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Pasibaigė Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Seimas

Dalyvavo 39 atstovai. Apžvelgė praeities darbus ir 

nusmaigstė ateities darbų gaires.

Gruodžio 7 ir 8 dienomis Vliko nariai aktingai da- 
New Yorke McAlpin vieš- lyvavo diskusijose, kėlė nau- 
buty buvo metinis Vyriausio sumanymų. V likę daly-
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- ™UJa .lo .sa“būn,i atst0™’ 

, . kurie turi skirtingas paziu-
teto (Vilko) seimas, kun raSj bet, kai reikalas liečia 
sudaro 15 sambūrių po 3 at-' Lietuvos nepriklausomybės 
stovus, šį kartą seime daly-; atgavimą, visi suranda vie- 
vavo 39 atstovai ir nemažas; ną bendrą sprendimą. Šio
būiys svečių.

Seimui vadovavo pasi
keisdami pirm. Alg. Kasiu- 
laitis ir vicepirm. dr. D. Kri
vickas. sekretoriavo pimą- 
ją dieną K. Čižiūnas, antrą
ją J. Mauragis.

Seimą sveikino žodžiu

seimo nutarimus paskelbsi
me vėliau.

šeštadienio vakare sei
mo dalyviams ir svečiams 
surengtame pobūvy, kurio 
išlaidas patys dalyviai su
mokėjo, gražią kalbą pasakė 
seimo pirm. A. Kasiulaitis. 
Jis džiaugėsi, kad Vilkas at
sijaunina — dabartinis jo 

Lietuvos gen. konsulas A. Į pirmininkas iš visų buvusių 
Simutis savo ir Lietuvos at- pirmininkų yra jauniausias,
stovo Washingtone J. Ra
jecko vardu, pabrėždamas 
Vliko didelę reikšmę, — be 
Vliko ir diplomatinei tarny
bai būtų daug sunkiau veik
ti.

Dr. P. Grigaitis sveikino 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu, pasidžiaugdamas Al
to ir Vliko darna. Abiejų 
tikslas, sakė dr. P. Grigaitis, 
yra nepriklausoma demo
kratinė Lietuva. Tas laisvės 
siekimas nepaseno ir nieka
da negali pasenti, dėl jo tu
rime vieningai kovoti, kol 
jis bus pasiektas. O kad jis 
bus pasiektas, kalbėtojas nė 
kiek neabejojąs.

V. Sidzikauskas sveikino 
jo vadovaujamo Lietuvos 
Laisvės Komiteto, JAV LB 
Tarybos narys rašytojas V.

—kad ir iš keliolikos sam
būrių sudarytas, jis dirba 
vieningai ir dirbs, neleis nė 
vienam lietuviui užmigti, 
Vliko darbas nebus baigtas 
tol, kol Lietuva nebus lais
va. Jis ypač iškėlė dabarti
nio pirmininko dr. J. K. Va 
liūno nuopelnus.

Su dideliu dėmesiu daly 
viai išklausė Vliko valdybos 
pirm. dr. J. K. Valiūno kal
bos, kurioje buvo apžvelgta 
Vliko veikla nuo pat jo įsi
kūrimo. Jo kalbą išspausdin 
sime vėliau.

Pobūvio meninę dali at
liko solistas Stasys Citva- 
ras, kuriam akomponavo A- 
leksas Mrodzinskas.

Seimo posėdžiai baigti 
gruodžio 8 d. Vliko pirm.

Volertas PLB Valdybos, V. į dr. J. K. Valiūno žodžiu, ku- 
Leskaitienė Lietuvių Mote-į riame jis pabrėžė, kad Vli- 
rų Klubų Federacijos, J. Į kas ir ateity stengsis savo
Šlepetys Lietuvių Teisinin
kų, latvis kun. N. Trepša 
Batuno vardu.

Seimas išklausė ir pa
tvirtino valdybos finansinę 
apyskaitą, priėmė sąmatą 
kitiems metams. Jam lėšas Vliką rėmė. 
telkia Tautos Fondas, ku
riam pirmininkauja prel. J.
Balkūnas. Iš apyskaitos ma
tyti. kad nepavyko sutelkti 
lėšų tiek, kiek jų reikalinga, 
kad Vlikui daugiausia lėšų 
davė Altas ir Kanados Tau
tos Fondas. Stipri parama 
yra įgaliotinių organizuoti 
būreliai, kurių nariai kasmet 
moka po $10. Bet jų skaičių 
reflcėtų kelis kartus padi
dinti.

veiklą dar plėsti. įtraukda
mas kiek galima daugiau pa
jėgiausių asmenų, ypač iš 
jaunimo tarpo, kad Lietu
vos byla yra gyva, kad rei
kia ieškoti vis naujų drau
gų. Jis dėkojo visiems, kurie

Nuostabus tas Amerikos kraštas: jis laikomai tu rtingiausiu pasauly, o štai Youngstown, Ohio, 
mokyklų administracija nebeturi pinigų mokyk loms išlaikyti, todėl ir ši mokykla uždaroma iki 
po Naujųjų Metų. Mat, balsuotojai atmetė atitinkamą finansini projektą švietimo reikalams

JAV liet. kongresas Maskva vis daugiau Birch draugijos
bus Detroite

Amerikos Lietuvių Tary-

Sugiedojus višįems Lie
tuvos himną, seimo atstovai 
išskubėjo į savo gyvenamą
sias vietas kupini pasiryži
mo tęsti Lietuvos laisvini 
mo darbą.

Genocido paroda 
baigiama ruošti

s gaudžia Prahą dešimtmetis
Kijeve įvyko Sovietų Są- Prieš 10 metų sukurta 

ba nutarė JAV lietuvių kon- jungos ir Čekoslovakijos at- John Birch draugija šiandie 
gresą šaukti kitais metais stovų pasitarimas. Jis buvo jau turi per 4,000 skyrių ir 
Darbo dienos savaitgalyje1 slaptas. Oficialiai praneša, apie 100.000 narių. Tai pa- 
Detroite. Kongresas turėjo kad ten buvę draugiškai čių atkakliųjų fašistų orga- 
būti sušauktas šiais metais,! svarstyti abiem pusėm rūpi- nizacija.
bet dėl PL Bendruomenės, mi klausimai, o kaip iš tik- 
seimo jis atidėtas kitiems ( rųjų ten buvo. nežinoma, 
metams. • Neabejotina, kad tenai

Altas prašo didesnes or-'Maskva pareiškė, ką Čeko- 
ganizacijas tuo metu savų slovakijos komunistų sei- 
suvažiavimų neruošti. :---- 1—-----

****#*»##++***»#*#*»*»»*•*«*»#«+»»

Į mas, kuris susirinks gruo
džio 12 d., turi nutarti, da
vė Čekoslovakijai ir pan
čius, kurie turi dar labiau 
jos ekonominį gyvenimą pri
rišti prie Sovietų Sąjungos.

Jos atstovas Maskvoj 
Vladimir Lucky pasakė,

New Yorke susirgo 
dr. P. Grigaitis

Alto pirmasis vicepirmi
ninkas dr. Pijus Grigaitis . , .. _ . ~ ,
buvo atvykęs Vliko seimą kad 15 S°vle‘? S«un«?s bus 
ir jame pirmąją dieną aki ,mama beveik v,sas neža
lingai dalyvavo šeštadienio rudo$, a'-v™s,”'
vakare jis pasijuto negaluok dujųk.ek,.- ir Kad Cekoslo- 
jąs, todėl buvo išvežtas j Ii- 'akPęa,J^a
goninę.

Tikimasi, kad po kelių 
dienų jis galės grižti namo , . . ,
į Chicaga. Mes linkime, kad. J“ labal b,,an^a! 0 uz I*r- 
taip ko greičiau būtų. ; karnas moka labai žemas

amones gaminiai 
eis į Sovietų Sąjungą. O So
vietų Sąjunga, kaip žinome,

Amerikos Lietuvių Tary 
■ bos paskirta komisija jau 

Apie V liko Tarybos dar-! baigia tvarkyti genocido 
bu3 pranešė J. Pakalka, o i (tautų žudymo) parodos 
apie valdybos vicepirm. J. eksponatus. Ieškoma paro-
Audėnas. Kitame numery a- 
pie tai pakalbėsime plačiau.

dai tinkamos vietos. Ta pro
ga anglų kalba bus išleistas 
leidinys. Parodos paruoši- ’

I Paryžių atvyko ir Pietų 
Vietnamo delegacija

Jai vadovauja viceprezidentas Nguyen Cao Ky. Jo 

tikslas — siekti teisingumo. Aiškinami formalumai.

Sekmadienį į Paiyžių at-- JAV laivai įplaukė 
vvko ir Pietų Vietnamo 100,
asmenų delegacija, kuriai 
vadovauja viceprez. Ky. A- 
erodrome jis pareiškė, kad 
atvyko ne privilegijų, ne Š.

Netrukus į Europą bus 
pasiųsta 15,000 pėstininkų 
ir 4 lėktuvų daliniai daly
vauti kariniuose pratimuo
se, kurie vyks Vakarų Vo
kietijoje netoli Čekoslovaki
jos sienos. Mat, sovietm pa
sistūmėjus, yra stiprinamos 
ir Nato karinės pajėgos.

♦ * *

į Juodąją jūrą
Du JAV karo laivai per 

Dardanelių sąsiauri įplaukė
Vietnamo pasidavimo reika- i Juodąją jūrą. Maskva dėl

Vietname per švente* bu* 
paliaubo*. Š. Vietnamas pa< 
skelbė sustabdysią* karo 
veiksmus per Kalėda* ir N. 
Metu* po 3 dienas, o P. 
Vietnamas žada sustabdyti 
karo veiksmus tik per Kalė-

lauti. bet teisingumo. Jis 
tuoj pasimatė su JAV dele
gacijos vadovu Harrimanu.

Dabar aiškinami Įvairūs 
formalumai. Turėkime gal
voj. kad daug ginčų yra net 
dėl to, koks turi būti derybų 
stalas — pailgas ar ketur
kampis.

Kalbama, kad Nixonas, 
pradėjęs eiti prezidento pa
reigas, JAV delegacijos va
dovu paskirs dabartinį am
basadorių Henry Lodge, ku
ris yra ilgai buvęs JAV am
basadorium P. Vietname.

Kaip žinoma, Pietų Viet
namo vyriausybė ilgokai į 
Paryžių savo delegacijos ne
siuntė ir tuo derybų eigą 
pristabdė. Svarbiausia, ji 
prisibijojo, kad, paskubom 
siekiant kokio nors susitari
mo su komunistais, ji nebū
tų verčiama pripažinti va
dinamąją P. Vietnamo par
tizanų „Išlaisvinimo Fron
tą ir vėliau sudalyti su ko
munistais koalicinę vyriau 
sybę. Atrodo, kad dabar yra 
gautas Washingtono tvirtas 
pažadas, kad tokios koalici
jos nebus siekiama.

to pakėlė triukšr ą. Girdi, 
tai provokacija. G nad ji 
net 60 laivų pasiuntė į Vi
duržemio jūrą. tai jau ne 
provokacija.

Juodoji jūra. kaip ir kitos 
jūros, yra atvira visiems 
laivams, bet sovietai ją no
rėtų laikyti savo ežeru.

Italijoje sudarys 
koaliciją

Atrodo, kad krikščionių 
demokratų atstovui Maria- 
nui Rumorui pavyks sudaryt 

partijų (krikščionių, res
publikonų ir socialistų) ka
binetą, kuris rūpinsis pakel
ti pensijas ir aplamai gerin
ti plačiųjų masių padėtį. Tik 
ta sąlyga socialistai sutinka
įeiti į kabinetą.

parduodamas prekes verti- da* 24 valandom.

karnas moka 
kainas.

Aišku, pasauliui bus skel
biama, kad čekai laisvu no
ru sutiko su visais Maskvos 
pasiūlymais.

•Nixonas renkasi 
kabineto narius

Busimasis prezidentas da
bar jau baigia sudaryti mi
nistrų kabinetą. Jau žinoma, 
kad krašto apsaugos sekre
torium bus kon eresi rinkas 
Melvin R. I^ird iš Wiscon- 
sino. Jis tik 46 m. amžiaus, 
o kongrese jau 16 metų, la
bai įtakingas savo kolegų 
tarpe.

Švietimo, sveikatos ir lab
daros mini'tru yra paskirta^ 
Finch. Kalifornijos vicegu-
bernatorius. į

Savo patarėju krašto ap
saugos reikalams jis pasi-

Praeitą penktadienį ko
munistai vienu metu raketo
mis apšaudė 11 miestų ir 27 
karių stovyklas, kaimus ir 
pabėgėlių stovykla*. Nuo 
lapkričio 1 d. jie apšaudė
115 miestų ir miestelių.

♦ # ♦
New Yorke streikuoja 

Con Edison elektros bend
rovės darbininkai, bet admi
nistracija kol kas sugeba 
savo vartotoju* elektra ap
rūpinti.

♦ ♦ ♦

Venecueloj laimėjo
demokratas

Prezidento rinkimai ten 
buvo daugiau kaip prieš sa
vaitę, bet balsų skaičiavi 
mas dar nebaigtas. Tačiau 
pagal jau suskaičiuotus bai 
sus laimėjo krikščionių de
mokratų kandidatas Rafael 
Caldera. Dar nesuskaičiuoti 
balsai jau to fakto nepakeis.

