiu staigių revo- 
tokių galimybių daugiau, i liucijų. Pažiūrėk, ką ji pa

jungti prezidiumas sanato- reikia ir dau^au pastangų; darė iš Rusijos. Rašytojai 
rinių-kurortinių įstaigų kon- Panaudoti, reikia ir neturi jokių laisvių. Žmonės
kurse Palangai pripažino ^au";au išteklių. Y patin-
trečią vietą tarp Sovietijos g\eJ'Į TF rėmėjai ir yra tų iš- 
kurortų. Druskininkai irgi teklių pilclt tojai. Tai tie. ku
kavo natrvrimo dinloma. ' 1>žta>i kasmet įnerti į 

TF bent 25 ar daugiau dole
riu.

. skaitys. Kaina tik $2.00. Į dr. Kazio G.-iniauą,
ŠERKŠNO SIDABRAS, M MĖLYN”. KARVELIAI, AIo-; LT^Yenimn61^ nA^'k-Ti U '^RfVin

Vaitkus, 86 psl., kainai Yz0 Barono, 69 psl. kai-; 9^4^ 35 ’’ VYnKLPO P. BtCIO
na $1.50.!na S2-5^

Vytautas Volertas, UPE

Palanga trečioj vietoj
Sovietų Sąjungos profsą-

gavo pagyrimo diplomą.
(E)

Susirinks tariamasis seimas Dėkodama T F vadovybė
t i oo i -vi • ! šiuo atveju pažvmi. kad i to-Lapkncio 22 d. Vilniaus ,. . 1 ./ , ‘. .ii--. , , km rėmėju eiles ka tik įsi-laikrasciuose buvo paskelb- . ‘ a . 4 4. , z1 , i junge šie keturi asmenys:tas pranešimas, kad respub-,

likinio sovieto (aukščiausios -
, , . - j - - i • 1 Kun. Adolfas Stasvs ištarvbos) posėdis saukiamas ,,, ." i-- i . • tt- i Chicagos* (oO dol. inasas, gruodžio 24 d., tai yra, Ku-! b v ’
čiu dieną. Posėdžiai grei-1 TZ , ,. - x-. 7 , . i? i- ! Gna Kovachevski iš Nevvciausiai truks ir per Kale-:v , D ,. 1T , - ,<-• York — Bronx, (40 dol.),das. Juose turės būti atlikti v '
Lietuvai Maskvoje nustaty- k. Brencius ir A. Tumosa. 
to 1969 metų plano ir biu-Į abu iš Chicagos (abiejų įna- 
džeto patvirtinimo forma-j gaj pO 25 dol.). 
lumai.

neturi teisės išgirsti, ką ra
šytojai galvoja. Tokioje 
„laisvėje“ negali būti jokios 
moralinės pažangos“.

ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
atsiinini-

$1.50.
METŲ VINGIAI. Alf. Ty-URYS SAKALAI, Alf. Vam- i Trv„y““\a’ '[a'.T 

rudis, 176 psl. kaina $3. but0 15 pasakų ir padavi-; VINGIAIS^ romaną.
_ mų, 186 psl., kaina.. $2.: 33. pt,., kaina $3.o0. ,

AUKSO ŽĄSIS, pasaklš- ,„YacJ* Kavalmnas. KAL-j 1944-,SoO neto 
ia 3 veiksmų komedija pa-; GIESME, premijuotas mai. paraše Juozas Kapa- 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė 1 romanas, 201 psl.. kaina , činskas, 273 pusi. kaina $3. 
159 pusi., kaina $2- ;’jS2.50. ‘ GYVENIMO VINGIAIS,

Už ši veikalą autorė 1961 Kazys Plačenis, PULKIM dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
netais gavo L. Bendruome- < ANT KELIŲ..., romanas is nės, ot-u' kaįfa •

Mackus, 64 psl., kaina $3. | «s jaunimo dramos konkur- e '? , - R s j '
SIELOS BALSAI. J. Smais-so pirmąją premiją, pagal H a.o.a, 160 psl.kaina $..00|GYVENIMAa (ame Ded« 

torius, 221 psl. kaina 75 c. j! Chicagoje yra susuktas J“!*“.!? ° ; Šerną* Antano R iko, 206
VYNUOGES IR KAKTŲ- filmas, kurio paveikslais pa- SPARNIŲ SOSTAS, premi- psL ka.na

SAL Julijos Švabaitės et mošta ir ši knygą. juotas romanas is politinių KĄ LAUMES LeME
lėraščių rinkinys. 96 psl., Skaidrytė. Balės Vaivo- emigrantų gyvenimo, 268 i <aPĮe Salome,, Neri) Pet.
Vaina S2 no. rvkštė? 5 scenos vaizdeliai. Psk* ^aina vd.oO. t oneles Orintaitės, __>4 p&L,

kaina ................................$3.
PALIK AŠARAS MASK-

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

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

CHAPEL B., Algimantas

kaina $2.00. rykštės 5 scenos vaizdeliai,
SIDABRINĖS KAMANOS, kaina $2. wau s’. TI?,

Kazio Bradūno eilėraščių i Jonukas keliauja, pasaka, NAGO pi emijuota, t
premijuotas rinkinys, 94; pagal Kanapnickienę paiase r » _ i ?

1 Jonas Valaitis, kaina $1.50. S2-5?- „ . n?,\2.a^.p,i’„k,aila ™
Gedimino sapnu ir Nerin- . UEP' L SLAlt ,JOJV TA,'S?UV’

ga, eiliuotos pasakos ir le- BEDI GNES, pre- IK. B. Kriauc.uno. 1,8 psl.,
gendos, parašė Jonas Valai- mijuotas romanas, 279 psl. i kaina   $2-

ARGENTINA
JAV lietuviai menininkai
turėjo didelį pasisekimą
Juozas šiušis iš Buenos 

Aires rašo, kad ten nuo spa
lio 30 iki lapkričio 6 d. išbu
vę iš JAV atvykę meninin
kai — solistė Aldona Stem
pužienė, kompozitorius Da
rius Lapinskas ir aktorius 
Leonas Barauskas turėjo di
delį pasisekimą. Jie buvo vi
sur labai maloniai priimti ir 
jų programa padariusi dide
lį įspūdį ir teigiamai išrek
lamavo lietuvių vardą.

Agentiniečiai yra labai 
dėkingi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai už

psl., kaina $2.
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

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

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina.... .S2.00

Šios lėšos naudojamos 
Vliko (Eltos) informacijai 
skleisti tarptautinėje plot- 

Vilniuje leidžiamas saty- mėje. To darbo rėmėjams 
ros ir humoro žurnalas rašo: skiriami asmeniškai adre-

— Iš kur, dirbdamas fab- suoti lietuviški Eltos Infor-' sąlygų sudarymą meninin- 
rike sargu. įsigijote ”Vol- macijų biuleteniai per išti- kams atvykti, o menininkam 
gą“? — paklausė teisėjas. ' sus metus — 360 puslapių labai dėkingi už žavią prog-

— Pardaviau „Moskvi- žinių rinkinys. I ramą. Jie tikrai sustiprino
piu“ — atsake teisiamasis, ! (E) Į vietos lietuvių dvasią.

„ŠLUOTOS“ JUOKAI

tis kaina 25 kaina $3,00. j ATSIMINIMAI APIE
SNAIGIŲ "KARALAITE, j ^-U°.Z^ ,LIGDZ,V’ P'ironė-

graži pasaka. V. Stanči-'DVJ^V/TYVENIMŲ, 462 le. Liudziuviene., 88 psl., 
kaitės liustruota, parašė Pusk’ karna $4.50. ; aiVrnniiz’i"* i «
J. Narūne, 20 puslapių 2IOB 1
j-ajna $-į j RIAI PLAUKIA, romanai' TUVĄ ATSTATANT, Ra-
Tos Snygos gaunamos ui8 knygnešio kun. M. Sida- |polo Skipičio. 440 puslapių,

ČPipivin adro?ni«*r.,^4na Į raviciaus gyvenimo, 233 psl. kaina ................................$5.
___________________ ______ ________ _ __________________ Į kaina $2.50. NEPRIKL,WSOMA LIE-

PIGI, BET VERTINGA i DĖMESIUI ! Į Rranaa Naujokaiti.: U-' TUVA. R. Skipičio atsimi-
DOVANA VISIEMS REIKALINGA PELiAI NEGRĮŽTA ) i nimu II tomas. 476 psl.. kai-

Tai H. TautvaUienės iš- KNYGA j KALNUS, 509 pusi., kaina Į na $7.00.
gyvenimų vergų stovykloje į Širdie, priepuoliai. Ją pa-1 55.00. ! ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Sibire aprašymas angių kai- rašė dr. Menard Gertler, o Aloyza. Baronas: VIENI ;K- Žuko, 476 psk,...........kal
ba ”The Cemetery of Na- jai įvadą — garsus širdies li- §1 MEDŽIAI, 117 psl. kai na   $5
tion. in the Siberian Tund- gų specialistas dr. Paul na $ 1.50. ! DANGUS DEBESYSE,—
ra**, 112 psl., kaina $1.75. jWhite. Knygoje aiškinama, MINDAUGO NUŽUDY- 1918-1919 m. išgyvenimai, 

Lietuvių kalba ta knyga kaip gali pramatyti savo šir- MAS, Juozo Kralikausko parašė Juozas švaistas, 325 
jau išparduota. Ji labai tin- dies priepuolį ir jo išvengti. premijuotas romanas, 246 psl., kaina minkštais virše-
ka dovanoti kitataiv’i J Kaina. $3.75. psl., kaina $3. liais $2.50. kietai.-,. $3.75.
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imas,, 
Maikio sa Tėvo

Juodoj o pasaulio sukilimas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Pinigui jam reikalingi ne tik pačiam prabangoj .gy- 
i, bef ir'jo’-asmeris gvardijai išlaikyti. Ta gvardija

MAIKIO KRAITIS

Maikiui su tėvu aukojo:

Po $5: N. Jonuška, Ros- 
! lindale, Mass., H. Butkus, 
Dorchester, Mass., Z. Bud- 
zevičius, Stamford, Conn., 
h- V,-„Dagilis,/Toronto Ont.