Nuo 1958 m. perversmo 
kraštą valdė demokratinės 
akcijos partija. Rinkimuose 
jos kandidatas į preziden
tus buvo Gozalo Barrios.

Į vieną Belgijos ligoninę 
atvežta nėščia 10 metų mer
gaitė. Prieš kelerius metu* 
Meksikoje pagimdė 9 metų 
mergaitė.

Izraely padaryta pirmoji 
svetimos širdies į dėjimo o-

Buvo labai nerami
savaitė

Riaušių ir streikų buvo 
ne tik mūsų krašte, bet ir 
kitur. New Yorke net moki
niai streikavo dėl to. kad 
jiems sumažino švenčių kie-

Dr. Br. Nemickas kalbėjo mas reikalauja nemaža? lė-| Richardo Nizono brolis, kuris rink J prof. Henry Kissinge- tOIJ ’Vį“* Arti,m*W RyU* 
apie Vliko artimiausius už- šų, todėl Altas laukia iš vi- tcansiąs gerą vietą naujoj ad- į, kurįs i)UVO ir Kennedy-, va,*tybe*e* 
davinius. ___ __ Į suomenės aukų. ministracijoj Wa*hingtone. į Johnson patarėju.

peracija. Viso labo tokių o-, kį ir pailgino mokymosi va 
peracijų jau padaryta 100. landas, kadangi mokyklos 

* * • | ilgai buvo uždarytos dėl mo-
ixono pasiuntiny* Scran- kytojų streiko.

Studentai demonstravo I-

Pietų Vietnamo viceprezidentas 
Nguyen Cao Ky paskirtas de
rybų Paryžiuje vadovu.

Karingiausios negru organiza. 
cijos Black Panther vadas EI. 
dridge Cleaver buvo nubaustas 
kalėti 13 metu. Šešerius metus 
atsėdėjęs, jis buvo išleistas į 
laisvę. Vėl nusikaltęs, jis turė-

talijoje, Prancūzijoje, Belgi-. jo grįžti į kalėjimą, bet negrįžo, 
joje ir net Ispanijoje. Policija jo ieško.
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Mūsų dėmesio vertas visų 
pabaltiečių sugyvenimas. , 

Latviai, kurių skaičius, 
kaip minėta, žymiai dides- 

"Keleivio“ 47 nr. tilpęs straipsnis, kuriuo buvo at- njs> kasmet du kartu susi- 
kreiptas dėmesys i komunistų planingai vykdomas civili- renka ir iškilmingai švenčia >■ 
nių gyventojų žudynes Pietų Vietname, gerokai sunervino savo tautines šventes. Tai? 
mūsų komunistinę ''Laisvę”. Ji š. m. lapkričio 26 d. laido- Joninės ir Latvijos nepri-i

Ką matome, tą ir sakome Kas kitur rašoma
RIAUSfc CHICAGOJE , 

; V m POLICIJA
K k r r a, * l V ■: T

Atsimename riaušes de-
je šoko dėl tų informacijų kaltinti "Keleivio“ redaktorių klausomybės minėjimai. Nei į mokratų partijos konvenci- 
ir vėl iš naujo dėstyti savo pasenusius argumentus, visą estai, nei lietuviai savo tau-^ jos metu Chicagoje. Dėl jų
atsakomvbe demagogiškai versdama amerikiečiams ir ju švenčių Halifakse ne-« )leni a tino. mjGol3 Daley 

i švenčia, n es jų permazas ir policiją, kiti demonstran
tu1^1 a?. , gka^iug get užtat metaj tus. Tas dalykas jau buvo

Pirmiausia "Laisvė” prikiša "Keleivio“ redaktoriui,! metu latviai į tas savo šven- 
kad jis tai rašęs "gindamas ir teisindamas barbariškąjį tęs pasikviečia visus estus 
Vietnamo karą”. Tai pikta suktybė, nes "Keleivis”, nu- įr lietuvius ir juos labai vai- 
šviesdamas visą virtinę iki šiol spaudos sąmoningai nuty- šingai priima.
limų komunistų ten Įvykdytų ir vykdomų žiaurumų, ypač Netikėtai ir man teko to- 
civilinių gyventojų sadistinių žudymų, kaip tik visą tą ka- kioje šventėje būti. Lapkri- 
ro barbariškumą smerkė, o ne gyrė. kaip "Laisvė” norėtų, čio 23 d. Halifakso latviai 

iškilmingai minėjo Latvijos 
"Laisvė” priversta pripažinti, kad komunistai irgi nepriklausomybės paskelbi- 

"šaudo švininėmis kulkomis“ ir kad "niekas nėra to už- mo 50 metų sukakti. Kadan- 
ginčiję ar paneigę”. Bet mes norime priminti, kad ji, iš- gi tą dieną buvau Halifak- 
pūsdama amerikiečių "nusikaltimus“, visus komunistų se, tai ir aš buvau pakvies- 
partizanų žiaurumus yra nutylėjusi. Ji ir dabar nutyli, kad tas i tą minėjimą.

Policininkų sužeista 192. Lietuvos laisvės kovos su- 
Iš demonstrantu 101 buvo kakties metais, geibia miru- 
reikalingas ligoninės pagal- sius ir didžiai vertina gy\ uo- 

. bos ir 1.025 suteikta ambu- sius ilgamečius Alto vei.kė- 
\adai Storinė medicinos pagalba, jus. kurie nepalaužiamu ryž- 

\ isokiais budais pio\orta\o dauguma nukentėjo dėl tu kovojo dėl Lietuvos .uis* 
ašarinių dujų ar specialių ves ir nepriklausomybės ir 
riaušininkams išsklaidyti kurie giliai tikėjo pačių Lus- 
vartojamų chemikalu. v uju tautų apsisprendim u.

Matydami jų

’Kad maištininku

policiją (vartojo prieš ją 
visokius pabūklus), šlykš
čiausiais būdais pravardžia
vo. apie tai buvo pradžioje 
lyg ir nutylima.

"Paskirtos buvo bent ke
lios komisijos, kurios turėjo 
iš pagrindų visa reikalą iš
tirti ir paskelbti davinius. 
Būdinga tai. kad tų komisi
jų raportai, kurie jau pa
skelbti. ne tik savo išvado
mis skiriasi, bet ir surinktus 
faktus skirtingai aiškina.

"Prie visu' paskelbtų ra-

ALTO NUTARIMAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos rezoliucijos, priimtos 
metiniame suvažiavime 1968 
m. lapkričio 23 d. Chicago
je, Bismark viešbutyje:

Amerikos Lietuvių Tary
ba, išklausiusi Alto valdy
bos pirmininko, valdvbos

tomis "švininėmis kulkomis komunistai šaudo vaikus, nėš-' Jau iš vakaro Halifakso

kaip ir pamirštas, bet siomis 
dienomis vėl prisimintas.
Mat, prezidento paskirta 
toms riaušėms ištirti komi
sija paskelbė savo net 354 
puslapių pranešimą.

Štai ką apie tai rašo Chi
cagoje leidžiamos Naujie- i . . . , , .
nos gruodžio 3 d. vedama- P°rtų apie demokratų kon- narių ir iždo globėjų prane
šame : ' vencijos metu Įvykusias Šimus, dėkoja jiems už jų

"Kaip žinia, prieš kon- Chicagoje riaušes prisidėjo atliktą darbą, 
vencija buvo visai atvirai dar vienas, kuris susideda is Ameiikos Lietuv ui Taiv- 
skelbiama. jog Į Chicagą yra 354 puslapių ir kuri paruošė ba reiškia viltį, kad gražiai 
pasiryžę suvažiuoti visokių Damel \\ alker (tiksliau— vykdomas vieningas Ailo 
”ipių” iv naujosios kaii'ės alker vadovavo to rapor- valdynos darba? ?u kitai? 
atstovų kurie turi galvoje’ f® paruošimuil.” laisvinimo veiksniais bei
vienatinį tikslą: suardyti- Naujienos sako. kad tas lietuvių organizacijomis bus 
demokratų konvenciją. * pranešimas vra geresnis už tęsiame ir ateityje.

"Ir jie suvažiavo. Tiesa, kitus pranešimus, nes jame Ameiikos Lietuviu Tary- 
ne tiek daug tūkstančiu, mažiau jausmingu paša- ba dėkoja v i?ai lietuv ių v i- 
kaip buvo skelbiama, tačiau kojimų, o daugiau faktiškos suomenei, raoijo valandų 
vis dėlto gana daug. Ju ka- medžiagos. \ įsiskai nėra vedėjams ir organizacijom? 
ringieji vadai tuoj ėmė or- slepiamas tas faktas, kad už atlikta ir nuolatinę tinan- 
ganizuoti demonstracijas, suvažiavę ipių” vadai pa- sinę ir moralinę paramą, 
eisenas ir žygiavimus. Ne- čiais slvksčiausiais ir biau- Amerikos I.ietu'-iu T-irv- 
žiūrint to, kad jie neturėjo riausiais būdais, panaudo- ba išskirtinai dėkoja už Ge- 
leidimo žygiuoti i amfiteat- darni jėgą, provokavo poli- nocidinė? parodos sutvarky- 

Rutos Lu-* r4’ kur b*uvo laikoma kon- ciją. Neglostomi ir policinin- mą ir jos suorganizavimą vi-

čias moteris, kad piausto civiliniam žmonėm liežuvius, ka- televizijoje buvęs Latvijos 
poja galvas, išdarinėja vidurius. O to nutylėjimas yra ly- kariuomenės pulk. Arturas 
gus bjauriausiam melui. i Silgalis anglų kalba trum-

n , „t - „ , v , ' Pai papasakojo apie Latvi-
Pagal Laisvę”. \ įetname vykstąs tik civilinis karas jos nepriklausomybės metus 

tarp pačių vietnamiečių, tai ko ten kišasi Amerika? Deja, jr 111SU okupaciją 1940 m. 
tuos komunistų "civilinius kailis” mes jau perdaug gerai Patsai minėjimas įvyko dr. 
pažįstame. Jie pačių komunistų dar yra vadinami ir "iš- Ojars Lucis erdviame bute. 
laisvinimo karais”, kuriais, kaip žinoma, siekiama vieną Minėjimui viską paruošė pa- 
ar kitą kraštą "išlaisvinti* iš demokratinės santvarkos, o ti šemininkė dr. Rūta Lucis. 
dažnu atv u net ir iš nepriklausomybės. O jei "Laisvė”! Prisirinko pilnas butas, 
klausia, ko ten į Vietnamo "civilinį karą” kišasi Amerika,' kįek ^k galėjo tilpti. Malo- 
tai mes norėtume paklausti "Laisvę“, ko sovietų tankai įsi-' niai buvau nustebintas. kai
kišo į "civilini karą“ Vengrijoje, ko gi dabar raudonoji, P?”?3^311’ -J’ UtO> U~j vencija, jie to nepaisė. kai: kaikurie esą tikrai bru- siems to svarbaus darbo tal-
armija įgriuvo net į komunistinę Čekoslovakiją, kurioje’ el> u\?.p31^o& 3' . j "Kai’iš anksto buvo ?kel- fališkai ir nepateisinamai kininkams bei rėmėjams.
dar ir "civilinio karo’4 nebuvo? • . * ineJ-T^- ’arp » biama, jod "ipiai“ ir naujo- elgęsi. Tačiau tik kaikurie,

................. , . r • • v •+ ! >lenos didele Lat\ ijo? \ eha-. . . . revojjucjoniei-iaj vra todėl dėl ju elgsenos jokiu
Ne. čia ne civil:ai tarai, o brutaliausiai komunistų,: Va. čia pat mažas staliukas a ie\uuuciuiueuai j.j?

vykdoma pasaulinio masto agresija prieš laisvas ir demo-i pirmininkui, ir ant jo visos ,, .-z .. i.,,,.;, , t,., .... ........................ »į t- ... t««.. : revoliuciją , tai ir policija gumos, kunkratines valstybes. Tik prieš šią agresiją spiriasi ir ame-, trvs vėliavos: Estijos, Latvi- j- - v, ••. .. -T. 1 ,, - ? \ i- i • • t - * * *. • nesnaudė: ii buvo paruosta Korektiškai,nkiecių armijos Vietname, geibedamos Pietų \ įeinamą, jos ir Lietuvos Ant sienos vjsokiems galimumams. Ka- Naujienos teisingai sako. 
nuo pavergimo ir gyventojus nuo komunistinių skerdikų. , 1 kairę nuo staliuko Estijos d . b tikėtasi dideliu kad paruošti 
___________________________________________________iSO^^nSS.S “i pagalbon buvo Hkkų pranešimų

>—i-•■"--i—— -_==i žvakės; ant sienos iš kitos(
pusės — Lietuvos Vytis, pa 
puoštas gražiomis
komis juostomis ii »ci — _ . ... . . i-mūsų tautišku spalvų 6 de- Paruosta ir pmmtos tinka- d.de 
ganėios žvakės. - mos P™™”®8 -----

revoliucionieriai yra todėl dėl jų elgsenos jokiu Amerikos Lietuvių Tary- 
pasiryžę Chicagoje sukelti būdu negalima kaltinti dau- bos suvažiavimas. įvykę?

pareigas ėjo ...

buvo
pašaukta ir milicija.