Jaunasis Lyndon Nugent sveikinasi su savo tėvu Hava
juose, kur kariuomenėj Vietname tarnaujantis Pat riek 
Nu gen t, prezidento žentas, buvo atvykęs pasimatyti su 
savo žmona Luci ir sūnumi.

tventi
isusideda iš 5,Q0U-geiai išmiklintų vyrų. gražiai aprengta 
‘ir gerai maitinama. Krašto gynyba ji nesirūpina, nes tam 
tikslui yra reguliari armija, kuri tos gvardijos nekenčia,' ronto, Ontario. 
kadangi ši tarnauja tik karaliaus tuštybėm.'. Gvardija yra!
išmokyta japoniško džiu-džit-su ir, kai karalius ateina jos’, M. Gučius, Paw Pavv, Mi- 
pažiūrėti, gvardininkai rodo jam savo miklumą, mėtyda- Į chigan, §3. 
mi vieni kitus per galvas. Vadinasi, žiūrėk, mes ne veltui i
tavo pyragus valgome!.. į Po $2: J. Silks, Nevv Ha-J

Kai Amerikos milionai yra leidžiami tokioms kara-’ven. Conn., A. Lesčinskas, j 
liaus tuštybėms, tai Etiopijos liaudis užmiršta. Ji suvar- Salem. N.H., Kentee, Dan-j 
gus, alkana, apdriskus ir basa.. Bet, būdama neorganizuo-' būry, Conn., A. Jurkšaitis,! 
ta ir tamsi, ji bijosi pakelti savo balsą, nes valdžia žiauri, i Brooklyn, N.Y., S. Žvirblis,
Žmonės velka baudžiavos jungą ir nedrįsta pasipriešinti.' Brooklyn, N.Y., E. Klimas,

Krašte matyti daug senovės paminklų, tašyto akmens1 VVcIlaston, Mass., A. Dovy- 
milžiniškų obeliskų, keturkampių stulpų. Tai vis vergų daitis, Cleveland’ Ohio, J., 
darbas, vergijos paminklai. ; Grigulis, Chicago, III., J. ša-į Neck, N.Y., D.

Kai sakoma, kad Etiopija yra krikščioniškas kraš^' ras. Cambridge. Mass., S.'Paškevičius, Lynbrook, N. 
tas, tai dar ne viskas pasakoma. Reikia pridėti, kad Kručas, Gillbertville, Mass.,1 šimkus> Phua., Pa., J. 
Etiopija yra fanatiškai krikščioniška. Ji pilna bažnyčių
ir vienuolynų ir turi neapsakomai daug kunigų.

Po. $4:-m.J. A. Bartush, 
VVindsor, ir S: Vaitkus. To-

Ką dovanoti?
, J. Šūkis, Cleveland, Ohio, J. i Dvareckas. orcester, Mass.' Jeigu yra įeikaias ameri- 

Gun- Matijošaitis, Long Beach,H; Easthampton, N. kiečiui padovanoti knygą,
ther sako, kad iš penkių suaugusių žmonių vienas yi-a'C«k ir /• Gudjunis, Man- UrM,M^sple™1US/. G“?":**! Keleivio administracijų- 
vis kunigas. Ir tokių tamsių, tokių fanatiškų kunigų, jf nnnchester, Conn.

į

turbut, nesą niekur kitur pasauly. Todėl ir liaudis yra! 
tamsi. Įkinkyta Į baudžiavos jungą ir bijosi pareikalauti ’ ^”75
laisves,

Viešpataujantis Etiopijos luomas,

nėr, Mass., r. Davainis. je galite gauti šias tinkamas 
Gardner, Mass., M.. Narna- knygas:

A. V. Jacobs, Hamden, į?n.a^ Kenosha, Wisc., A.l The Cemetery of Nations 
Bajelis, Maspeth, N.Y., W. in Siberian Tundra by H. 
Kazlauskas, Waterbury,- Tautvaiša, 112 psl., kaina 
Conn., J. Liūdžius, New Bri-; tik >1.75.

Tundra Talės, Manyland

— Gut mornink, Maik! ' — Nu. tai tik karštai no-
— Labas rytas, tėve! O rėk, Maiki. o gal tas noras

apie ką šiandien kalbėsi- ir išsipildys. Jeigu tik aš bū- 
mės? i siu sveikas, marmatizmas

— Vot, vot, pataikei, kaip į nebaderiuos, tai pradėsiu 
pirštu i dangų, ba ir aš tą į biznį.
patį mislinu. žinai, kai va-l — Kokį? 
kar atsiguliau lovon ir. Į — Kulkas, Maiki, aš ne
traukdamas pypkę, prade-i įiu, kad tai būtų sekretas, 
jau mislyt, apie ką mudu į ale tau galiu pasakyt. Žinai, 
per tiek metų kalbėjome, tai aną vakarą Zacirka man ba

— amharai. — ~
kad ir labai tamsios odos. vistiek laiko save baltvei-1 cester, Mass., J. Adomaitis, ta^n- Conn., A. Jezukevičius, 
džiais ir negrų labai nekenčia. Kartą pasklido gandas.; Hamilton, Ont., A. Stankai-j W orcester, Mass., J. Meš- 
kad Washingtonas ruošiasi paskirti Etiopijai negrą sa-1 tis. Tillsenburg, Ont., K. Ja-! ^aufAas< Southboro. Mass.,. _ _ T D t.S". silrt si A/in/vn -a m

Po $1: J. Chares, Wor-

Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a-

ambasadorium. Addis Ababoj kilo didžiausias su-' kubauskiene, Lachine, Ca- ’J* ^itke,. Biockton, Mass., ir į pje gyvenimą tolimoje šiau-

atrodė. kad jau viską apkal
bę jom ir daugiau nėra dėl 
ko ginčytis.

— Toli gražu, tėve, mudu 
visko dar neapkalbėjome.

— Na, o kas neapkalbė
ta?

— Daug kas dar nepalies
ta, tėve. Juk, rodos, nei kar-

jino, kad gerą biznį galima 
padalyti iš žiurkių. Jisai iš
skaitęs gazietoee, kad kaž
koks Henry Foster padarė iš 
žiurkių milionus. Beveik su 
Kenedžiais susilyginęs. Sa
ko. jis augina žiurkes ir par
duoda čainių restoranams 
ant čapsui. Jeigu tu esi kada

to dar nediskutavome, ko- nors valgęs tą čainių patro- 
dėl kartais žemė dreba?
Kas yra jos viduriuose? Ar
ba paimkime mėnulį. Ar ga
lėtų žmogus gyventi, kur nė
ra oro. nėra vandens ir nie
kas neauga?

— Bet pasakyk, Maiki, 
kam mudviem apie tai ba- 
deriuotis? Juk mudu neva
žiuosime tenai. Verčiau rei
kėtų pamislyti. kaip pinigų 
pasidaiyti. Juk Amerikoje 
visi bagoti, o mudu brok.
Bai glory, Maik, kai aš apie 
tai pamisimu, tai pasidaro 
lyg ir sarmata, kad mudu 
tokie biedni. Man reikėtų 
jau naujos uniformos, o tau 
ilgesnių kelnių, ale nėra iš 
ko. Teisybė, mudu nieko ne
dirbam. Ale yra ir kita tei
sybė ant svieto, tai tokia, 
kad kas mažiau dirba, tas 
daugiau turi, o kas visai ne
dirba. tas milionuose volio
jasi. Pagal šitą teisybę, Vai
ki, turėtume ir mudu būti 
milionieriai, ar ne?

— Bet, tėve. netokia mu-

vo
judimas! Juk tai baisus Etiopijai įžeidimas! Pradėjo , nada, C. Denis, Summerled, 
kilti protestai. Tačiau Washingtonas laiku apsižiūrėjo B.C., Canada, J. Shopis, 
ir juoduko nenusiuntė. j G.°^e” Ga^e’ ^a-» S. Suslo-

Etiopijos žvdai mėgsta būti segregacijoj. Jie ku-! 1C N.H., P. Fran-
riasi atskiruose‘miesteliuose, kaip Lietuvoje; ir jie ver-j 2?™?: Fa- E’
ciasi prekyba, kaip Lietuvoje. U. Sakanavičius. Brome, Ca-

Kadangi savi žmones yra bemoksliai, tai valdžios. na(]a
specialistus ir valstybės tarnautojus tenka samdytis iš Į dcn. Mass.. 
svetimšalių. Todėl Addis Ababoj yra daug švedų, vo- ! Dorchester, 
kiečių, britų, amerikiečių, italų ii- kitų. Viešbučius vai-' 
do vokiečiai ir italai. Alaus bravorą turi čekas iš Pil- 
seno. Italai turi makaronų fabriką. Yra nemaža ir bu
vusių Hitlerio šturmininkų, kurie po karo išdūmė Etio- 
pijon. Jie laiko save žmonėmis be tėvynės (Staatslos).
Ras Dėstą ligoninę veda italai. Kitą ligoninę Addis A- 
baboj veda švedai. Du- aukštojo teismo teisėjai taip pat 
švedai. Švedas Norberg yra susisiekimo komisijos vir
šininkas. Vyriausiasis aukštojo teismo teisėjas yra ang-

J. Raulinaitis, 
Ohio,

Cleveland, riję, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina >5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 

1 Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
Visiems aukojusiems nuo- 299 psl., kaina >4.

B. Gudaitis, Thompson- 
ville, Conn., $0.5.

B. Krasinskas, Mai- širdžiai dėkoja 
M. Petrauskas,
Mass., J. Bart- 1 Keleivio administracija

« Nors jo sostinė vadinasi Addis Ababa, kas reiškia 
”Naująją Gėlę“, jo karalystėj nieko naujo nematyti. Ji 
tebegyvena dar feodalizmo gadynę, kur žemę valdo ku
nigai ir amharai. Amharai — tai maždaug toks luomas, 
kaip buvę Lietuvos bajorai.

Gunther sako, kad ta "Naujoji Gėlė“ atrodo taip.

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina >5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),

a tai Šėlai mam kad ii anglas vra ir policijos komisionierius Addis Ababoj. ^ 7^7 k f -v - L J • • v , r a P’ 209 psl kaina >495ą tai galėjai matjt kad ji g - į J kanadiečiai ir b’g kad is lėktuvo butų skiestas maisas šiukšlių. Ji dau-padarvta iš žiurkių uodegu. j Finansų ir prekybos ministerijose dilba kanadiečiai ii 
— Nekalbėk niekų. tėve. izraeliečiai. "Jo didybės“ amatų mokykla veda norve-

Kiniečių gaminamą chop! gas. Užsienio reikalų ministerijos patarėjas yra čekas, 
su-y aš valgiau ir galiu paša-, Karaliaus daktaras yra graikas.
kyt. kad tai neblogas valgis. 1 Neturėdamas savo išlavintų žmonių. Etiopijos ka- 
Jis padarytas ne iš kokių uo-i ralius vaido savo kraštą svetimšalių pagalba. Jie vykdo 
degų. bet is pupų ir bamou jo įsakymus. Jis yra visagalis valdovas. Jo pilnas
diegų, prie kurių prideda-: ofjcjalus titulas yra. Haile Selassie I, Etiopijos Negusa 
ma keptos vištienos ar kiau-’
lienos, ir užpilama tam tik
ra sunka.

— Ale aš Zacirka pažįs
tu. Maiki: jis unaravas dzū
kas. ne melagis. Sako, skai
tęs apie tai gazietose.

— Jeigu skaitė, tai arba 
nesuprato, arba juokais to
kį dalyką tėvui pasakė

Nagast (karalių karalius), Dievo Pateptinis, Ziono Ka
ralius, Kilčių nugalėtojas Liūtas ir t.L

fas. tėve. Iš tikrųjų ji nepa- žiu Amerikos biznieriai pa
bėgo. o buvo atvežta. Ir kai daro didelį biznį. Todėl ga- 
pasitikę ją Nevv Yorke re-; Įima ir iš žiurkių padaryti 
porteriai paklausė, ar ji pra-! gero pelno. Netoli nuo Bos- 

— Tai tu rokuoji, kad biz- šys čia pilietybės popierių, tono yra užvestas žiurkių 
nio iš žiurkių uodegų negali-j ji atsake: ’ O. ne. Aš grįšiu, auginimo ūk;
ma padaryti?

— Amerikoje, teve, bizni
galima padaryti iš betkokio 
nieko, tik reikia mokėti iš
reklamuoti jį. Net iš Stalino 
dukters privatinių laiškų 
biznieriai čia padarė $3.000, 
000.

dviejų padėtis, iš kurios bū-| — O kas tai do laiškai?
tų galima pasiekti milionų. 
Bet mudviem ir nereikia jų.

— Kodėl nereikia?
— Be milionų, tėve. ra

mesnis gyvenimas.
— O aš. Maiki, norėčiau

būti bagotas. Raidavei duo
čiau šoblę pazalatyt, nusi

Aš to negirdėjau.
— Tėvas turėjai girdėti a-

pie Svetlaną Aliliujevą.
— O kas ji per viena? 

— Tai yra Stalino duktė,
tėve. Amerikos žvalgybos 
ČIA agentai paviliojo ją iš 
Indijos Amerikon, tikėda
miesi gauti iš jos geros me- 

prieš
pirkčiau Cadillaką. pasisam
dyeiau nigeri šoferi — ir ai-Į džiagos propagandai 
da per Ameriką! Nepamirš-! Sovietus, 
čiau ir tavęs — baisiklį nu-j — Jes, jes, Maiki, dabai

vadinamas
Sovietų Sąjungon. Tenaii "Charles River Breeding 
mano vaikai, ir aš noriu te- • Laboratories". Jį Įkūrė du 
nai gyventi. Man tenai bu-; broliai Fosteriai 1947 me- 
vo gerai.“ Po tokio pareiški-Į tais. Dabar tenai dirba 260 
mo ji jau nebuvo daugiau
viešai klausinėjama. Prezi
dentas Johnsonas įsakė bu
vusiam Maskvoje ambasa-

žmonių. Jie augina baltas 
žiurkes vaistų laboratori jom 
ir ligoninėm. Ir šis biznis ei
na labai gerai. Yra jau ir ke- 

doriui paimti ją savo glo-į li to ūkio skyriai. Vienas y-
bon, i savo namus, kad nie
kas negalėtų prie jos prieiti. 
Ir tenai jai gyvenant buvo 
sugalvota išleisti jos knygą. 
Rankrašti ji jau turėjo. Tai 
buvo ios šeimyniški Tarškai,

ra net Prancūzijoje, netoli 
Paryžiaus. Praeitais metais 
buvo parduota 5 milionai 
žiurkių, už kurias gauta 
$3.000,000.

— Nu. matai, Zaciika
susirašinėjant su tėvu. Nie-i man nemelavo. Iš žiurkių 
ko juose įdomaus. Tačiau į galima padaryti geresni biz-
knyga buvo labai išrekla
muota: magazinai sumokė
jo šimtus tūkstančių dole-

giau panaši į totorių stovyklą, negu į modemų miestą.: . °f
Net "geriausioj“ gatvėj žmonės gyvena apskritose mo- >2 *** **

linėse būdose, ant kurių auga žolė. Aplinkui šiukšlės ir Vytautas the Great Grand 
netvarka. Daugumas gatvių visai neturi vardų ir namai ’Duk* of Lithuania by dr. Jo

be numerių. .eph B. Končius, 211 psl..
Pramonės kaip ir nėra. išskyrus vieną kitą svetim- p*l., kaina kietais vii ūeliais 

šalių įrengtą dirbtuvę ir vieną geležinkeliuką, kuris jun- >3.00, minkštais $2.00. 
gia Addis Ababą su uostu Žibuti. Ir vis dėlto Etiopija! Introduction to modern 
laikoma daugiausia civilizuotu Afrikos kraštu, išskynis Lithuanian, parašė Damb- 
Egiptą. 1 riūnas, Klimas ir Schmal-

stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kulbos

šiaurės Afrikos pakrašty tarp Egipto ir Tunisijos, U„d ' of h.
yra dar viena nežinia kada Įsikūrusį baltų žmonių vals- M paraiį l Valiukas 
tybė, būtent, Libija, kurios gyventojai yra vadinami >4.75.
berberais. Jie gyvena tenai nuo nežinomų laikų, tačiau i Awakening Lithuania, a 
niekas neišaiškina, iš ko yra kilęs toks jų pavadinimas.' *tudy on the rise of modern 

Vieni mokslininkai spėja, kad jis galėjo susidaiyti iš! Lithuanian nationalism by 
graikų žodžio barbaras, kas reiškia: svetimi ar svetim-! Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 
šaliai. Patys graikai taip juos ir vadino; tokį vardą vė-jna $5.00.
liau vartojo ir romėnai. Bet kiti abejoja, kad berberas Į POPULAR LITHUANI- 
būtų kilęs iš barbaro. Egiptiečiai berberus vadindavo RECIPES- parašė Juzė 
"lebu“, "mašuaša“, "tamahu“ ir kitaip. j Daužvardienė. kaina $2.50.

Berberams buvo taikomas ir kitas graikų žodis.
būtent: nomades, kas reiškia klajoklius. O hebrajai va
dindavo juos "mahur“. kas reiškia vakariečius. Tačiau 
nei vieno tų vardų skambėjimas nesiderina su bergerais 
taip sklandžiai, kaip graikų barbaros. Ir jo prasmė aiš
ki — svetimi žmonės, svetimtaučiai.

Šiandien Libija yra karalystė. Nuo 16-tojo simt- 
mečib iki l^l'l metą ją turėjo užgulę turkai, šio šimtme
čio pradžioje juos išmušė italai. Per Antrąjį pasaulinį

DAR VIENA BALTŲJŲ VALSTYBĖ

sMOooooooooooseoeoceoeeMO

Geri žodynai

ni, negu iš saliūno.
— Bet jis, tėve. klydo

kad žiurkės pardundamos.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 

apie 
kai

na — $5.00.
LietuviSkai angliškas žo

dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
ž.odžių', 586 psk. kaina $7 00.