"Pranašautos "revoliuci-

visiškai beša- 
apie įvy

kius, kurie ką tik atsitiko, 
vargu įmanoma, nes visada

kovos sėk
mingumą, mes, gyvieji lietu
viai. neturime palūžti, bet. 
sustiprinę vieningumą, pri
valome siekti didžiojo lais
vinimo uždavinio 
nimo.

Įgyvendi-

BALTŲ MOKSLININKŲ 

DRAUGIJA
Jau buvo rašyta, kad Ma

ry lando universitete lapkri
čio 28—gruodžio 1 dienom 
buvo pirmoji estų. latvių ir 
lietuviu mokslininkų kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
130 mokslininkų. Jie išklau
sė ir diskutavo 5d praneši
mų. lietusių įvairias jų kraš
tų sritis.

Konferencija nutarė į- 
steigti Pabaltijo mokslinin
kų diaugiją. Tam reikalui 
išrinktas 9 asmenų (po 3 iš 
kiekvienos tauto?) komite
tas. kuriam pirmininkaus 
latvis Gundai- J. King. Pa- 
cifieo liuteronų universiteto 
verslo administracijos mo
kyklos direktorius. Lietu
viam? jame atstovaus: Wil- 
kes kolegijos prof. Bronius 
Kazlas, Ohio univ. prof. 
Rimvydas Šilbajoris ir Ok- 
’ahomos unv. prof. Vytautas 
Vardvs.

1963 m. Italijoj sugriuvo didžiulė užtvanka ir žuvo 2.117 
žmonių. Viršuje 8 teisiamieji dėl tos nelaimės, o apačioj 
žuvusiųjų giminės stebi teismo eigą.

iis lietuviš? Jos“ neivyko- Labiausiai gal įvykius mačiusių ir apie juo? 
-;r vėl —' dėl to’ kad buvo anksto girdėjusių jausmai vaidina 

- - pasiruošta ir priimtos tinka- didesnį ar mažesnį vaidme-
mos priemonės neatsakin- nį.

....... , . . I giems gaivalams suvaldvti. Mums, iš toliau žiūrint į i
Minėjimui vadovavolat-, vjs 4ėlto negalima pa- Chicagos įvykius, atrodo. į

v-n.ok®ano.<!‘afas Gustavas jog demokratų kon- kad pamirštamas vienas,
\liks Minėjimas prasidėjo, venįjja praėjo sklandžiai ir faktas, būtent: kad polici- 
buv. Rygos universiteto pro- niekoJ w neivvko i ninkai yra tokie pat žmo.j
I A^Anoiio Mat’iIa knnri'nnm i • • •••itKas gi iš tiesų įvyko? nės. kaip ir mes visi. ir kad

Kodėl Kalėdų dovanoms 
Į knygą? te

Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai skaito
te. Ir Jūsų šeimos biblioteka do

kokio blizgučio nepakeisti

dar nėra pilna. 

Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia

1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus,

pasirinkti:

Pabaltiečiai Halifakso mieste
DR. B. MATULIONIS

y
Į šiaurės rytus nuo Bosto- kad šitie tariamieji lietuviai 

no į Atlam įsikiša pati ry- yra iš Lietuvos kilę žydai, 
tinė Kanais dalis. Tai Nau- kurie ir dabar pagal kilmės 
joji Škotija. Jos sostinė —, kraštą save vadina lietu- 
Halifakso miestas, kuris tu- viais.
ri puikų uostą. ' Greta kelių lietuvių Ha-

Halifakse seniau gyven- lifakse dabar dar gyvena 
ta gero būrio lietuvių, bet kiek didesnis būrys estų, tik 
dabar ten jų vos kele“ ? Irt- latvių skaičius yra gerokai 
gyvena, kiti jau sei. >.;ai i>- didesnis. Jų čia yra kelios 
nyko: vieni išsikėlė į didės- dešimtys šeimų, 
nius Kanados miestus, kiti
išmirė, o naujų nebeatvyks- 
ta. Tiesa, Kanados statisti
ka rodo, kad Naujojoje Ško
tijoje ir dabar'gyvena apie

fesoriaus Povilo Kundzinio 
trumpa latvių kalba paskai
ta apie Latvijos laisvę. Pa-i 
skaita buvo užbaigta Latvi
jos himnu, kurį giedojo visi 
dalyviai. Po himno pirmi
ninkas pakvietė estus tarti 
žodžio. Kalbėjo ekonomis
tas Uno Sorra. Jo sveikini- 

! mo kalba buvo baigta Esti
jos himnu. Latvė muzikė 
himną skambino, o estai jį 
giedojo.

Po to aš buvau pakviestas 
tarti žodį lietuvių vardu. 
Latvius sveikinau ten daly
vavusių lietuvių vardu ir 
pats asmeniškai, kaip buv. 
III-jo PL Bendruomenės 
seimo ir JAV LB Taiybos 
narys. Paminėjau, kaip trys 
Pabaltijo broliškos tautos 
šimtmečius nešė svetimųjų 
vei-gijos jungą, visos trys 
1918 m. buvo išsikovojusios 
sau laisvę ir nuo 1940 m. vėl 
visos neša maskolių genoci
dinės (tautžudiškos) okupa
cijos jungą: kad šių kraštu 
likimas bus vienodas, todėl 
mes — lietuviai, latviai ir es
tai — to paties ruso impe
rialisto smaugiami, turime 
savo kovoje dėl mūsų tautu 
išlaisvinimo visados būti 
vieningi. Po mano trumpo 
anglų kalba pasakyto žodžo 
latvė muzikė paskambino 
Lietuvos himną.

Bet stipriausią įspūdį man 
padarė minėjimo vadinamo
ji "linksmoji dalis“. Visų 
nuotaika buvo gera. visi 
vaišinosi tuo, kas ką atsine- 

ant

2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus,

3. "Mūsų Lietuva“ 4 tomus,

4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Ka? pageidautų, atskiru susitarimu galės gauti labai
Kodėl apie tuos įvykius vis būna momentų, kada kiek-į pa]ankias išsimokėjimo sąlvga< 
dar tebekalbama? | vienas žmogus nepajėgia su-

"Kaip žinia, tarp atvyku- silaikyti. 
šių į Chicagą "maištininkų“. ■ Jei policijos pareigas bū- 
kurie buvo pasiryžę demo- tų ėję robotai, tai ju niekas 
kratų konvenciją suardyti nebūtų galėjęs išvesti iš pu- 
bei suorganizuoti milžinišką siausvyros— nei nežmoniš- 
protestą prieš karą, ir poli- ki burnojimai, nei buteliais 
cijos įvyko keli gana smar- daužymai, nei spiaudvmai, 
kūs susirėmimai. Buvo ne- nei žmogaus išmatomis 
mažai sužeistų, sukruvintų drabstymai. Bet tas pareigas 
bei šiaip daugiau ar mažiau ėjo žmonės, todėl ir iu kant- 
apdaužytų. į rvbė tralėio būti palaužta.

"Dėl tų susirėmimų kaip' bet ir tai tokių buvo tik ma- 
tik ir kilo didžiausias triukš- žas skaičius, 
mas. Pasipylė kaltinimai ■ Todėl manome, kad klys- 
prieš policija kaip iš gausy- ta tie, kurie tų nemaloniu j- 
bės rago: ji buvo kaltinama’ vykių Chicagoie priežasčių 
didžiausiu brutališkurnu, ne-' ieško vien policijos eilėse ir 
pateisinamu jėgos panaudok sąmoningai užmerkia akis. 
jimu. Filmuojamos buvo! žiūrėdami i kita pusę, — į 
scenos, kurios vaizdavo po-Į tuos asmenis ir faktus, kurie

a s y k I t e šiuo r e s u

Lietuvių Enciklopedija
361 W. Broadway, P. O. Box
South Boston, Mass. 02127
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licijos žiaurumus. į viena kitą tvarko? dabotoją 
išvedė iš pusiausvyros.

Keli įdomūs faktai

Ko maištininkai Chicago
je siekė, paaiškina New Yor
ke slaptai leidžiamas "Vil- 
lage Voice“: "Masinis bal-

200 lietuvių, bet pasirodo,

Beveik visi N. Škotijoje 
gyvenantieji pabaltiečiai 
(estai, latviai, lietuviai) — 
inteligentinių profesijų žmo- šė ir sukrovė 
nės. iš Europos atvykę po stalo. Jaunimas — vis stu 
Antrojo pasaulinio karo. dentai ir studentės —nesi

skirstė nuo "senių“ į savus 
būrelius. Jokios ausis kurti
nančios muzikos ir jokių mo
demiškų džiunglinių šokių.
Iki gilios nakties latviai —{tųjų jaunimo revoliucinis ju-
senimas ir jaunimas —visi'dėjimas, lygiagrečiai bend- 
kartu dainavo latviškas dai-! radarbiaujant su maištinin- 
nas, ėjo latviškus ratelius,' kais juoduju tarpe, galėtų 
dainuodami šoko latviškus rimtai pažeisti kraštą ir su- 
šokius. Ir visą laiką teskam- darytu sąlygas palaužti A- 
bėjo latvių kalba. Supran- meriko? galiai ir valiai ko-1 
tama, estams ir lietuviams voti su partizanais užjūry.“ j 
tekdavo griebtis kitų kalbų. Buvo suimta 668 demons- 
kreipiantis į 'latvius, bet tas ti antai, atvykę iš 36 valstijų 
netemdė pakilios nuotai- ir penkių užsienio kraštų, 
kos. Visus dalyvius jungė Taigi riaušėms buvo stro-Į 

bendro vienas bendras jausmas: piai rengtasi.
mes. pabaltiečiai. esame vie- Riaušių dalyvių būta per 
na šeima. 10,000, policijos — 12,000.1

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmeninis rekomenduojama lietuviikų 
klubu ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

d.de
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE DETROIT. MICH.

Mirė Petras Kučinskas
I ivoRcrrrrnio naujienos

Kario pagerbimas ir 

brazilietės lietuvaitės 

sutikimas

dūrinį mokslą. Čia atvykusi 
ji turi gerą progą pasirinkti 
kelią į ateitį.

Jiems palinkėta veržtis 
, . . ! pirmyn, skristi aukštyn, ne-
i.ietuvių Darbininkų Dr- pasiduoti kasdienvbės su

jos skyrius sumanė pagerbti kuriams ir smaguriavimam, 
tos pačios draugijos veikėjo nepaleisti iš akių ateities, s 

sūnų Albiną, nes kaip bus pasiklota, taip' 
ir išmiegota.

Albinas keliais žodžiais 
visiems tarė ačiū už linkėji
mus ir dovaną — laikrodė
lį. Aldona taip pat pasakė 
esanti sujaudinta tokiu nuo
širdžiu sutikimu ir reiškė 
padėką.

Albino tėvas Jonas Gal

iono Gaidžio 
atitarnavusį JAV kariuome
nėje ir vienerius metus da
lyvavusį Vietnamo karo žy
giuose ir sveiką iš ten grįžu
sį.

Gruodžio 1 d. Bručo sve
tainėje ta proga buvo su
ruošti bendri pietūs. Į juos

Po ilgos širdies ligos lap
kričio 15 d. Fordo ligoninė
je mirė Petras Kučinskas, 
gyvenęs 20C8 Hubbart St.

Velionis gimęs 1895 m. 
vasario 22 d. Lietuvoje. Bir
žų apskrityje. Kaip patsai 
sake, ten lankė pradinę var

Mūsų padėka
Nuoširdžiai praš?u Kelei

vio redaktorių du«.;i dėtos 
padėkoti už

i dovanas, mums i 
į dybinio gyvenini, 
sukakti.

Siuntiniai Vietnamo 
kariams

sveikinimus ii Užsukęs į Bronės Sviklie- 
: ' t ve- nės vadovaujamą siuntinių 
? metų įstaigą Alilibury gatvėj pa

siteirauti, ar jos vyras jau
Visų pirma no m mi le- grižo namo iš ligoninės, ra-

. . koti laikraščiams, mažiai ta dau B. Svikliene, beruošian-go moKvklą prie ratelio. Te-1 sukaktį aplR(- siuntinius !ietuviams ka.j 
xaI?r /e.i.imo 10 is, jejvjuj Draugui ir Da:‘->:nir- riams Vietname: leitenan-:
!tSlk^A!.č'^S1910|kui. paskutiniųjų ė v.. s ko- tui Povilui Nekrošiui, ser- 

respondentui P; a r Pau- žardui Jonui Pipirui ir Drą- 
n va- liukoniui. ! sučiui Paiėdai.

m., vos 14 metų amžiaus. 
Petrukas čia dirbo

karais laime luvAvr-ą. nuic-■ reKoju aoieju narai,iju: 
damas pramokti anglų kai- klebonams — kum .Jonui I

atsilankė apie 30 asmenų. ‘ Albino tėvas Tonas Gai b°S ir amat0' Dirbo PUJm°- Jutkeviėiui ir kun. Akkoluii
Karei-io uniformoie uasiro- , ,.t.e'as. , <j3_1 neje masinu operatmum. Tamulevičiui, ačiū mfe-t sti-; Notre Dame kapinėse pa
djiirA?b“"a‘ kurio '’-^Pasulziauge, kad Josu.|Buvo nuoširdus, malonaus minaič-iui Baifo ^n.*“**® [,'anas Juozūnas,

’ at nūs paieigmgai atuko Ramo būdo ir niekad neužsigauda-1 dėiui kun Pranvc GeDčiū- ,)er ^9 m- amžiaus, seniau I
at. ~ ‘ atvyįu?ia;; Y Bi.00k_ aktingai dalyvavęs lietuvių

lankė mokyklą, nore- į Dėkoju abiejų 
klebonams

KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS

Hollywuodo. Floridoj, policija tikrina mirusios Mary 
MacMahon bute rastus pinigus — $242,283. Be to, rasta 
daug brangenybių ir įvairių serų, iš viso daugiau nei 
miliono doleriu vertės.