’ karą Libijoj ėjo smarkūs mūšiai tarp anglų ir vokiečių. naįtė jr gjapOberskis 
| Vokiečius nugalėjus, 1943 metais Libijoj buvo įvesta; 27.000 žodžių. 511 psl.,
. orlrninicd vo/»i vo 1 1 m ___aliantų administracija, o 1951 m. klastas buvo pripažin
tas nepriklausoma karalyste. Prie jos prijungia dar bu- 

! vusios italų kolonijos Tripolitanija, Cyrenaica ir Feza-— .  J  _ 7   
įdėjai surinko už tą knygel-į ki. Misteiką kartais ir po- 7133, \ 

pabėgimas“ buvo .ką 3 milionus dolerių. Ma-, piežius padaro, ne su ta ran-.

rių už teisę persispausdinti, kiniečių restoranams
pirkčiau, kad nereikėtų atsimenu. Ji pabėgo .iš so- jos dalis, ir trumpu laiku lei-į — Nu, ką padaryti. Mai- 
vaikščioti į škūlę pėsčiom. , vietų.

— Žinai, tėve, kad dvira-į — Jos ’ 
tis būtų man ne pro šalį. Į žvalgybos sugalvotas blo--tai, tėve, iš kokių mažmo-: ka žmone? pabagaslovina, i (Rus daugiau)

I
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PULGIS ANDRIUŠIS

Snaudalis dirvonėlyje
(Tęsinys)

Dirvonėlis, atrodo, čionai atsirado tik tam. kad ga
lima būtų vienam žmogui pailsėti, nes, ranka siekiant, 
sukežusių alksnių pavėsyje jau lyg iš versmės kūpa tam
siai mėlynų žirniukų kekės, o pro jų pinklius krūmelius 
tiesiai balkšvi katiliukai, iškišę palkšvus žiedus, sakytum, 
gatavai pamerktos gėlės vazonuose. Vaikams atrodo, jog 
tie balzgani katiliukai Dievo leisti šion ašarų pakalnėn 
tik tam. kad jie galėtų juos nuskinti ir. pirštais užspaude 
vieną galą. trenkiant i delną, triukšmingai iššauti.

Vis tirštėjančios žolės dugne nebeišsitenka ir atkak
liai Į saulę galvas kiša skaisčiai mėlyni varpeliai su gels-i 
vais liežuvėliais, kuriuos sveria prie žemės sunkus me
daus krovinys. Prie kruvinai raudono dobilo šliejasi tvar
kinga šuniaramunė su savo baltu skėčiu ir auksine saule 
viduryje.

Visus kaimynus savo ūgiu prašoka kiškio kanapė ir. 
negalėdama pasigirti spalvų puošmenomis, stengiasi nu
stebinti savo lengvabūdiškumu, nerūpestingai išmėtyto-1 
mis gležnutėmis šakelėmis, ant kurių supasi dryžos ter- j 
belės. O ten. nuošaliau, kur daug pavėnio, tamsia siena 
susimetusios dedešvos, apsipylusios Įžūliai oranžiniais 
žiedais, su juokingai karpytiniais lapais, kuriems, atrodo, 
neužtenka žalių dažų, ir todėl nuo vidurio iki viršūnių 
išsilieja mėlynomis varsomis. Lyg kokie padegėliai arba 
per nelaimingą atsitikimą apnuodyti mėlynuoju akme
nėliu.

Juo žemyn, tuo aršyn prasideda grumtynės. Kas nie
kuo nebegali Į save atkreipti dėmesio, tasai stengiasi kuo 
aukščiau išsimušti, o kam likimo lemta būti požemiuose, 
tasai Įsirengęs rėkiančių spalvų iškabas. Nespalvinga smil
ga visu liemeniu išsitiesusi viršum varžovų, tačiau neūž- Į 
auga baltasai dobiliukas šventai Įsitikinęs, kad ji pašte-; 
bės kam reikia ir prie pat žemės prisigūžusi. aprasojusi 
auksiniais medaus karolėliais. Įsikvepinusi gražuoli. Rim- 
tasai gyslotis, tvirtai pasiklojęs ant žemės savo sultingus 
lapus ir iš jų dosnių atsargų išsiauginęs ilgą kotą su pal
ša buože, lyg ir abejoja, ar nepakeks jo orumui lenkty-į 
niauti su nerimtąja svidre. — juk jo šluotelę su šėmais į 
varvekliais ir taip jau iš toli mato plėviaspamiai svečiai ’ 
ir viešnios.

Tarytum užpakalyje stovi žiūrovai, pakalnės žolynai 
stiepiasi ant kojų pirštų, tempia kaklus, kelia galvas, I 
sprogdina akis, kumši vienas kitam Į pašones, stojasi ant 
kojų nuospaudų, idant geriau pamatvtų savo linksmintoją 
saulę, margaspalves šokėjas peteliškes ir aistringas daini- j 
ninkes bites.

Toks yra pamušalas pievelės, kurią iš trijų šonų supa 
baltos beržų kolonos, kurion iš vakaru pusės saulė be per
stogės pila savo spindulius. Pro sodriai žalias viršūnių gir
liandas tykiai tykiai ritinėjasi debesų gabalai, sakytum 
šviežiai suraikyto sūrio riekės ant mėlynos staldengtės. Nu
vargę. saulės iškamuoti, lyg neapsispręsdami, ar tęsti ke
lionę toliau, ar ant žydriojo kilimo prisnūsti pokaitės tur- 
samiegio.

O čia. žemai, saulės prikūrentame dirvonėlyje gyvy
bės šokis pačiame siautėjime, kaip baltų kolonų salėje 
dvyliktą valandą nakties, kuomet po Įžanginių, nedrąsių, 
taip sakant, žvalgomųjų pažinčių jaunos širdys Įsiliepsno
ja gaisrais, kuomet smuiko stygos Įsitempia iki vadžias 
paleidusio svaigalio.

I

KELEIVIS, SO. EOSTON

Kairėje angių rašytojas Gordon Langley Hali, m., 
John Hopkins ligoninėje Baltimorėj pakeitęs savo lyti. 

Dešinėje jis jau moteris. Dar vyras būdamas, jis yra 

parašęs Jacqueiine Kennedy-Onassis, princesės Margaret 

ir Ladyhird Johnson biografijas. Ką jis rašys tapęs mo. 

terimi. gal vėliau sužinosime.

Teisės patarimai
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I. A. K r y 1 o v a s

KAIMIETIS IR GYVATE

Pas ūkininką atšliaužė gyvatė
Ir prataria: "Kaimyne! Imkim santaikoj gyventi! 
Tau saugotis manęs jau nebereikia, neturėtum vengti; 
Matai, jog aš kitokia jau tapau,
Ir šį pavasarį jau odą nulupau.“
Tačiau kaimynas praeitį dar aiškiai matė, 
Kaimietis stvėrė kuolą ąžuolinį 
lr sako: "Nors ir esi pakeitus odą,
Širdis tava visvien yra vienoda.“
Ir išmušė kaimynei kvapą paskutinį.

Jei jau nepasitikėt tavim pats priežastį sukelsi, 
Kiek nori keisk i kaukę:
Po ja savęs tu nepakeisi.

Kas tai gyvatei atsitiko, gal būt, ir tavęs laukia.

Vertė Stasy* pilka

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisė- 
reikalais. Tis klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir al 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pabmėti, kad esate Keleivu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siąsti tiesiog š’’h 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at bw,
Co-operative Rank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 0213k

Klausimas , Advokatas sako, gal a
genias sutiks bent pusę pini

Mūsų sūnus, kuris vedė gų vaikams atiduoti, jeigu 
prieš 8 mėnesius, nutarė jie su juo tarsis geruoju, 
pii kti namus. Mes jam nata- Mums atrodo, kad agen 
rėme dar palaukti, kol susi- tas mūsų vaikus apgavo ii 
taupys vieną kitą centą, bet neturėtų iš jų sunkiai už- 
jis nesutiko. Siūlėme jam dirbtų pinigų centą pašilai 
paskolinti pinigų rankpini- kyti. Ką Tamsta patartim 
giams. bet irto jisai atsisa- mums daryti9 
kė. norėdamas būti "nuo
mūsų nepriklausomas“. Tai 
taip jis bent sako. Kas šiame 
krašte darosi su jaunais 
žmonėmis, — aš nežinau ir 
nežinosiu. Sunku suprasti, 
kodėl jaunieji laiko savo tė
vus didžiausiais priešinin
kais ir su jais visiškai nesi
skaito.

Taigi, nepaisant mūsų pa- 
' tarimo, vaikai nutarė namus 
i pirkti. Pirko per agentą.
| Namų kaina tik 13.900 do- 
Į lerių, bet kai mes tuos na- 
! mus pamatėme, mums atro
dė, kad jie tik 6,000 verti. 

į Vaikai pasakė agentui, 
kad jie neturi pinigų, bet tas 
jiems pasakė, kad jis jiems 
gausias F.H.A. mortgage

Susirūpinę tėvai

Atsakymas

Neperskaičius sutarties, 
nieko konkretaus Tamsta1' 
negalima pasakyti arba pa
tarti. Kai kyla ginčas dė! 
raštiškos sutarties (vvritten 
agreement). kiekvienas žo
dis arba kabliukas turi 
reikšmės.

Beje, man atėjo i galvą 
mintis, ar Tamstos vaikai 
kartais nėra nepilnamečiai? 
Jeigu jie nėra pilnamečiai, 
tada iie gali sutarties visai 
atsisakvti. ir jiems bus grą
žintas kiekvienas ju Įmokė
tas centas. Tačiau, jeigu jie

(paskolą) ir kad jiems te-{yra pilnamečiai, jų pasira
reikės primokėti $740, iš ku-

; rių 40 dolerių bus "apprai- 
į sai fee“ (Įkainavimo mokes- 
tis).

| Jie pasirašė sutarti be mū-

• *

Ar skaitei 

šias knygas?
Asmenų, dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Varagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
R JO VEIKLA. Parašė J. 
\ugurtaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
>enkerių metu rezistencijoje
'’arašė N. E. Sūduvis, 424 
:sl.. aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo- 
tiečių okupantams, kaip 
oriešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĖ. lietuvių dainynas.

100 dairų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENE Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina S5.00.
VNGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............S3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie «uie«ta ir a- 
pylinkę, 430 psl. kuiną 
$6.50.vtoji sutartis jiems uždeda j 

teisinių pareigu, kurių jielpĄ^TĄj_ 9TRAIPSNIAI.
regali išsižadėti be pagrin
do.

Viskas priklauso nuo to. 
kas toie sutartyje yra para-į sų žinios. Agentas juos ra- 

Taip šiomis dienomis pa-’ gi™ nedelsti, nes pirkėjų jis syta. Jei sutartyje pasakyta, 
sisakė Prancūzijos vyskupai, j turls daugybę. Buvo sutarta kad sutartis ir jos vykdymas 
susirinkę stebuklinga laiko- namus perleisti vaikam spa- "priklauso“ nuo to. ar bus 
moj vietoj __ Lourde. Ten i lio mėnesio 22 dieną. Agen- pauta banko paskola (sub-
susirinkę 120 vyskupu suta- tas pradėjo visur ieškoti pa- 
rė. kad turėti ar neturėti vai- skolos vaikams, kreipėsi Į 
kų, o jei turėti, tai kiek, visus bankus ir vis vaikus 
sprendžia vyras ir žmona, ir užtikrino, kad jis turis pa-

pas
iect to bank loan), — tada. 
žinoma, Tamstos vaikams 
nėra ko rūpintis. Jei tokio? 
pastabos sutartyje nebuvo.

jei nusprendžia pasinaudo
ti mokslo išrastomis priemo-

žistamų visokiuose bankuo- —tada svarbu, ar joje buvo* $3.00.

\TSTMTNTMAT. parašė Juo
zas Liūdžius. 246 pusla
piai, kaina.......... $3 00.
Amerikos lietuviu politika.

parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIU JUOSTA. Bro
niaus Rai*o? akimirksnių 
kroriku I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina —

se ir todėl jis tą paskolą
nėmis nėštumui išvengti, jie t gausiąs be sunkumų, 
nepapildo jokios nuodėmės. | Pasirodė, kad jam nesise- 

į kė. ir iis tos paskolos gauti 
negalėjo. Mums net ant šir-

TRUMPIAU MIEGOSIT—

i ILGIAU GYVENSITE
Taip skelbia Kovai su vė

žiu draugija, ištyrus SOO.OOO 
asmenų, iš jų 352,416 vyrų 
ir 440,106 moteris. -Juos iš- 

' tyrus paaiškėjo įdomus fak- 
! tas: asmenis, kurie per pa
rą miega 10 ar daugiau va- 

_______ _ _________ • landų, greičiau ištinka šir-
. Dabar siūloma šitaip apsivilkti' Priepuolis ir paralyžius. 

Palšojo katiliuko lapo pažastyje, jaukiame pavėsyje į ejnant mau<jytis. i,r kad rn,e£°ti ne daugiau
lyg erelių būrys susimetę amarai, kurių būdas toks ramus----- _ — ... ......... — • kaip 7 ar 8 valandas nereiš-
ir taikingas, jog. atrodo, jie visai nedalyvauja bendrame į kia kenkti savo sveikatai,
saulės šokyje. Lyg pagedę smaguriai prie nektaro taurės, POPIEŽIUS NESUVALDO

dies palengvėjo: sakome, 
tokiu būdu jie vistiek tų na
mu negalės pirkti.

Vaikai nuėjo pas agentą 
savo pinigų pareikalauti.

nurodyta, kad pardavėio a- 
gentas apsiima išrūpinti 
Tamstos vaikams paskola. 
Agentai arba brokeriai daž
nai atlieka pirkėjams tokias 
paslaugas, t. v. jie padeda 
pirkėjams paskolas gauti. 
Tačiau tai nėra ju pareiga. 
Jie atstovauia pardavėjui, 
o ne pirkėjui. Iš banko pa

Tas knyga? galima gauti 
Tolpfrin administraci Joto-

Didelės Įtakos turi
mas, fizinės mankštos trū-

T. . .. . kūmas, nutukimas, netvar-
Kap žinome, popiežius vis1 , kingas maitinimasis, nervųiv nolflirtgio Izntoh Izomo o *

aukštas kraujo

Mat, jie buvo uždėję 740 do-j skolos gavimo reikalas yra 
'erių rankninigių. Kur tau. pirkėjo rūpestis, ir niekeno 
žmogau! Jis su jais ir kalbė- kito.
tis nenori. Sako, F.H.A. na- Tamstos advokatas, Štro
mus Įkainavo dar aukščiau, piai perskaitęs sutarti ir 
negu pirkimo kaina, tad aš kiekviena joje parašvtą žo- 
=avo pažadą išpildžiau. Gau- di. gali kartais rasti koki 
ti paskolą (mortgage) iš nors teisini "kabliuką“ Jūsų 
banko — tai jau jūsų, o ne vaiku naudai. Jei tai iam ne-

woooao5«»9cz»®oe-sc--ecooo«>

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite Įsigyti Įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Ralfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).

pasisektu, reiškia, jei sutar
tis suredaguota vien parda
vėjo naudai ir vien pardavė-

mano reikalas. Aš atstovau* 
iu. sako agentas, ne jums, 
bet pardavėjui. Pasiimkite
sau advokate, ir tegul jis j jo interesams ansau^oti.- 
pasirūpina jums paskolą; vaikai negalės nieko kaltin- 
gauti, kitaip jus nustosite ti. o tik save. Vaikai labai

rūky-jie epikurietiškai siurbčioja katiliuko stiebo saldžias su! 
tis ir apie kitokius gyvenimo džiaugsmus nė žinoti nenori.

J šią taikingą lėbautojų bendruomenę šmaikščiais1 “P Z,,,I"T “s 4,5
judesiais įkopia juoda skruzdė, kaišiodama ūselius tiria ei zia a ai ams j^mpa, aukštas kraujopadėti. žvanžJžnyplėmis. kraiposi, iyg,it-inės«im. "

naSt‘wom?kh't' f- • k r 1 ' ! n‘^ia! trOkūmo žalingumas"
įdomi, bet neromantine amaru ir skruzdės draugys- išleistoje enciklikoje, kuri *

tė! J gležnųjų siurbiku parapiją smaugtaliemenė skruzdė katalikų tarpe kelia didelių Tyrimo duomenys rodo, 
lankosi pasivaišinti saldžiuoju tuom. ką išmeta iš savo ginčų. i kad vyrų. surūkančiu per
vidurių dirbtuvėlės amarai. Nuo saldaus maisto saldžios Netaip nuostabu, jei po- parą 2 dėžutes cigarečių, šir-
ir liekanos. Stiklinio, žalsvo, kartais rausvo kūnelio baig- piežiaus neklauso eiliniai dies smūgiu miršta 5 su puse
roėje iškišti du koteliai su patinusiom viršūnėlėm, kur die- katalikai, bet tikrai stebina, karto daugiau, negu nerū- pinigo, ir tegul džiaugiasi,, enuitv) namai nebepri-
ną nakti laukia skruzdės du krištoliniai lašiukai. O už tas kad P"?’.b™zda "et.vy9- kancn>' Tarp ,tU; ku"e ?ie‘ kad..nan” PardaJaJas H * *"«>“ ™Ldavž™- 0
taisės skruzdė visuomet pasirengusi savo mechanizuoto. ka2?_!? val?'? ........

NET VYSKUPŲ

savo rankpinigių.
Vaikai išsigando ir tik ta-

retai pasimoko iš tėvu klai
du. iie privalo savo pačiu

da atbėgo nas mus, kai jau! kto’dasjiadaryti. 
pervėlu. Mes tuoi nuėjome' Perkant namus, reikia ži- 
su sutarties nuorašu pas ad-’ noti, kad, pasirašius pirki- 
vokatą. Tas, perskaitęs.' mo-nardavimo sutarti, ar su 
mums sako, kad blogai: su-; rankpinigiais ar be rankpi- 
tartis nėra tinkamai surašv-J nipiu, —teisipė padėtis su
ta. Sako, vaikai nustos savo sidaro tokia: iš esmės (in

mis žiaunomis ir cheminiais ginklais atsilyginti bejė
giams nuogiems šeimininkams.