Kitos naujienos

krūtinė buvo nusagstyta 
žymėjimo žyminiais ir me
daliu už drąsą.

Visi jį apsupo, klausinė
dami aide Vietnamo karo į- 
vykius, bet Albinas nėra 
lengvai prieinamas, jis ne-

prievolę ir karo lauke gynė 
ne tik Pietų Vietnamo gy
ventojų laisvę, bet visų mū
sų. taigi ir Lietuvos. Jis susi
jaudinęs savo sūnui įteikė 
Tautos Fondo išleistą me-

vo. Priklausė visoms pagrin 
dinėms organizacijoms, o 
daugiausia veikė SLA. Jis 
buvo 352 kuopos organiza
torius ir yra prirašęs labai

lyno. N.Y.. bostoniškiams 
inž. Aleksandi-ui 
Juozui Lėkiui,
Juozui Neviams

11

, daug nariu. Be to, įsteigė
dal* su nepriklausomos Lie-j SlA baisbolo komandą ir

įtvvpn^s 1 P tuXos 3 P,ezldentų atvaiz-!džazą (orkestrą). Abu su
Kuki*'oi i lietuvaitė iš Bra- T°.k-.J)-t ™efĮalj ?J)P i žmonele velione Margareta
huk.ioji lietuvaite Bra skyrlus ,telke A. Gavėnai-* Ručinskiene, kuri prieš po-

tel- _ . rą metų yra mirusi, labai
. Pobūvis buvo baigtas mu-1 daUg prisidėjo i šią šalį at-

zika ir dainomis. Jam vado-; vykusjems naujiesiem atei-i Veronikai ir I.eom 
vavo Br. Spudiene. į viams jkurdir?ti. todėl buvo j ionskiams. A. ir M. C

net praminti dipukų tėvais.] Martai Alenai. Florencijai, 
Velionis P. Kučinskas bu-; Petrui ir Aleksui Butkevi-

zilijos Aldona Gavėnaitė, 
gimusi Sao Paulo mieste, vi
durini mokslą baigusi su bu
halterės pažymėjimu, į JAV 
atvyko nuolat apsigyventi, 
tikėdamasi čia rasti geresnę 
progą baigti aukštąją mo

kad tokios, kad ir kuklios
jaunų žmonių pagerbtuvės'
yra prasmingos:

Abiem jaunuoliam buvo 
sudainuota Ilgiausių metų.

Bepietaujant prasidėjo ir 
kalbos. Pirmasis tarė žodį 
ančių kalba (mat, buvo ir 
nelietuvių) adv. Steponas 
Briedis. Jis pasidžiaugė Al
bino pareigingumu ir jo žy
giais ginant laisvę. Be jo, 
dar kalbėjo Spūdžiai, Ma
žeikos. Petračkos. Gervic- 
kienė. Dainorienė. V. Kal
velis, J. Rimavičius, Šatei- 
kos, Mačionis, Blažienė,
Martin (angliškai) ir kt.

Vienas kalbėtojų sakė, 
kad žmogaus gyvenimas y- 
ra atžymėtas trimis lemtin- 
gais įvvkiais, kurių pirmasis 
ir trečiasis įvyksta be jo va
lios. Tai gimimas ir mirtis.
Kaip gamtoje kartojasi pa
vasaris. taip žmogaus gyve
nimo subrendimo metai ly
gūs anam gamtos pavasa
riui, kuris pasireiškia įvai-L ..... „
riais augmenijos žiedais ir lengva šio krašto žeme. Ta- 
sparnuočiu paukščių čiulbė-,vo 
jimu. Čia ir meilės pradžia.] 
ir kova dėl jos, kurios pa-;

J. Vlks.

LAWRENCE, MASS.

Mirštame ir sergame
Lapkričio 20 d. Bon Se- 

cours ligoninėje mirė Anta
nas J. Billa. gimęs 1892 m. 
Butrimų kaime. Jurbarko 
valse., JAV išgyvenęs 58 m. 
Velionis buvo viengungis, 
priklausė lietuvių draugi
joms, buvo Keleivio ir Nau
jienų skaitytojas.

Jo karstas skendo gėlių 
vainikuose. Jų tarpe buvo 
ir Onos Laugalienės su šei
ma iš Kanados, ir Savulio- 
nių iš Floridos. Palaidotas 
šalia brolio Vinco Nekalto 
Prasidėjimo kapinėse. Pali
ko liūdinčias brolių Vinco, 
Jono ir sesers Pash šeimas.

Tebūnie Tau, Antanai/

artimiesiems 
lią užuojautą. 

Burk Memorial

reiškiu

Onai Ručirskienei Hartfor- r’ 
de, Conn., ir vietiniams Bro
nei ir Juliui Sviklams, M 
vynai ir Jonui Dvareck 
Vincentai ir Jonui K;
Marijai ir Vincui 1 >a- 
Onai ir Jonui Din

veikloje. Paliko liūdinčius 
Čaplikui. žmoną Oną ir sūnų Juozą 

įei iri ?u -eima.
Fl";idojeJ Padėkos dieną iš Havan-

is Mass., pas seserį Petro- 
ntakauskienę. Juo- 

ir Vincentą ir Jo- 
as svečiavosi Mari- 
Bronius Šidlai.

J. Krasinskas

BAIGĖSI TEATRO 

ŠVENTĖ

. šauskas (Kanados LB švie- 
itimo Tarybos narys), sekre- 
: tore Juzė Rinkūnienė ir na- 

PLB Valdyba, pasiremda- rys ypatingiems reikalams 
ma PLB III-jo Seimo nutari- Stasys Rudys (JAV LB 
mu, 1969 metus skelbia Švietimo Tarybos narys ir 
"Lietuvių švietimo ir Šei- lituanistinių mokyklų ins- 
mos Metais“ ir prašo lietu- pektorius.
viškąją spaudą ir radijus 
šią idėją paremti ir populia-

ŠVIETIMO IR ŠEIMOS 

METAI

rinti.

į vo pašarvotas V. Baužos lai-' čiams, Laurai ir Juliui Gai- Chicagoje lapkričio 27— 
dotuvių koplyčioje. Lapkri-Į džiams. Žemaitaičių ir Gied- gruodžio 1 dienomis buvo 
čio 17 d. 8 vai. vakare įvy-] rių šeimoms. Mitrikams, AL' pirmoji lietuvių išeivių teat-1 
ko su velioniu atsisveikini-Į Šablinskienei. D. Kunsaitie- 10 šventė, kurioje dalyvavo 
mas, kuriam vadovavo šias] nei. Julijai ir Juozui Sinke- 6 vienetai su 100 vaidintojų 

] eilutes rašantis. Liet. Fondo • vičiams. Daratai ir Jonui ir kurią aplankė apie 4,000 
i vardu atsisveikino VytautasSinkevičiams, Liudvikai ir asmenų.
! Kutkus, žurnalistu — Alton-1'.Jackui Šimoniams, Andriui
sas Žiedas, Organizacijų, Baranauskui. J. ir AI. Vaš- 
Centro — Antanas Norus, kams, Grazdauskams. Sta- 
A. L. Balso radijo klubo — sei ir Vincui Beniuškevi- 
Vacys Urbonas, L.Ž. Cent-* čiams. D. Beniuškevičiui, 
ro — Vladas Mingėla iri Albinui ir Pranui Kondro- 
draugų — Pranas Zaranka. ! tams. Mortai ir Antanui 

Palaidotas lapkričio 18 d. Į Dirsoms.
Mt. Olazet kapinėse, šalia i Dėkoju rr.ūsų martelei 
savo žmonos Margaretos. ] Julijai ir sūnums Juozui ir 

Liko liūdesy žmonos se- Algirdui ir vaikaičiams Do- 
serys Marija Bukauskienė, ] vy^ul> Daneliui ir Nancytei. 
Antaneta Šatienė. Margare-; Dėkojame sveikinusiems 
ta Šataitė ir kiti giminės A-Ūkiškais SLA pi ezideniui Po- 
merikoje ir Lietuvoje

Be gėlių ir vainikų, jo var-
vilui Dargiui. floridiečiams 
Jadvygai ir Vincui Jankam.

dui ’įaminti Lietuvių Fonde \.Ant?r'Lli RufĮokams

buvo suaukota $108.

ligoninėj
grindė slypi savo veislės gy-?ilgai sirgęs mirė 72 m‘ amž-

25Frank Shurn. Velioni
išgyvenęs Lynne,

klauso nuo paties žmogaus 
valios ištvermingumo ir pa-,, „ , .,
sbyžimo. Visa tai skatinaI . ^.a aK o^as Rin~T 
žmoam pasireikšti įvairia; ^aPin®se Lj,nne: A e ionis 
kūrvba. Tas žmogaus pava.!pnklausė Lynno lietuvių klu
pai io dienas dabar gyvena i^uų panko nudincius zmo- 
įaunuolis Albinas, įsigijęs i Posūni G. I rnoną,
brandos atestata ir kartu at- ^,okus n ketui ias sesei iš

vvbės išlaikvmas ir jos tęs-:
tinumas. čia daug kas pri-im^s^ ,

1 prieš 9 metus atvyko į Law-, 
rence ir čia gyveno visą lai- j

Tebūnie Tau. Petrai, leng
va Amerikos žemė!

A. Sukauskas

NEW LONDON, CONN.

Inž. J. Bobelis išsikėlė 

j Virginiją

NAUJA ŠVIETIMO 

TARYBA

PL Bendruomenės valdy-

NASHUA, N.H.
Mirė A. Judickis

Lapkričio 17 d. mirė ae- 
i nas Keleivio skaitytojas An
tanas Judickis. 76 m. amž. 
Palaidotas vietos ‘lietuvių

likęs karinę prievolę ir da- 
Ivvavęs karo žvgyie. kurio 
tikslas užkirsti kelią tiems, 
kurie kėsinasi į žmogaus 
laisvę. Karas smerktinas,

Lietuvoje.
Ilgai sirgusi mirė Marija

Jekelevičiūtė - Lapinskienė,

Inž. Jurgis Bobelis, ilgo
kai ėjęs aukštas pareigas E- 
lectric Boat bendrovėje, ku
ri stato povandeninius lai
vus, išsikėlė į Nevvport 
Nevvs, Va..

Ten jis pakviestas

ir Rozalijai ir Jonui Stefen- 
sonams. Anelei Aliukūnie- 
nei iš Dorch esterio. Mass.. 
Jadvygai Tumavičienei. Ma
rijonai Jurgelevičienei iš 
Brocktono. Onai Michel, 
Kostui Babrau-kui. M. ir V. 
Daiiydom. M. ' • A.Palubec- 
kiams. K. ir J. Palubeckiam, 
Ui šulei ir Vincui Ašmens- 
kams. Juliiai Zdradauskie- 
nei, Dailvdienei ir visiems 
kitiems, kurie mus prisimi-

aukštesnėms pareigoms — 
i generalinio superintendento 

! 69 metu amžiaus. siarne ■ j>adėjėju. Ta bendrovė vra 
i krašte išgyvenusi 55 metus.

nė mums taip odelės sukak
ties proga. *

Ypatingai dėkojam lais
vės Varno ra iijo vedėjui 
Petrui Viščiniu; už;aip gra- 

dar žu mūsų sukakties paminė
jimą.
Ieva ir Juozas Krzsinskai

i didesnė už Electric Boat: jo- 
’ je dirba net 25,000 darbi-

ir blogio. Kovoia žmogus , ,aygMaikT . S'H. J. Bobelis inžinerijos
prieš žmogų, valstybė prieš , u ,.u? ? k kuopai. Li- moks]us pradėjo Kaune, tę-
valstvbę dėl nevienodai su-!*0 liūdesy \;»ras Juozapas, g- Austrijoj ir Vokietijoj, 
prasto eėrio ir blogio. Tojii^serys Ona P'esliakienė ir
žmonijos blogybė —karas į Al les.

lengvai išgyvendina-' Buvau rasęs. kad serga 
Tu kovu sūkuriuose senas ^1VIOT. ^aitytojas

teko atsidurti ir Albinui ir ,Staa>’s Juaka- ’Bs buvo porą
laimingai iš jų išeiti. Dabar kartų operuotas. Dabar jau gkvriu pradė-0 dirbti mi-
jis turi daug galimybių neto j* bendrovėj, kur nuo
vo ateičiai sutvarkyti. ! iezlfl“LV k,U planavimo inžinieriaus iški-

Aldona taip pat gyvena •! gieic p . e i. . adrr jnj?ų.acjjos viršū-
savo pavasarį. Ir ji baigė vi- M. Stonie nes.