..‘ piežiaus Įsakymui paklusti dų, širdies priepuoliu mirs- Kaip jis gali juos versti, patvs
klauso o’rkė’ui. Faktas, kad

"popieriai“ (deed)

pu^ė turi teisę kreiptis teis
man. prašydama jai suteikti 
vadinamąii "speeific per- 
formance“. t. y. priversti ki
tą puse laikytis sutarties ir 
ją vykdyti, nepaisant neno
ro tai darvti. šita "teisė“ eg
zistuoja vien nekilnojomoio 
turto pirkimo srityje. Todėl, 
perkant, pav.. automobili ar 
koki kitą kilnojamą turtą, 
pirkėjo padėtis yra mažiau 
"pavojinga“.

Lotyniškai sakoma: ”ca- 
veat emptor“ — tegul "pa- 
s’saugoia pirkėjas“, atseit,

I
I

.AB,V„S da2%aM),1 b
U. *0 .

ir tuos katalikus, kurie var- ta 1.14 karto daugiau, o pa- jeigu jie pinigu neturi ir pa- perleidžiami vėliau, šio rei-į kitaip jis gali patekti i bė-
toja dirbtines priemones ralyžium beveik 4 kartus skolos negauna? Vaikai pa- kalo nepakeičia. Jei viena da. Šis posakis vra yoatin-
nėštumui išvengti, nelaiko daugiau negu tų, kurie mie- teko į tikrą bėdą. ir mes ne- pusė nutaria sutarties nebe- gai tinkamas nekilnojamo-
nusikaltusiais. fą,J-8 valandas. žinome, kas mums daryti, silaikyti, "nuskriaustoji“ jo turto,pukimo reikalui.

.tr i , —.5 < y;;;• •.««■ ■ .
JLtt; «... . j-, . . e&Ič;J iilJOI



Nr. 49, 1968 m. gruodžio 4 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis sėpflntiil

M**#*#**#**##**#*#******#***#**###**####*###***#*###*##**##*

Vietinės žinios
Dievo karalystes

ALEKSANDRAI NEFIODOVIBNEI
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Č. Daukantas įamžintas PADĖKOS ŽODIS
t

Lietuviu Fonde i ~ ...... , .Praėjusieji rinkimai man
Š. m. spalio 15 d. negai- ]>ai, n^idils iš atminties, 

lestinga mirtis pašaukė į Susilaukta parama iš dau-
amžinybę Česlovą Daukan- ?_e 10 ^etu'.JV man. Pndavė 
tą. išgyvenusį šiame pašau-vdties siekti rimto 
lyje 59 metus. Velionis pa- 'a^zl°5 posto. As niekuo-, 
lūžo pačiu reikalingiausiu Į7161. Reuzn^n‘S1u tų tautiečių, 
savo jaunosios kartos auk-kui?e nuoširdžiai pasmuko-. 
Įėjimo ir mokslinimo metu. J0 11 mane visokeriopai lė-

Velionis Lietuvoje tarna-fe- kune negailėjo nei lai
vo vidaus reikalų ministeri- ko: J}®1 B.11?^0 ^le^uvni xai* 
joje ir, Lietuvą užplūdus duiiskelti Massachusettspo-
raudonajam tvanui, su šei- litlkoJe-
ma pasitraukė Į Vakarus in .šia Pr°ga aš noriu iš šir- 
pagaliau atvvko ir isikūrė (^es gilumos padėkoti se- 
Amerikoje ir gyveno' Cam-jkantiems lietuviams, be ku- 
bridge, Mass.” Palaidotas' riH paramos man būtų buvę 
Cambridge Mount Auburn:neimanoma tiek daug at- 
kapinėse I atsiekti rinkimuose. Tas

Seimenų metu giminės. ^T38‘‘f?5: «3i:iuo"'’
bičiuliai ir pažįstami vietoj “ d“' daugelio
gėlių sudėjo Lietuviu Fonu kltl* "į33 Padėjusių asmenų 
«lui 200 dolerių, būtent: I Pavardžių suminėti, nes pri-

„ eoj, tv t i .• truktų vietos. Tad paminė-Po 10 dol. P Jakutie- ju tik tuos kurie nepapras.
ne ir vaikai E. ir S. Šmitai tai d man dėjo; K
®- “ O- Martišauskai V;lr! Aukštikalnis, kun. A. Balt- 
Z. Gareliai, S. ir B. Janke-, „^nas. R. Bričk H. Ce.
vičiai, I. ir B. Galiniai, 0. 
Ivaškienė. E. J. Ambrozai
tis, E. ir S. Kazlauskai, C.: 
A. Needham ir V. Virbic
kas.

Po 5 dol. — P. Žičkus, K. 
Bačanskas, A. Andriulionis,

mitus.3 jos si 

giliai užjaučiame.

y, dukrą ir žentą Nikolskius

Ada. Petras Ausiejai ir šeima

Filmu gamintojas Mel Ferrer ir aktorė Audrey Hephen. 
kurie persiskyrė, čia jie matomi dar prieš skyrybas.

Bostono į
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 
rasunas. K. Driekus, H. ce- va. Jordan Hali Baltų dr-jos 

i pas. F. Grendel. S. Grigana- II-sis koncertas, kurio pro-'

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

Temk?
Dabartinė Teismo Diena

(Tęsinys)
Suprantama, kad tie, kurie 

nesupranta tiesos, negali jos 
priimti nei džiaugtis ja. Turbūt j 
dėl to Jėzus pasakė: “Kas girdi i 

i mano žodžius ir ju nelaiko, aš jo i 
neteisiu“. (Jono 12:47). Į savo 1 
mokytinius Jėzus pasakė: “Pa-J 
laimintos jūsų akys, nes mato;: 
ir jūsų ausys, nes girdi“. (Mato 
13:16). Kuomet Jėzus aiškino, 
kad jis dabar neteisia tų, kurie 
gi* dėjo jo žodžius, bet netikėjo, 
jis parodė mums, kodėl buvo pa
rašyta pranašystė, kurią jis ci- ■' 
tavo ir pritaikė sau ir savo dar- ' 
bui: “Jis apakino jų akis ir su
kietino jų širdis, kad nematytų 
akimis ir nesuprastų širdimis, 
kad nesigręžtų ir aš jų nepagy- t 
dyčiau“ (Jono 12:40).

Tuojau po Jono 3:16. ano pui
kiojo teksto, kuriame Jėzus sa
ko mums apie stebėtiną Dievo 
meilę, parodytą siunčiant ji į pa
saulį, kad visi, kurie į jį tiki, 
turėtų gyvenimą, Viešpats sako: į 
“Nes Dievas nesiuntė savo Sū- i 
naus pasaulio pasmerkti, bet j 
kad pasaulis per jį būtų išgel- i 

' betas. Kas tiki į jį, tas neteisia- j 
mas, o kas netiki, tas jau pa. į T 
smerktas, nes netiki į viengimu. Įfj 
siojo Dievo Sūnaus vardą“. — i 
Jono 3:16-18.

Šitaip Jėzus patvirtina tą, a- 
pie ką mes jau kalbėjome, kad 
visa žmonijos padermė — at
skyrus tikruosius krikščionis ti
kėtojus — Dievo akyse yra po

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

.vicius, O. Ivaškienė, J. Ka- gramą atlieka latvis pia- kuckio eilėraščiu rinkinys, juk nemėgins užginčyti fakto, į*, 
počius, dr. A. Krisiukėnas, nistas Klavinš. 1 359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geležiEd. Ketvirtis, V. Leščinskai
tė, A. Matjoška, St. ir V. 
Minkai, S. Rackevičius, J.

Gruodžio 8 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-j'os

'kad visi miršta. Tikėjimas į j'
Kristų, tikrąją šviesą, yra vie-! 

... ... . . . nintelė sąlyga pasiliuosavimui J
niai kryžiai, savanorio. An- nuo pasmerkimo. Bet kadangi j 
tano Šukio atsiminimai iŠ gyvendami esamose sąlygose, Į

wel bolševikinės santvarkos 
3 vai. po- satyra, 71 psl.. kaina $1.00. i

Vaičjurgienė, ghallnai, Tamoš aičiu šeima.
B. Kuodienė, V. Bendikas ir j. Tuinila ($100), Vasyliū- Gruodžio 15 d 
P. Jaras. nų šeima. Veitas & Veitas pjet Jordan Hali Izidoriaus

Po 1 dol. — du asmenys ir Enginers ($100), P. Yišči- jr Vytenio Vasyliūnų lietu- 
33 dol. velionio žmona A- nis, F. Zaletskas. P. Žičkus. į viškos muzikos koncertas, 
leksandra Daukantienė. • Taip pat dėkoju visiems.« • * •

LF Bostono Vajaus komi- kurie už mane balsavo, ska- sukakties minėjimas, 
tetas velionio žmonai Alek- tino kitus tai daiyti ir tuo Vasario 16 d. 2 vai. popiet 
Sandrai, dukterims Marijai pademonstravo lietuvių so- So. Bostono Lietuvių Pilie- 
ir Dainai ir sūnums Jurgiui lidarumą. i čiu Dr-jos III aukšto salėje
ir Richardui reiškia nuošir-į Tikiuosi, kad dar bus pro- Alto rengiamas Lietuvos ne- 
džią užuojautą ir visiems kad lietuvis galės prasi- priklausomybės paskelbimo 
aukotojams padėką už au- veržti Į Amerikos politinį1 * * *

Keleivio 1960 metų

Kalendorius
Kaina >1.00

ka? L. Fondui.
Vajaus Komitetas

Harvardas laimėjo, 

Tufts pralaimėjo

gyvenimą. Jei visi vienas ki-i Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor- 
tam padėsime, tai su laiku ir - dan Hali Izidoriaus ir Vvte- 
patyrimu laimėsime!

Gintaras Karosas

; nio Vasvliunu lietuviškos ; <■ 
i muzikos koncertas.

♦ * *
Kovo 14 d. 8:30 vai. 

vak. Baltu dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka 
solistė Daiva Mongirdaitę.

' Dr. J. Gimbutas Baltų
Bostono tarpklubinėse i . « « .. .

šachmatų varžybose Har- mokslininkų konferencijoje 
vardo universitetas, atvykęs _ .x .
i So. Bostono Lietuvių Pil.‘ . Pia^VaJaitfJ,u?, m , . o -
I)r-jos klubą, praeitą penk- gis ir Stase Gimbutai lanke-, radijo Talentu popietė So. 
tadieni sudorojo baltiečiu M* ashmgtone. ir Baltų Į Bostono lietuvių Piliečių 
komandą 1-4. Baltiečiai vie- mokslininkų konferencijo je i Dr-jos salėje.
ną tašką atidavė be kovos. ; Baltimorėje dr. Jurgis Gim-^^^^^

Kovo 16 d. V. ir S. Minku

butas skaitė paskaitą.

Adv. R. Ivaška išeina 

iš ligoninės

nes trūko žaidėjo
Lietuvių B įveikė Tufts u-j 

niversitetą santykiu 3-2. Pir-' 
mose lentose Tufts pirmavo'
2-1. bet inž. Rimo Karoso ir! 
jaunuolio Vyt. Paliulio lai-!
mėjimai žemesnėse lentose į Adv. Rimantas Ivaška po
nulėmė pergalę lietuvių ko
mandai.

« s-s

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje

Mirusieji išgirs
Mes jau privedėm Viešpaties 

D . , , -i< .v žodžius, tikrinančius, kad tie,
rer giedrą į audrą, Mąko- kurie <jabar klauso jo žodžiu, 

lo Vaitkaus 1909-1918 m. tikėjimu gauna gyvenimą, prisi- 
atsiminimų IV tomas, 272 kėlime iie Ui gaus pilnoje to žo-
nsl kaina kietais viršeliais džl°. Prasmėje ir tie jau nebeat- £oma apie viską. Jame, be kalendariumo, kuriame sura-
V , eis 1 busimąjį pasaulio teismą. 1 ........................ . ,,
noveles, lo6 psl., kaina kie- sekantis tekstas yra Jono 5:24. syti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 

Sekančioje enuteje (2o) Jėzus rasjte ^iniu, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
kuriuo mirusieji, kurie dabar pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek

! E1ls?.airlkadtlpe.T?rie klausys pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
ir tikės, bus gyvi. i fcaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje

Mūsų paprastuose vertimuo- . _ , . . . . . ...
se meš skaitome: “Ateina va- atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer-
landa ir dabar jau yra‘ kad si- -• jjUV0 sudeginta Agota Jurėnaitė, 
ta busimoji proga išgirsti bus 6 J ® ®

Tai tikra enciklopedija, jvairių žinių aruodas. Čia ra-

tais viršeliais $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

$3.75. ' |

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo . - , . , ,. . zn rr • • • i \ suteikta tiems, kurie bus pabu- 

pradai, (S Kaino padas), dinti iš mirties. Bet žodžiai “ir 
64 psl.. kaina 50 centų. dabar jau yra“ nesiranda pradi- 

Tavo kelias į socializmą, niame graikų tekste. Aišku, kad 
(Leono Bliumo). 35 psl..
kaina 25 centai.

Soči?’izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Ar buvo visuotinis tvanas, 
64 kaina 25 centai.

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

Žemaitės rastai karės me-

netinka sakyti, kad kas nors at
eina “ir dabar jau yra“ čia. Ma- 

į tvti kas nors iš tų, kurie para_ 
. šė naujas kopijas iš senųjų 
' rankraščių, nežinojo, kad Die 
, vas yra prirengęs ateities laiką, 
kuriuo žmonės galės išgirsti E- 

i vangeliją. todėl jis pridėjo žo- 
> džius “ir dabar jau yra“, kad 
i atitiktų jo paties apribotam įsi- 
i tikinimui.
Į 28-ta eilutė sako, kad visi, ku- 
: rie yra kapuose, išgirs ir išeis. 
į Jo “balsas“ reiškia panaudojimą 
! jo valdžios ir galybės atgaivin- 
i ti gyvybe ir pabudins tuos. ku- 
' rie miega mirties miegu. Ku

tu, 126 psl., kaina 50 centu.1 ne gi tikėjo ir gyvendami pasi- 
n=l i rodė ištikimi, tie, kaip jau buvo Juozas Stalinas, o2 PSL, (jrodyta> jų ^^„,0 tuojau 

kaina 2o centai. į eis Į amžinąjį gyvenimą. Visiem
Žalgirio mūšis, parašė dr. ■ gi kitiems bus duetą tolesnė

> I «unkio« operacijos kuri iam ! *a,ima gauti daiiininko A’ Daugirdaitė - Sruogienė. 24 tikėti ir kurie tikės, tie - sunkios operacijos, Kun jam . v . I galės gyventi.

Reikia pabrėžti, kad lie
tuvių B gana gerai varosi.

nu,* j y LietUVOS
buvo padarvta Mass. Gene-' ... . ...1 nepriklausomybes paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo 
no Kairio spalvotą portrete

rai ligoninėje lapkričio 22 
d., taip greitai sveiko, kad.

Po penkerių rungtynių turi apleidžia n X?-1,8 « 6 coliu dvdžio už 80 cnt
grįžta namo baigti sveikti 

Linkime jam greičiau at-’
tik vieną pralaimėjimą —
Boylstono klubui 2-3, iško
vojo 3 laimėjimus: prieš' gauti prarastas jėgas ir grįž-'
Witz 3-2, Boston univ. 5-0 
ir Tufts 3-2. Su Northeas- 
tem univ. padėtis 2-2 (1). 
Nutrauktoj Kęstučio Matai
čio partijoje laukiama ma
žiausiai pustaškio, bet gali
mas ir visas taškas. Koman
doj pasižymi inž. Rimas 
Karosas: jis tris kartus žai-; 
dė ir pelnė visus tris taškus.

Abiejose mūsų komando
se ti-ūksta pakaitų. Kas ga

ri prie savo darbo.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knm

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ*

RUSIJA

KĄ LAUMES LEME
1 Tai rašytojos Petronėlė*
I Orintaitės parašyti atsimini- 
j mai apie žymiąją poetę Sa- 
■ lomėia Nėri, tiek dau? kai-!, 
į bų sukėlusią ir šiame žemy
ne. 234 pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
i T Jetuvių Literatūros Dr-ia.
Į ji lengvai skaitoma, pradė- 
: irs ia norėsi ir baigti.

galės gv
(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te veltui spaudos šiuo adresu:

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

Spring Valley, UI. 61362

NENCSIM1NKITE!
Galima pagelbėti sergantiem- 

reumatą, ranku ar koją skafis- 
Programa Naujoj Anglijoj'mais: nut'rpimu, jaučiant nuo- 
fl stoties WLYN, 1360 ki- varK’-

psl.. karna 50 centų.
Socializmas ir religija, E.

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

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 Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų įūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir tt.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį 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.

f . :

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA

Joje smulkiai aprašyta 
lėtų įsijungti į komandas, tos vergų stovyklos, kuriose 
būtų mielai laukiamas. Pia- bolševikinio teroro sistema, 
šome kreiptis į komandų ka- kentėjo ir žuvo mūsų
pitonus: Kazį Merkį, telef. broliai, seserys, giminės ir nuo Kražantės“. Keleivio į way, So. Bostone

JUK NETURITE?

lociklų ir iš stoties FM,
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausių su nurodymais, 
nasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės nasaka.
Biznio reikalais kreiptis |

REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti, l'žtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite vaistus

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, NJ. 07105

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

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

Petronėlės Orbitai;ės ei- Baltic Florists gėlių ir dova- 
liuotns anvsakos ”Teofilė nu krautuvą, 602 E. Broad-

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo- 
Telefo- no Kairio atsiminimų I tomo

268-1282 arba Bronių Skre- draugai. Knygos kaina — administracijoje ją galite.nas AN 8-0489. Ten gauna- nedidelį skaičių. Jų kaina

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA 
7722 George Street,

LIETUVA 
Canada.

bulj, telef. 436-5139. 75 centai. gauti už $2.00. maa Ir Kalstyta. tik $2.00
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Vietines žinios
Penktas lieuviškos muzikos lūs laikotarpyje nuo 1936 

iki 1954 metų. Kiek ėia idė- 
; ta įvairių idėjų, kiek širdies

Sekmadieni, giuodžio lo'!rbei 14 
diena.

koncertas

Sandaros 7 kuopos 
susirinkimas

A.L.T. Sandaros 7 kuopos

Santara-Šviesa nagrinėjo Į vos, ir lietuvių Uutos egzis- 
.... •• ■ • 1 priklausanti nuo

rusifikacijų Lietuvoje , Maskvos malonės.