Palaidota Elm\voodnuo neatmenamu laikų ėjo; 
ir tebeeina kova tarp gėrio1 n®se- Paklausė s\

kapi-
Onos

Turime

Aną diena rmėj< 
j kyli šv. Vince'.to 
■ seno draugo .'.ntarc

Šventėje vaidino: Chica
gos Jaunimo teatras — ”Vi- 
poesija“ (rež. Darius La
pinskas ir Leonas Baraus
kas), Chicagos Šaulių teat
ras — "Aušros sūnus“ (rež. 
Alfonsas Brinką), Clevelan
do lietuvių teatras "Vaidi
la“ — "Keturis keliaunin
kus“ (rež. Petras Maželis), 
Detroito Dramos Mėgėjų 
sambūris — "Pinigėlius“ 
(rež. Zuzana Arlauskaitė- 
Mikšienė), Los Angeles dra
mos sambūris — "šviesą, 
kuri užsidega" (rež. Dalia 
Mackialienė) ir Hamiltono 
dramos mėgėjų sambūris 
"Aukuras“ — Mindaugo 
mirtį" (rež. Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė).

Komisija (M. Ambrozai- 
tiene. Al. Baronas, B. 
Chotnskis, č. Grincevičius 
ir VI. Vijeikis) išskirtinais 
aktoriais pripažino Chica
gos Jaunimo teatro Mariją 
Smilgaitę ir Liucijų Alens- 
ka, Clevelando — Rūtą Jo
kūbaity tę ir Ramūną Švar
cą, Detroito — Danutę Jan- 
kienę ir Marijų Sajauską. 
Hamiltono — Danutę Kuda- 
baitę ir Albina Stasevičių, 
Chicagos Šiaulių — Antani
ną Makuzienę ir Albertą 
Stoškų, Los Angeles — II- 
mar? Mažeikaitę ir Erdvilį 
T Iškiliausiais akto-

’inkti Danutė Jankie- 
ibirras Stasevičius. 

geriausią pastatymą 
ią $500 padalinta tarp 

: UoŠ Angeles

ba patvirtino šitokios sūdė- tautinėse kapinėse. Velioni* 
ties švietimo Tarybą: pirm. paliko liūdinčią žmoną Mar- 
Antanas Rinkūnas. vicepir- celę ir dukterį Oną Bagdo- 
mininkai Jonas Kavaliūnas nienę. gyvenančią Raleigh, 
(JAV Švietimo Tarybos pir- N.C., kurioms reiškiame gi- 
mininkas) ir Liudas Tama- lią užuojautą.

BUVO $4« DABAR HK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broademy 
So. Boston. Mass. 02127

nėra
mas,

kur gavo mechanikos 
nieriaus laipsnį.

inzi-
ten radau be vd? 
niau buvusi Sl.A .Y 
sekretoriu VMda 1

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

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

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

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

United Lithuanian Flnance Committee 

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

enetų.
Už dekoraciias atžymėtas 

Los Angeles, bet. teatras, o 
už Įdomiausius kostiumus — 
Hamiltono teatras.

viu Draugiių Tarybos rice- Pabrėžtina, kad šventėje 
pirm.. Sandai* < ir Lietuvių dalyvavusių 80G vaidintojų 
Piliečiu Klv’ u sekretorių sudarė jaunimas.
Juliu Svikla. Jiems paliuke- šventę rengė LB Kultūros

1958 m. jis baigė Mass.jka (Tada kuo a tire o anie 
Technologijos Institute pra- 7Oo nariu), o vdp pat Lietu- 
monės įmonių vadovavimo

jau greičiau 
namo.

sv iiki. -tižti Taryba, kuriai vadovauja 
rašytojas Anatolijus Kairys.

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

i i » •
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Taip rusai šeimininkauja i Ivanovai, Kotovai ir pan.— 

Lietuvoje j Lietuvos jaunimo auklėtojai

Švenčionių Statybos-Re-Į Pačių rusų statistika ro- 
montų Įmonei reikia miško do, kacf Lietuvoje jau esama 
medžiagos. Miškų ūkis čia apie 10-12 nuošimčių rusų. 
pat. Bet medžiagas skirsto i neskaitant kitų vietinių ir 
tokia rusiška Įstaiga, vardu' nevietinių tautinių mažumų. 
LITBLMSNAB. Atseit, po-. Bet lietuvių "perauklėjimo'* 
pierio gamyklų aprūpinimo srity besidarbuojančių tar- 
istaigos padalinys Lietuvoj, pe rusų nuošimtis beesąs ko- 
Taigi švenčioniškiai kreipė-j ne dvigubai didesnis, negu 
si i tą litbumsnabą“. Ir bendrojoje gyventojų statis- 
gauna medžiagos iš... Kare- tikoje.

Vienintelis 12 asmenų ekspedicijos narys, kuris išsigel
bėjo. Ekspedicija buvo išvykusi į Brazilijos džiugles. 
Kitus jos narius nužudė laukiniai indėnai.

Geriausios Kalėdųc

dovanos
. ROMANAIKnygos

jaunimui

LABAI ĮDOMUS 
ATSIMINIMAI

lijos, šiek tiek ir iš Biržų, 
tik ne iš vietiniu mišku. Ištr i
Švenčionių miškų ūkio me
džiagą "litbumsnabas“ ski
ria i Klaipėdą, i Gudiją, tik 
ne i Švenčionis. Švenčionė
lių geležinkelio stotis už
versta lentomis, balkiais, 
kurių vieni parengti išvežti 
kitur, o kiti — ką tik atvežti 
iš kitur...

Apie tai rašo Czenvony 
Sztandar, lenkų kalba Vil
niuje leidžiamas kompani
jas dienraštis (lapkr. 24). 
Ir nebevadina to net "nepa- 
prasta istorija““ kadangi 
toki reiškiniai, matyt, nepa
gydoma rusų biurokratijos 
liga. M. Šurnauskas prieš a- 
pie 10 metų. būdamas vieti
nės administracijos viršūnė
je, viešoj kalboj piktinosi

štai, Lietuvai primestos 
rusų komsomolo organizaci
jos sukaktuvių proga už uo-

MEILĖ RUSAMS 'į antrinė kalba turinti nepa- 
J prastos reikšmės studijuo-

Rašėme, kad Lietuvos jant slavų ar romėnų kal- 
žydų (komunistų ir nepairi-; bas, kad ji nėra mirusi, nes

D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5. Atsiminimus visuomet į-

Vytautas Volertas, SĄ- domu skaityti, todėl siūlome 
švenčių proga nepamirš- MOKSLAS, premijuotas ro- įsigyti šias mūsų žinomų

, . .. S manas, 279 psl.. kaina $3.50. žmonių gvvai parašytas at-
-kO vaikams sias| Aloyza. Barona., PAVA- siminiinų'1.....'

i SARIO LIETUS, 261 ps!.,
oTvvfDDAo i kaina minkštais viršeliais , - -STUMBRAS,'-..,-,,, , . . X,— LlLOsE, Mmro kaimines’ 1 $2.o9, Kietais 83. i o.

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS-
I MAS, 305 psl., kaina 84.00. 
į Vincas Ramonu; ivuv> '
LOTAS RYTAS, 166pust. >
Kaina S2.5o. Gaunama Ke ' 
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪ 5, romanas iš

kitę nupir 
knygas:
BALTASIS

premijuota apysaka, pa- > 
rašė Gintarė Ivaškienė.' 
133 psl., kaina $3.60.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl.. kaina 
$2.75

kymenai, paraše Balė |ji komsomolo pareigūnai. 
Jų tarpe 34 rusai, arba be
veik 19 nuošimčių.

Lietuvos jaunimo 
auklėtojų" sąi
mirga Astapenkomis, Bete 
vais. Bezjenovais. Bikovais.

ner
ašąs mirgėte

soma:
”Mes nekalbame su Jumis 

apie kilnius komunistinius 
idealus, apie žmonių ir tau
tų lygybę, apie proletarinį 
internacionalą. Visi šitie iū-

džiami. Jame tarp kitko ra- kyklose.
O mūsų tarpe yra tokių, 

kurie savosios kalbos ne-
brangina...

NARDŽiO PULKAS, apsa-! suvaikiečilI ūkininkų sukili-į TUVOJE, 
n rašė Balėl m° 1935 m'> 1 tomas’ 280 Gimini mai 

psl. kaiVaivorytė, 157 
na $2.00

j ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu

Poezijos knygosGolovkinais, Ivanovais, Ko-į kiai jau išmesti į demagogi- 
novaiais. Kotovais. Lebede-' jos šiukšlyną. Jie pakeisti
vais. Makarovais, Suehano-' dabar vienu lozungu: "Mei-; _ ;
vais. Sutiaginais. Tichono-’ lė didžiajai rusų tautai, o VAKARĖ BANGA, lyri-j 
vais. Vasiljevais ir pana- , kas nuo tos ”meilės“ lieka, ka, Gražina Tulauskaitė
šiais. Apie pusė jų — parei-; pasidalinkite patys.“ 
gūnai bei instruktoriai Vii-, 
niuje, centre, ir jų veikimo '
plotas apima visą Lietuvą, j

tokiais beprasmiais vežtoji- ■ Bet yra jų pabarstytų ir Ma 
mais. — vistiek negelbėjo.! žeikiuose, Šiauliuose, Ute-; 
kaip negelbsti ir iki šiai die-į noj, Ukmergėj, arba ir neži-j 
nai laikraščiuose nuolat kar- nia kur. nes kaikurie iš tu'

LIETUVIŲ KALBOS 
REIKŠMĖ

127 psl.. kaina $2.00. 
AUKSINIAI RAGELIAI,

lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.0". 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159

psl.. kaina $3.00.
Andrius Valuckas. NE-

knygas:
VERGIJOS KRYŽKE-
UOSE, Sibiro kankinės 

Stefanijos Rūkienės tremties
atsiminimų atsiminimų I to
mas. 443 psi.. kaina minkš
tais viršeliais •-'5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE- 

Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina

S $2.50.
TT ' PASKUTINIS POSĖDIS, 

MUNO SŪNUS, II tomas,; juozo ąU(į.u0 atsiminimai, 
psi , kaina £>4.00. ()0

.. _ Saiiy Salminen, KATRY-
vaikam tekstu, kaina o0 c. NA ,omanas laimeies šve- DL MEDINIAI IR TRYS (šias knygutes išsirašant, d£s‘ j^emiJąJ GELEŽINIAI

išlaidoms

tojami pasipiktinimai ar pa
sityčiojimai dėl tokių nesą
monių.

Tame pačiame laikrašty- 
skunda

Chicago Tribūne dienraš-Į Psk* kaina $2.50. 
ty Norio Shioura parašė a-j ŠERKŠNO SIDABRAS, M Į

. . , . * pie lietuviu kalbos reikšmę. Vaitkus, 86 psl., kaina;sąrasą įtraukti visiškai pli- v«i
ki“, tai yra, be jokio nurody
mo. nei kur, nei ką jie daro.

kalba 
ti

nusipelniusių*' i pagiltųjų

pridėti pašto 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vy tė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės! 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina .

BALTOSIOS 
KELIONE Į MĖNULĮ,; kaina $2.50

KRYŽIAI,
291 psl., kaina $5.00. į Antano Šukio atsiminimai iš 

Petr. Tarulis, VILNIAUS! Lietm,'s Nepriklausomybės
RŪEAS, 495 psl., kaina {ko'M? 516 psi. kaina . .$3.00 
minkštais viršeliais $3.15. PER GIEDRĄ IR AUD- 
kietais viršeliais $3.75, kĄ., Mykolo Vaitkaus atsi- 

Jurgis Gliaudą, DELFINO '^limų (1909-1916) IV to- 
kaina kietaisimas. 2(2 psl., 

psl.. kaina $2.50 viršeliai.- . .. .
Baranauskas,

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234

Albinas
o,

N EPRIKLAU SOM Y3ĖS
83.