Pabaltiečių koncertas
Šj penktadienj, gruodžio 

6 d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali salėje bus antrasis ši 
rudenį Pabaltiečių draugi
jos rengiamas koncertas. Jo 
programą atliks įžymus lat
vių pianistas Arthur Ozo- 
linš. Bilietų kainos: $4 ir 
$3, studentams $1.50.

Po koncerto — Brown 
Hali priėmimas, į kuri visi 
kviečiami. (

Dorchesterio L. Moterų 

Klubo susirinkimas

Klubo prieškalėdinis su
sirinkimas bus ketvirtadie
nį, gruodžio 11 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuviu 
Pil. Dr-jos patalpose. Daly
vės bus pavaišintos ir apdo
vanotos. Visos narės kvie
čiamos dai vauti. Tame susi
rinkime jau galės būti ir pir
mininkė K. Namaksienė. ku
ri prieš kelis mėnesius buvo 
nusilaužusi koją.

I k'“' 22H 8 1 k I Susirinkimas taip pat
3’iHeno7meW Ma^LTs^i Goštautų °‘'ganiZaCi-

Naujų Metų sutikimas 
Tautinės S-gosLaisvės Varpo susirinkimas

• muziKos rečitalis, šio rec
Sekmadieni, gruodžio 8 lio programa Išvesta stygi- d. lž vai. dienos Tautinės S-; niam kvartetui. būtent. bus SLA « kuopos sus,nnk,m.. 

gos salėje (484 4-ji gt., So.; atliekami keturi Juliaus Šis svarbus susirinkimas 
Bostone) bus Laisvės Varpo Gaidelio kvartetai. Tai bene bus trečiadieni, gruodžio 11 
radijo sprendėjų susirinki- pirmą kartą istorijoje lietu- d., jk). Bostonu Lietuviu Pi- Moterų Klubo 
mas, kurs turės nutarti, kaip viškieji kvartetai išvys ram-' liečiu Dr-jos patalpose. Pra-^ -edmi pobūvi, 
susitvarkyti, kad tas radijas šviesą tokiu mastu. Is džia 7:30 vai. vak.-Jame bus. 
galėtų veikti ir po 1969 sau-' Vasyliūnų dalyvaus tiktai renkama kuopos valdyba ki-! 
šio 1 d., kada jam atsako-’ smuikininkas Izidorius Va-, tiems metams.
mas dabartinėj stoty turi-i syliūnas, kiti trys bus ame-; Kiekvieno nario pareiga, 
mas laikas ir kaip kovo 1 d.' rikieciai: smuikininkė Ruth susirinkime dSl\\auti. būtų 

15 metui Cunven, violistė Jean Corn- gera. kad į susirinkimą at-j 
;tock ir violončelistas Mv-’ eitų jaunesnių žmonių ir už-'

atžymėti jo veiklo 
sukakti.

namuose

susirink'imą^buvo pakviestas . A U Tautinės <*£
svečias nranešėias urof B i nUS 5370 nami* (484

lyviai kviečiami i Sandaros v. Mačtaika, dė^s Connec-'.ren«ia 
Moterų klubo rengiamų ka- ticuto universitetT Jis va J Metli s“tl.klm\!r kviečia 

i dovavo diskusijoms apie ru-1 <
Sandaros 7 kp. valdyba

Sandaros Moterų Klubo 

susirinkimas

Svarbus klubo susirinki
bus antradienį,

dalyvauti. Kadangi
■Akacijos procesų Lietuvo-; v!eMi nėra perdaug, tai ra- 

J r gma registruotis kuo grei
čiau ir ne vėliau, kaip iki 
gruodžio 25 d. Kreiptis:
J. Rantelis, tel.268-6851 ir 

Prelegentas pabrėžė skir-' a. Vilėniškis, tel. 282-4093.

' je. Prof. Mačiuikos straips- 
i nis ta tema buvo išspaus
dintas paskutiniame Metme
nų numeryje

tumą tarp sąmoningos rusi-
7. .. ... į ron Sehvvager. — visi trys imtų senesniųjų vietas vado-' 'aas bus antradieni, gruo- įikaeįjosIr rusifikacijos, ku-!, (’T3.112"* 9 vaĮ- ,vak- 1)ra‘

Susirinkimas prasidės nu- - uzik unijos na,.iai ; M dzio 17 d. 7:30 vai. vak. į buziai - vakariniai.
«jtų valanda punktualiai., Koncerto sąmata siekia’ Susirinkime bus 1WOS Sandaros adeje>. Visos na- lamsFskirtų progl.amų (eko.:matytą

bet kuriam narių 
dalyvaujant.

Kalciui

Graži skautu sukaktuvinė

sueiga

Bostono skautai (Balti jo;
ir Žalgirio tuntai) gruodžio šios progos

Koncerto samata siekia Susirinkime ou 
Į 1.100 dolerių.* todėl visuo- sumokėti nari<.
' meiės parama apsilankymu nelaukite sekretoriaus para-< 
' yra labai laukiama. Į ginimo.

Bilietų kainos po 3 ir po 2 Juozas Lekys
■ dolerius.

Lietuvių visuomenei re-i 
komenduotina nepraleisti

išgirsti

o mokė
DlOgO;

tai i

sek; eterius

Išvyko j Florida

alėje.
res kviečiamos atsilankyti. sovie- į Pirmadienio staigmena

Kas laikraščiuose neskai-
nominio planavimo,

Sekmadieni, gruodžio 15 tizacijos“ ir t.t.). 
j d. 4 vai. popiet klubas ren- Padalyta išvada, kad so-; tė žinios apie susisiekimo ta- 
» gia kalėdini pobūvį, į kuri vietinėje Lietuvoje tautinė. rifų pakeitimą, ar neišgirdo 

Vlto# asimiliacija vystosi gana jos per radiją bei televiziją, 
lėtai (gal būt, lėčiau, negu! tas sekmadienį, įsėdęs i au- 
nutautimas išeivijoje. BeL tobusą ar požeminį traukini, 
tai neįrodo, kad rusifikaci-; nustebo, kad autobusu va
jos pavojus Lietuvoje praė-: žiuojant reikėjo mokėti ne 
jęs. Vi» dėlto politiniai 10 centų, bet 20 centų, o po-

{ taip pat
i narės.

kviečiamos

Valdyba
savo i Juozas Vinciūnas su duk-

1 d. minėjo Skautų Sąjun- kompozitoriaus visą eilę vei- terimi Elena ir A. Zabitienė 
gos 50 metų sukakti labai kalų. Čia glūdi pats įdo- išvažiavo į Floridą, kur ir
gražia sueiga. Plačiau apie miausias momentas. Kom- ‘ gyvens iki pavasario Peters- 
tai kitą kartą. i pozitorius kūlė tuos veika-1 burge.

Aukojo Balfui

A. Mažiulis ir St. Gedutis 
Balfui paaukojo po 10 dol. publikai

sprendimai Lietuvos ”res- žeminiu — ne 20, bet 25 
duodami iš Mask- centus.

3= ****♦**♦*♦♦**♦**♦♦»♦*<♦♦**♦♦♦♦#♦♦♦«

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 garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. 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. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
iuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
'akarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

r

A. J. NAMAKSY
; ■ Real Estate & Insurance !

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

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

1 snuomoja
1. So. Bostone, arti pajūrio. 

53 Gatės St.. išnuomojamas 4 
kambarių butas, trečiame aukš
te. gazu šildoma'. > ra dušas 
(shower-bath).

2. Ten pat pirmame aukšte 
išnuomojamas 3 kambarių bu
tas. gazo šildoma'. > ra vonia.

Skambinti tel. 269-2290.

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai rabtim, išpildome gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į tietūTišką vaistine.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S^ Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-4M8
Non 9 mL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadieniu- ir Mkn.

č

Dažau ir Taisau ij

Namus iš lauko ir viduje. «
Lipdau popierius ir taisau $ į; 

vissų, aą pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avs. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

L!
4 
4 
4 i 
4

Peter Maksvytis
Carpester A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramen
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados dd • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti j svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be 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.

< I
:: <I 1 I 
::

Tai veltui
Flood Square. 

Hardicare Co.
SavmiukM N. i. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma

Stiklai Langams 
Visokie reikmenya namam

Reikmenya plumberiama 
vur kie caiežiea daiktai

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
šeštadieniais 8—12

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

e*#***********************#*****#.

Ketvirtis A Co.
—jemeleRs— 

Laikrodžiai-Deimantal

i

Elektros Prietaisai
SApostingai taisome laikrodžius 

Badus, papuoialua

= 379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4849

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadiray 

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

Mūsų veltui atliktas-jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti,, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai, t .ai reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester. Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Fuel Chief

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti' 
gimines čia pas save

390 W. Broadvvay 
So. Boaton, Maaa. 02127

Telefonaa: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury St 

VVORCESTER, MASS. 
Tek SW 8*2866 

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worceatery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- 
term j Lietuvą ir kitas Rusi- 

r«4tail Į* "“i* «• !“«•
' bama lietuviikai, patarnau
jama greitai ir aąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai kr 
tvarkingai.

Čia galima gauti jvairiau-
: aių importuotų ir

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI' gamyboa medžiagų ir kitų 
Turime Lietuvos žemėla- tinkamų Lietuvoje,

pių — už 50 centų, už $2.50

ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. '

Vedėjas A. Schyrinski

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

•kmžia betarpiškai
16 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vak ryto iki 2 vak p.p. 

331 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0066
Vedėjas J. Vaičaitis

t