$3.00. • KARKLUPĖNUOSE, pre- SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
PELYTĖS mijuotas romanas. 224 psl.,' atsiminimi: G 916-1940) V 

tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina 83.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416

parašė Danutė Bindokie-į Kazys Almenas, UPĖ Į 
Jis nurodo, kad lietuvių kai- $1.50. j nė, 58 psl., kaina .... $1.50į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĖ,
ba esanti tikras lobis studi-.METŲ VINGIAI. Alf. Ty-: ŽAIŽAR

je skelbiamas skundas iš| Viktor Konoval, Nikolaj Su- JbU"a md°-e“roP,ec‘«L L,1?? J?1' kalna
Dūkšto. Ten Baltijos gele-i jalov, ii viskas... ' kalbas, kad joje galima ras-i GELIŲ KALBE-JIilAS. Jo-į
žinkeliu valdyba nutarė pra-: iš kito neseniai naskelbto V "''Įtikėtinai labai senui „as Mekas, 32 ps!., kai-!Iš kito neseniai paskelbto . , . ,
plėsti geležinkelio stoti. Dar- “apdovanojimo“ rašto kyšo form^ kūnas tegalima rasti 
bą pradėjo tuo. kad uždarė i Sergiejaus Korovino pavar'; sansknto kalboje, 

iš vienos miestelio 'J
pervažą iš vienos miestelio j kuris susilaukė 50 metų 
(dabar jau miestu vadina-i arnžiaus Širvintų rajono ko
mo) dalies i kitą. Dūkštas munistų partijos komiteto 
liko padalintas Į dvi izoliuo- pirmojo sekretoriaus parei
tas dalis: norint iš vienos o-o«e
gatvės pervažiuoti i kitą. { nų tvarko vadinamąją "be
reikia važiuoti apie 4 kilo-! „ .. . .. . . į tuvos“ komunistų partiją,
metrus. Kada stoties plėti- Ko Maskva reikalauja I Kilęs iš Kalugos gubemi- 
mo darbai prasidės, dar ne- Lapkričio 21-22 d. Miniu-' jos, Golovinas Lietuvon bu- 
matvti. bet pervaža uždary- je buvo sušauktas respubli-! vo atsiųstas 1953 metais, 
ta. ir net miesto valdžia Į kinis komunistų partijos ko-! kaip... vietinio komunistų 
skundą dėl to uždarymo ne- mitetas. Sniečkus papasako-Į partijos "centro“ komiteto 
gauna jokio atsakymo iš ge- jo, kas buvo sakyta Mask-į reikalų tvarkymo instrukto- 
ležinkelių valdybos. Jokiai voj apie žemės ūkio reika-i rius. Tada jis buvo 36 metų 
Lietuvoje veikiančiai admi- lūs. Pranešė, kad Maskva! amžiaus ir partijoj išbuvęs 
nistraeijos Įstaigai geležiu- nori padidinti mėsos garny- dar tik šešetą metų, taigi ir 
keliai nepriklauso, ir jų vai- bą iki 14-15 milionų tonų. amžiumi ir partijos stažu 
dytojai prieš vietos gyvento- pieno — iki 90-95 mil. tonų. žymiai jaunesnis už didžiu- 
jus nemažiau išdidūs, kaip kiaušinių — iki 45-50 mili- mą Lietuvoj veikusių komu

Minėtas autorius, pažy
mėjęs, kad lietuvių, kaip

na $1.00.
DERLIAUS VAINIKAS, J. MURKLYS, A. Giedriaus 

Mikuckis, 359 psl., kaina apysaka, 130 psl. kai- 
$2.50.

liems. Ados _ .
iliustracijos, 21 puslapis,! Rūta, KELIAS Į
kaina ................... $1.50. KAIRĘ, premijuotas roma-iPį kaina . $2.00

nas iš JAV senosios kartos TAU, LhsTuVA, Stepo- 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. n0 Kairio, 480 x?sL, kai-
kaina $3.00- na .............................. $2.00

Vvtautas Volertas. GY DIENOJANT, Kipro Bie-na ............................  $1.80
CHAPEL B., Algimantas! GINTARO TAKAIS, J. Na Į YRA DAILUS Jinio, 464 p.-l.. kaina....$2.00

romanas iš lietuvių emigran- i “tu*r x mc. i ai, Rip.
! tų gyvenimo, 242 psl.. kai ro Biehnio, 592 puslapiai

Mackus, 64 psi.. kaina $3.' rūnės eilėraščiai, daug ilius 
SIELOS BALSAI. J. Smals- tracijų, 64 psl., kaina $1.80

ir rusu kariuomene.

Sukaktuvininkai

Pijui Adomavičiui. am
žinajam“ Lietuvos valstybi
nio teatro Kaune administ
ratoriui. lapkričio 23 d. su-j 
kako 80 metų. Dabar jis 
pensininkas, rašo atsimini
mus.

Buvusi dramos aktorė 
1929-1940 metais Emilija 
Grikevičiūtė lapkričio 23 d. 
sulaukė 70 metų.

Skulptorius Robertas An
tinis, sukūręs daug nenyks- 
tančios vertės kūrinių, lap
kričio 24 d. užvertė savo gv-

| jardų (bidonų) permetus. 
(E) ; Ir nurodė, kiek ko reikaiau-

! jama iš Lietuvos. Būtent:
"1975 metais mes turime 

išauginti 2.2 milionus tonų 
grūdų (pernai išauginome 
1.7 mil. tonų), bulvių — 3.2 
mii. tonų (pernai — 2.6

i mii. t.), cukriniu runkeliu—
760 tūkstančių tonų (per
nai — 570 tūkst. tonu)

"Mėsos padidinti nuo 512 
tūkstančių tonų 1967 metais 
iki 630 tūkst. tonų 1975 me
tais, pieno — atitinkamai 
nuo 2.3 iki 2.9 mil. tonų, 
kiaušinių — nuo 614 iki 780 
milionų“.

"Mūsų laukia didžiulisc
darbas", sakė Sniečkus, iš-

venimo knygos 70-ji laP4-i dėstęs tuos Maskvos reika 
Jis tebėra kūrybingas ir te-i ]avimm 
bedirba Kaune.

Dramos aktorius Juozas 
Laucius minėjo 75 m. su
kakti.

Lapkričio 28 d. Kauno 
Medicinos instituto bendro-

Mirė dar vienas rusintojas

Lapkričio 16 d. Vilniuje 
staiga mirė toks Aleksand
ra

nistų vadų. Tačiau jis buvo 
atsiųstas instiuktuoti. kaip 
turi būti vedami partijos rei
kalai Lietuvoj. Tose parei
gose jis išbuvo septynerius 
metus. Paskui buvo perkel
tas i "buitinio aptarnavimo“ 
(Įvairių amato dirbtuvių) 
administraciją, irgi Lietu
voj, kur ir išbuvo iki staigios 
mirties.

Mirė kun. J. Stankūnas

Rugpiūčio 1 d. Babtuose 
mirė kun. Juozas Stankū
nas, kuris 1947 m. komunis
tų valdžios buvo paskatin
tas steigti tautinę Lietuvos 
bažnyčią, kuri, aišku, būtų 
buvusi visiškai paklusni 
Maskvai, bet velionis atsi
sakė nuo tos misijos ir dėl 
to buvo nuteistas 25 metus 
kalėti.

Išlaikytas 10 metų griež
tose kalėjimo sąlygose Ka
ragandoje. jis buvo paleis-

torius, 221 psl. kaina 75 c. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ-

S AL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys- 96 psl., 
kaina $2.00.

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

RUDENS SAPNAI. Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, tasie

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... 82.50 

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai
111 psl., kaina......... §2.0*
SU DAINA, 392 liaudies 

daipos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie-į 
nė, kišeninio formato 
psl., kaina $2.00.

TINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. Į 
kaina ............................ $1

................... $2.00
Vytautas Volertas, UPĖ! ATSIMINIMAI IR MIN- 

. TEKA VINGIAIS, romanai TYS’ Kazio Griniaus, I to-
Ta pati anglų kalba, . .$.1.;.332 p-’ kaina §3 50 lmas’ 300 Psl- kaina .......$2.
KETURKOJIS UGNIAGE Vacyi Kavaliūnas. KAL i ATSIMINIMAI IR MIN- 

SYS, D. Rudokienės pa- NŲ GIESMĖ, premijuotas TYS’ Kazio Griniaus, 
rašytas labai įdomus pa {romanas, 20] psl.. kaim 11 tomas. 336 psl. kaina $5. 
sakojimas, gera dovam * $2.50. ' VYSKUPO. P. BŪČIO
vaikams, bet ir senelis’j Kazys Plačenis, PULKIM ATSIMINIMAI, I tomas, 
su įdomumu ir malonumu i ANT KELIŲ..., romanas iš|3“° I '“’ kaina 83.50, II to- 
skaitys. Kaina tik $2.00. j kun. Strazdelio gyvenimo.'mas.• Aay,a 8o.50. 

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- į11 1(>0 psk kaina 82.00i DJENOS,
buto, 15 pasakų ir padavi-i Jurgis Gliaudą. S1KSNO į . Ane.” a s“nInI"

186 psl., kaina.. $2.jSPARNIŲ SOSTAS, premi- ™ak parašė Juozas Kapa- 
.. ijuotas romanas iš politiniu-činsKas, 2 3 pusk kaina $3. 
ia- p 1 GYVENIMO VINGIAIS,

; na $2.50 ‘ kaina

mų,
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-

ta 3 veiksmų komedija, pa- SJ-v
d- n-i. i psl., xama §2.o0.rase Birute Pukeleviciute.: , u _,~

159 n.id kaina ! Juozas Kralikauskas, T «T
j k. "a $2; . į NAGO UGNIS, premijuota.

U z sj veikalą autore 1961 fGmanas> 205 pusi. kaina 
netais gavo L. Bendruome-, 52 50
ies jaunimo dramos konkur. “ Aloyza, Baronas: LIEP 
so pirmąją premiją, pagal ,rAF IR BEDUGNĖS, pre 
jį Chicagoje yra susuktas į mijuota^ romanas, 279 psl. 1 
filmas, kurio paveikslais pa- jęaina $3.00

Vytautas Alantas: TARF 
1 DVIEJŲ GYVENIMŲ 46i

įuošta ir ši knygą. 
Skaidrytė, Balęs

emigrantų gyvenimo, 268 i
dr. P. Ka.vaitytės-Karvelie- 
nės, 360 nsl.. kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (anie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
'psl., kaina ......................$2.

K A LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
•Onelės Orintaitės, 234 psl.,

jkaina ............................... $3.
J PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboroj 

l . srykštės 5 scenos vaizdeliai, Į pUsl., kaina $4.50. 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka,
Juozas švaistas: ŽIOB 

RIAI PLAUKIA, romanas-' 
iš knygnešio kun. M. Sida-

s Armonie-
nes. 258 psl.. kaina .... §3. 

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. K riaučiūno. 178 psl.,
kaina ...............................$2.

į ATSIMINIMAI APIE
'JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

j!lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...............................$1.

351 pagal Kanapnickienę parašė
Jonas Valaitis, kaina $1.50. j ravičiaus gyvenimo, 233 psl 

Gedimino sapnas ir Nerin- ■ kaina $2.50.
jga, eiliuotos pasakos ir le-{ pp,r*?V 
j gendos, parašė Jonas V alai-; £“-IAI NLuRJZ T A 
'tis kaina $2 25 j KALNUS, 509 pusi., kaina 1

gyvenimų vergų stovykloje 1 cktątpttt varatattv {55.00. NEPRIKLAUSOMĄ LIE-Sibire aprašymas anglu kai-' SNAI2!V KARALAITE, j A|oyza, Barpn„: ViEN1 į TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
ba "The Cemetery of Na-! p?.sa*a’ J* Stanc?.‘i$I MEDŽIAI, 117 psl. kai polo Skipičio. 440 puslapių,
tions in the Siberian Tund- n” * 1,5°’ ka'na ...................................... $5'
ra“. 112 osL kaina 81.75. i U .■Na,une’ 20 puslapių MINDAUGO NT7ŽUDY- NEPRIKLAUSOMA LIE- 

ka’na ............................... MAS. Juozo Kralikausko TUVA. R. Skipičio atsind-
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H, TaatVaišienės IS-

Ivanovičius Golovinas.
sios katedros vedėjui, žino- Ta proga prasiskleidė dar tas. bet palaužta sveikata. Lietuvių kalba ta knyga 
mam chirurgui Telesfoiui! vienas plyšelis, pro kuri ma- Klebonavo Lapėse, o vėliam jau išparduota. Ji labai tin-' 
Šiurkui sukakko 60 metu t.vti. knip ; asai iki smulkme- Babtuose, j ka dovanoti kitatauči nv

U

premijuotas romanas, 246 nimu 11 tomas. 476 psl.. kai- 
psl., kaina $3. . na $7.00. __ _
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Pagerbė N. Rastenį

’ Nadas Rastenis, išvertęs
Į i angių kalbą Baranausko!
į "Anykščių šilelį4, Donelaičio!
! "Metus“ ir eilę paskirų lie-I

Libijos teritorija dabar didelė, 679,360 ketvirtainių ’ *uvių poezijos dalykų, pri-1
įmyliu, bet gyventojų nėra nei pusantro miliono. nes di- klauso "United Poets Lau-
desnę krašto dalį sudaro smėlynai ir dykumos. Tik pajūry re*itejfctei|^ional“ organi-
auga alyvos, datulės, citrininiai vaisiai ir ktiečiai. Gyven-’ jurtos centras yra
tojai verčiasi daugiausia gyvulininkyste, — augina daug .Ta °^a^lzac1’

•. , -tu- J; -i • u ja N. Rastemui suteikė gar-,•avių, ožkų ir kupranuganų. Labai gyva. veikia Maskvos nal.jo vard 0 Pak?ta.! 
‘agentai, siūlydami statyti uostus, kelius, ligonines ir kt. no Iaisvasis universitetas 
Jiems rūpi išstumti iš Libijos amerikiečių biznio Įstaigas Karachi mieste už jo poemą į 
ir karo bazes. Turi tenai karo bazių ir. anglai. Ir Libija ”\Var’s Curse“ ir kitą kury- 
jau pareikalavo, kad ir vieni ir kiti su savo bazėmis išsi- bą, Donelaičio "Metų“ bei 
kraustytų. '.Baranausko "Anykščių šile-

Ii‘o“ vertimus į anglų kalbą
PIETŲ AFRIKOS SĄJUNGA

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

garbėssuteikė literatūros 
daktaro laipsnį.

Minėtos organizacijos 
prezidentas ir jos leidžiamo 
žurnalo Laure! Leaves re
daktorius dr. Amado Yuzon 
spalio 13 d. žadėjo atsilan
kyti į Baltimorę ir pats į- 
teikti N. Rasteniui minėtus

giesme

— Apie ką taip sunkiai piežius yra neklaidingas, to
galvoji, tėve? dėl negali būt klaidingas ir

— Mislinu apie katekiz- tikėjimas. Ai beč jurlaif!
mus, Maiki. i —Aš patarčiau tėvui ne-

— Gal jau pamiršai juos? ko "nebečyt“, bet klausyti, 
Juk turėjai mokėti, ar ne? ! ką protingesni žmonės sa-

— Ne. Maiki, ne tame ro- ko. a
kunda. Gazietos rašo, kad' — Maiki, aš ir pats ne 
dėl katekizmų gali skilti ka-1 nurnas.
talikų bažnyčia, — tai. vot, 
apie ką aš mislinu.

— Tai kokia čia būtu ne
laimė?

— Nelaimė būtų didelė, 
Maiki. Matai, atsirado ku
nigų, kurie pradėjo garsin
ti bažnyčios mokslui prie
šingus katekizmus. Popie
žius tuos paklydėlius jau iš
keikė. ir tūli kardinolai jam 
pritarė, ale kiti dar tyli kaip 
klemsai, ir nežinia, ką jie 
turi galvoje. Čia. Maiki, aš 
užuodžiu trubelį. Juk tyla 
visada pasidaro prieš audrą. 
Taigi popiežiaus karalystėj 
gali kilti zavieruka. Jes. 
Maiki, velnias nemiega. Kai 
subliaus, tai bus jau pervėlu 
šauktis ratunko.

— Ar žinai, tėve, kad ge
ra revoliucija popiežiaus 
"karalystėje“ būtų ne pro 
šalį.

— Ar tu pasiutai?
— O kaip tėvas manai, 

ar pasiuto ir tie kunigai, ku
rie pradeda prieš popiežių 
maištauti?

— Maiki, aš tau pasaky
siu, kad jie nežino, ko nori. 
Juos apsėdo pikta dvasia, 
ir juos reikėtų iš naujo į- 
šventinti.

— Ne, ne, tėve. jų niekas 
neapsėdo, bet jie susiprato. 
Jie pamatė, kad popiežiaus

— Vis dėlto tėvas nenori 
atsisakyti nuo pasenusių ka
tekizmų.

— O kodėl reikėtų nuo «.
jų atsisakyti? Teisybė nega
li pasenti, o seni katekizmai 
skelbia šventą teisybę. Vot. 
jeigu aš paklausčiau tavęs, 
kas sutvėrė žmogų, tu neži
notum. ką atsakyti. O kate
kizmas raidavei pasako: 
Dievas! Nu. ar tai ne teisy-

1652 metais Pietų Afrikoj pradėjo kurti sau koloniją 
olandai ūkininkai. Jie vadino save būrais (boer — jų kal
boje reiškia žemdirbį). Aštuonioliktojo amžiaus pradžio
je jų kolonijoje Transvaalyje (už Vaalio upės) buvo jau 
2.000 ūkininkų. 1814 metais Transvaalį paėmė savo kont- 
rolėn anglai ir pastatė savo valdžią. Per keletą metų te
nai privažiavo apie 5,000 anglų. Bet 1899 metais būrai djpiomus, bet kelionėje su 
prieš anglus sukilo, ir prasidėjo karas, kuris tęsėsi porą sirgo, todėl įteikimo iškilmė- 
metų. se jį pavadavo Vincentį

To karo išdava buvo Pietų Afrikos Sąjunga (Union Burns, Marylando poetas į 
of South Africa), kurion buvo suplaktos 4 provincijos, laureatas. Į iškilmes buvoi 
Tačiau būrų neapykanta anglams buvo tokia didelė, kad atvykusių net iš Floridos, 
naujoj valstybėj faktiškai pasidarė dvi valstybės: buvo Minėtame Laurel Leaves 
vartojamos dvi kitokios vėliavos, dvi valstybinės kalbos žurnale yra išspausdinta N.

Hmmaus -Ki'rpč /Obe s 

šiemet sukanka 150 mėty, kai giedama Kalėdų 
"Tyli naktis, šventa naktis“, kuri yra išversta i 90 kalbu. 
Ją parašė Oberndorfo (Austrijoje) bažnyčios klebonas 
Josef Mohr, o muziką jo draugas Franz Gruber. Paveiks
le matome tos giesmės muzikos autorių ir bažnyčią, ku
rioje ji buvo pirmą kartą giedama.

MICHIGAN CITY, IND.

Mirė B. Pulkauninkas

Lapkričio 30 d. čia mirė 
pulk. Įeit. Bronius Pulkau-

ir du himnai. Pagaliau 1961 metais Pietų Afrikos Sąjunga Rastenio kūrybos ir verti-į nįnjęas gimęs 1891 m., ilgai 
pasitraukė iš angliškos valstybių bendruomenės ir pasi- buvęs Telšių miesto ir ap
skelbė nepriklausoma respublika su 16,000.000 gyvento- “ ? .. .. ^ - -
jų, kurių 6 i nuošimčius sudaro negrai. 20 nuošimčių euro-,
piečiai, o 11 nuošimčių azijatai ir kitokie. I .

Pietų Afrika pirmiausia yra gyvulininkystės kraštas. i— ■------

skilties komendantu.

Ką dovanoti?
Jeigu yra <eikaias ameri

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

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

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

Timeless Lithuania — pa
raše buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem,

"Atlas and Yearbook“ žiniomis, 1958 metais tenai buvo .... . , ,
38,278,000 avių, 12,062.000 galvijų ir 561.000 kiaulių, varlialukscių skaičių tai negras parodydavo pirą-
šalis turtinga ir gamtos turtais: yra aukso, deimantų, ura- ta's’0 neužmirštų, kiek buvo plistų, tat akmeniu įbrėz- 
no. tungsteno, cino, gipso ir kitokiu mineralu. Toms žalia-! da\o tiek ženklų lazdoje. .
voms naudoti karo metu anglai buvo pristatę tenai fabri- * Kadang> nebuvo Joklos Prekybos, tai nebuvo nei sva- 
kų. Dabar negrai jau nori baltveidžius išstumti ir viską i lh nei saikų. Euiopiečiui sunkiausias dalykas buvo įšaiš- 
pasiimti į savo rankas. į kįnti k* reiškia laikas. Jam visos dienos buvo

Čia bus kaip tik proga supažindinti ir su Afrikos! vienodos, 11 kada prasideda ai baigiasi metai, jis netuiė- _ ____ ,
negrais. Pažiūrėkime, kaip seniau atrodė juodoji Afrika.! !° jokiosnuo\okos. Jis tik žinojo, kad. dienai pasibaigus^ 299 p»L, kaina $4.

‘ ateina naktis, o paskui vėl diena. Taip buvo dar 1890 yaj ]abaj gera dovana ne 
metais.

NEI VEŽIMŲ, NEI RATŲ

Sir Philip Mitchell, buvęs britų gubernatorius Keni- 
tenai

LAUKINIAI PAPROČIAI

joje (Keuya). pasakoja savo atsiminimuose, kokios tenai į Iš Europos ir Azijos atnešta baltveidžių kultūra Afri- 
būta kultūros, kai britai pradėjo kolonizuotis. Į pos veį(ią žymiai pakeitė, o vis dėlto ten yra nemaža keis-

Juodžiai neturėjo jokių susisiekimo priemonių, sako j tų papročių ir laukinių vietų. Kadangi Europos ir Azijos
bė? O ką tu sakytum, jeigu Uisai. Nei vežimų, nei ratų. Nebuvo jokių kelių, jokių į atėjūnams Afriką pasiekti buvo lengviausia iš šiaurės ry-
I S * • K _• . • • S •_ _ _ JI’_ 1 _ _ 1 -v, i . . ••• V • _ •_ _ __ •kas paklaustų, kur yra Die- į miestų ir jokių Įrankių, išskyrus medinę lazdą ir akmenį, 
vas? Ar galėtum išvirozyt? Į Negrai neturėjo jokių dirbtuvių ir jokios prekybos. Ne- 
Ai ges nat! As galiu bečyt į buvo pas juos ir valiutos (pinigų). Jeigu buvo kur prak- 
kad tu ir savo knygoj tu ras-: ūkuojamas daiktų mainas ir jeigu vieno negro daiktas 
tum atsakymo. O katekiz- Į pųdavo geresnis kaip kito, tai pastarasis primokėdavo 
mas atsako kaip is pjpkės:? Įiiautvarii1, lukštais. Juodžiai visai negalėjo suprasti, ką 
danguje, ant žemės n koz- ? .Wa peįnas uždarbis arba dirbti kitam už algą. Jie
t°J i°t’ t 1 o ‘ vaikščioin nuoed. tik retkarčiais prisidengdami medžio
kyt. kad katekizmai yra pa
senę arba klaidingi

— Tėvas gali taip tirėti.
Tačiau popiežius negali Įti
kinti Olandijos katalikų, 
kad tap yra.

— O iš kur tu žinai, kad 
jis negali jų įtikinti0

— Tėvas pats sakai, kadi me
apie tai rašoiaikraščiai f ai-? —
gi jie rašo apie OI .ndjosi juk esi geras katalikas, 
katalikų kunigus. ’ uri. pa- Bai glory, Maik, neži-

' vaikščiojo nuogi, tik retkarčiais prisidengdami 
> žieve arba žvėries kailiu.

Apie raštą, žinoma, negalėjo būti nei kalbos. Jie ne- 
turėjo apie tai mažiausios nuovokos. Jeigu reikėdavo pa

keitė apie dešimt kat-kiz- 
mų. Kai popiežius liepė jiem 
nuo tokios reformos atsisa
kyti, tai jie nusiuntė Romon

— O kas tai per nuode- nijoj yra "tikras“ Kristaus 
mė“ Į kūnas ir kraujas. Sako, juk

Tėvas turėtum žinoti, visi žino, kad komunija pa
gaminama iš vandens ir mil
tų, iš kurių gaminama duo
na ir kiti dalykai.

bažnyčia perdaug jau atsi-l ?av° kad akis a-
liko nuo gyvenimo. Ji ne tikjkin su popiežium išsikalbė- 
pati priešinga pažangai, bet {Popiežius paskyrė toms 
nori ir kitus stabdyti. Prieš | diskusiioms septynių kardi- 
pasenusias idėjas sukilo jau į nolų komisiją ir pats disku- 
kone viso pasaulio universi-! rijose dalyvavo. Diskusijos
tetai. O popiežiaus bažnyčia 
tebėra vis ta pati viduram
žių diktatūra, ir vis tie patys 
prietarai, stebuklai ir kiti

nau
— Bažnyčia aiškina, tė

ve. kad pirmąją nuodėmę 
padarę rojuje Adomas su Ie
va, ir kad tas nusikaltimas 
kažkaip perėjo visai žmoni
jai. Todėl kiekvienas žmo
gus dabar gimstąs su nuo
dėme. Aišku, kad tai nesa-

— Maiki, tai yra šliūptar- 
niškas mokslas.

monė. ir todėl protingesni 
tęsėsi dvejus metus, ir šio-j Olandijos katalikai dabarmin z 11 nz\i o no *_ s. 4-mis dienomis olandai pa
skelbė Romoj, kad popie
žius su savo

— Bet ir Šliūpas skelbė 
teisybę, tėve. Mūsų kunigai 
buvo apšaukę ji “bedieviu“, 
bet Olandijos katalikų nei 
pats popiežius nevadina 
"bedieviais“. Ir jų mokslas 
plinta daug plačiau, negu 
Šliūpo. Jis rašė ir kalbėjo 

! tik lietuviams, gi Olandijos

tų ir kadangi čia jau prigijo nemaža jų atneštos civilizaci
jos, tai savaime suprantama, kad juodajai rasei būdingos 
kultūros šiandien reikia žvalgytis antroj Afrikos pusėj, 
būtent, Kongo giriose, Gvinėjoje ir krašto gilumoje, lagū
nų ir ežerų tarpuose.

Čia savęs pagražinimui būdavo žalojamas veidas, 
kakta ir kitos kūno dalys suraižomos randais, zigzagais ir 
kreivėmis. Be to. išlupami du priešakiniai dantys, o jei ne, 
tai nusmailinamos visų priešakinių dantų viršūnės, nu
skeliant jų kampus.

Religija taip pat laukinė. Juodžiai tiki. kad mirtis 
tai raganystės padaras. Visokie žyniai, raganiai ir burti
ninkai turi labai didelę galią, net "stebuklus“ daro. Reli
ginėse apeigose vartojamos baidyklinės kaukės, laukiniai 
šokiai, klykimas ir gongų mušimas. Tokie yra visai primi
tyvūs negrai.

Jų broliai bantai kaikuriais dalykais nuo visiškai lau
kinių jau skiriasi. Svarbiausi jų ginklai yra šaunamas lan
kas ir medinė ietis, o gynybinė apsauga — tai odos ar kai
lio skydas, kuriuo kovoje prisidengiama nuo priešo smū
gių. Apranga iš odos ar kailių. Pasigražinimui veidas taip 
pat sužalojamas ir du priešakiniai dantys išlupami arba 
visi irgi nusmailinami, nuskeliant jų kampus. Religija—

mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

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

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

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais vilkeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

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

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

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

mirusiųjų dvasių garbinimas ir tikėjimas burtininkų galia. jacj< j. Stukas, 186 psl., kai-
Hu'/nvpilt cravkinfi naro nce iv

sveikam protui prieštarau- neįtikino ir prie sutarties 
janteji dalykai, štai, tėve. neprieita. Reiškia, Olandi- 
kodėl jauni kunigai prade-' jos katekizmai bus apvalyti 
jo maištauti. Tai nėra pa-! nuo klaidų.
siutimas, tėve, bet teisybės' — Nu, tai išvirozyk man, 
ieškojimas, noras atsipalai-’kokios tos klaidos 
duoti nuo klaidingo tikėji- nai.
mo. ! — Visų pirma, tėve, olan-

— Maik, taip nekalbėk, dai atmeta pirmykščią nuo-
Tti turėtum žinoti, kad po- dėmę.

ją atmetė.
— O kas daugiau?

kardinolais jų į — Jie atmeta angelus,' katalikų kaštai yra leidžiami 
nes aišku, kad tokių paukš-! an&^- IA'^h'JŽu ir vokiečių 

niekad nebuvo.čiu nėra 11
! Be to. jie atmetė ir "nekaltą 
i prasidėjimą“, nes tai prieš
tarauja sveikam protui ir 

jeigu ži-'■ gamtos įstatymui.
— Tai ką, jie nepripažįs

ta nei stebuklų?
— Nepripažįsta, tėve. It 

jie nepripažįsta, kad komu-

kalbomisr ii jie smalsiai tuo 
se kraštuose perkami. Žmo
nėms patinka sveika kriti
ka.

— O man tas labai nepa
tinka, Maiki nes žinau, kad 
tokia kritika ant gero neiš
eis. Visas svietas gali sube- 
die.vėti. Bai-u!..

Bažnyčių dievams garbinti nėra. nes ir jie patys gyvena 
būdose, kuriose nėra nei langų, nei grindų. Atrodo, kad 
jie ir neturi ką garbinti, nes neturi nei Dievo, nei velnio, 
nei šventųjų, kokių baltasis žmogus turi prasimanęs.

Kitų nėgių kilčių papročiai dar kitokie. Pavyzdžiui, 
tarp zulų, bechuanų ir žosų (xoso) praktikuojamas lytinių 
organų apipiaustymas vyrams ir moterims. Tas atliekama 
jaunuoliams ir jaunuolėms jau pasiekus subrendimo am
žiaus, ir atliekama viešai, su didelėmis iškilmėmis, lyg 
kokie atlaidai.

Lytinių organų "apvalymas“ praktikuojamas ir Su- 
! dane. kur suarabėję juodžiai jau yra arabų kultūros pa
veikti.

Aplamai, visose afrikiečių kiltyse, kurias tik yra pa
veikęs mahometonizmas, lyčių apipiaustymas yra visuo
tinis paprotys. (Encyc. Brit.).

(Bus daugiau)

na $5.00.
POPULAR LITHUANI-

AN RECIPES- paraše Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, Y. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi. 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psk, kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7 00.
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PULGIS ANDRIUŠIS

Snaudalis dirvonėlyje
(Tęsinys)

Štai. tuo pačiu koteliu keliauja taškuota Dievo kar
vutė — amarų siaubas ir negailestingas žub.kas. Skruzdė 
atsistoja piestu ir prisipila nuodų i savo švir kštą.

— Tik per mano lavoną. — rodos, grėsmingai ištaria 
šaukimą kovon skruzdė, beginklių amarų i it oris budėto
jas.

Karingoji skruzdė žengia keli- žingsnius prie Įsibro
vėlio. Dievo karvutė sustoja, Įvertina savą-ias ir priešo 
jėgas.fsusimąsto. Gavusi porą irkštų skr-.izcžiarūgšties 
j snukeli ar ba papilvę, tikriausiai i ual >s suparaližuota, o 
po to piešas, susikvieš talką, išdarinės svid n Uius. Tai
gi DieU'o karvutė prisiploja visu kūnu prie kotelio, žvar
biausiais sparnų šarvais nr isiden. lama savo jautrias ko
jeles ir minkštuosius paslėpsnius. Tankas stovi pr ieš dur
tuvą !

Sultingu bosu ūbauja visų plėvia<parnių karalius bi
tinas, apsitraukęs savo papilvę dryžuota, sakytum. kator-J 
gininko palaidine. Juoda, geltona, daug si -abro. Ir trinks- į 
mo. Jo balsas lyg vėjo smūgiai Į tuščią statinę. Labai • 
mėgsta svečiuotis pas dedešvas. kuro; žm-dai turi Įrengę) 
asmeniškai jam nutūpti aerodiomus. Kartais per neapsi
žiūrėjimą jisai pasikabina ant Riešo? varpelio, kurio 
kotas prisilenkia prie pat žemės, neatlaikydamas ketur- 
motorinio svorio naštos: ne pagal Ju gi kepurei

Geltonosios peteliškės garsų sąmyšyje neineša savo 
dalies ir tik lyg šilko suknelės prasi ; nuo karščio dre
bančio oro bangomis, palikdamos sva ir jai miegūstą dva
sios būseną, kur i taip derinasi užsnūdusioms beržyno vir
šūnėms ii' danguje sustojusiems debesims.

Nuobodus. — vienodas pilkosios bitės falcetas, pik
tas, aštrus urvinės tenoras. Lyg malūnsparnis pakibo ore 
širšelė, kuriai, atrodo, nėr a jokių žemės traukos taisyklių, j 
Fakabojusi viršum šuniaramunės skėčio. <aiga atominiu! 
greičiu jinai šauna prie kitos gėliastoties.

O iš viso to kyla medaus kvapas, žemės alsavimo j 
tvaikas, kuris bangomis tvinsta aukšt; ?. ir tyliai tyliai ke
dena vėjo pamirštas beržų pavair.ik.es. Tamsiai žali. bliz
gūs lapai pr ilipę pr

Nuo šio din-' 
vieną kai tą pakelta 
piančius pažemius, nes p n 
jasi ramus kaip dubens paviršius ežeras skys.

Iki juostos Įbr idęs, riogso piliaka nis pašiaušta smė
lio kakta. Kaip kiekviename, taip- ir Si’io piliakalnyje, 
sako. toki tvlu karo

Prancūzijoje frankui palaikyti imtasi griežtų valiutos 
suvaržymų. Muitinėse patikrinamos net piniginės, kad 
nebūtų i užsienį išvežama pinigų daugiau, nei leidžiama.

Teisės patarimai j Ar skaiteik ■

šias knygas?
Advokatė M. švcikauskienė sutiko ataa .

k,M j Keleiviu siūlytojų klausimus teise, ,r d'd’
reikuluU Tie klausimai turi būti beudr. Vynų VARDYNAS,

Gražina Tulauskaitė

MEILĖS ŽODIS

Nedainuos kalnynuos uolos, 
Saulė sapno neprikels,
Nebegrįš žvaigždė nupuolus 
Anei žiedas prie obels.

Bet išaugt iš meilės žodžio 
Gal nemirštanti daina,
O tada ir uolos guodžia 
Edelveiso šypsena.

Vėl skambės varpai nuskendę 
Gintaro pily senoj,
Ir dainuos žvaigždė padangėj, 
Obelys žydės dainoj.

informacinio pobūdžio. Klausimus ir z.1 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at I.aw,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 0213k

Klausimas ar man mirus, bankas leis
tų joms pinigus išimti be

Esu viengungis ir niekuo- testamento? Kitas klausi- 
.net nebuvau vedęs. Gyven- mas: jeigu jos sumanytų 
damas taupiai ir dirbdamas nesiųsti siuntinių i Lietuvą, 
sunkiai, susikroviau ne mi- kas jas galėtų priversti?, 
lionus. bet nemažą santau- Trečias klausimas: jos sako. 
pų sumą. Gyvenu trijų kam- kad tokiu būdu. kaip dabai 
barių butukyje. namų nie- yra, nereikės i teismą eiti ii 
kuomet nepirkau, nes Meno- mokesčių valdžiai mokėti, 
rėjau turėti daug vargo su jei nebus sudarytas testa- 
jais, kaip kiti kad turi. Turė- mentas. Ar tai teisybė? 
ti nuomininkus reiškia ne- Dabar man jos visai gal- 
turėti ramybės. Tad aš savo vą sumaišė, ir nebežinau, 
pinigus nešiau i banką. kas man daryti. Gal Tams-

Amerikoje iš giminių te- ta neatsisakysi man atsaky- 
turiu vieno mirusio brolio ti i viršminėtus klausimu 
dvi dukteris: jos abi ištekė
jusios ir turi po krūvą savo 
vaikų. Lietuvoje turiu vieną Ohio valstija 
netekėjusią seserį ir broli.

O 9

Tautietis

Banke pinigai guli mano 
ir brolio duktei-ų vardu: vie- 

J name banke turiu sąskaitą
Iš Gražinos Tulauskaitės naujausios eilėraščių kny-!sV v*ena jųjų? kitame su 

'os ”Vakarė banga“, kuria galima gauti ir Keleivio admi- Banko knygučių joms sudaryti testamentą. Taipo-
’ ; neduodu. Sakau, jei kada gi patarčiau nueiti pas toki

= susirgčiau ir pats negalėčiau advokatą, kuris žino ir su- 
' nueiti i banką, jos galėtų pranta už “geležinės uždan- 

------- nueiti ir man atnešti pinigų, gos“

nistracijoje. Kaina $2.

Nuoga krūtinę gali rėdyti, 
bet kelių - ne

Atsakymas

Tamstai patarčiau tuoj

paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai ir irys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 
.ano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 37d 
psl., kaina $3.00.

Per giedrą į audrą. Myko- 
o Vaitkaus 1909-1918 m. 
itsiminimų IV tomas. 272 
>sl., kaina kietais \ iršeliais 
lovelės, 156 psl., kaina kič
ais viršeliais $2.50. .

Inicialai po tiiiu, A- Tūlio 
>3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdeliu pynė. parašė 
Stasė Va r a za i t ė-1 '• -t c , s< -iii e- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
oenkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistu okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME. MES 
SIME. liet uvių dainynas.

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

ŠVENTADIENIS T’ž MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina 85.00.
gyvenančių žmonių 

Esu 72 metų amžiaus, jau būklę — teisinę ir faktišką^
Į pensijon išėjęs prieš trejus Testamentas turės atitinka-J aktf’T TT K4fpn<? CPA 
i metus ir dabar pradėjau rO- mai būti surašomas. , MATIKA. 2151' Vieti vir-
. pintis, kas atsitiks man mi- Dabar i Tamstos specifi-J xob-„.- t-.-;—'
į rus. Kol aš esu gyvas, siun- nius klausimus. I . ' ......................
; čiu siuntinių seseriai ir bro- Jei banko knygutės yra j NEPRIKLAIL 8OMOS LIE- 
į liui i Lietuvą. Jie man abu užvardintos “either or sur- fVVOS PINIGAI, Jono K. 
rašo, kad iš tų siuntinių net vivor“ pavadinimu, tada. Kario, 225 psl., kaina $5.

I-

: sijoną pailginti, aroa ten iki puses blauzdos, 
nevykti, nes trumpi sijone- Malawi valstybėj

• testamentą. Kai mano gimi- spręstų. Nėra jokios garan-į .
,x - ’raitės apie tai išgirdo, jos tijos, kad pinigai bus pa- “ANEv EzA £>, didznusu 

^perdaug1 Pradė^° iš m.an^5 visokius' naudoti taip. kaip Tamstaj knvea ame ra "o’e^a ir a 
ištremtos ' juo^us traukti.. Sako, tai nurodysi savo giminaitėms, įblminm Įžįsti vw /Artini ne ' X _ _ rT’ _ • _ _ _ * — i

si a
knyga apie ra ^ie-ra ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

tarimo, kam tau tas testą-1 ra garantijos, kad sovietu * RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

liai nepakenčiami. nietės, kurios rodo
.. Ir daug Afrikos valstvbiu kojų, gali būti , .. - . „ , „ .
šiandien seKmadieni skradžiai žemių draudžia trumpus sijonus kad negundytų vietos gy. kam klausai kitų žmonių pa-: 20dziu ar raštu. Taipogi nė-Į 

nugai mėjusi bažnyčia. Sako, tenai a: pas ir dabar per dėvėti. Bausmės nėra vieno-i vento jų.
pakylėjimą nenurimsta gelmėse. >mk-.dainas žmones at- dos. 
gailauti.

Pavargę? ir žydra? ka’’,) 'bmcii- STo ežeras nebeal- publikoj už tai baudžiama; draudžiami, 
suoja. T iktai ties meldynu K sau; a i;, L- šaudyklės šapa
las, besivaikydamas mašaliuką.

Pro baltus beržyno : ’.ioriu> siurkv ' balta? laivelis, 
atrodo, savo briaunom’- raižydamas oš . nors ežeras 
tvinkso da: už kokio šimto žingsnių tenai, žemai, pokal
bėje.

Išnyksta 'toliai drebančiame dienovidyje. Iš užu pi
liakalnio iššoka vieškelis, kuriam ■ m ' dulkės tingi pasi
kelti, nesulaukdamos nei vėjo, i i zbmančios raštuotos 
iineikos.

Ir elgeta vargingiausias šiuo metu guli po juodalks
niu, paežerėje išmėtęs savo mazgeliu^. Tik kietu pavieš-i 
kėlės takeliu kicena juodas šuva. paspraudęs uodegą. Tur 
būt, ir tas pasiutęs, jeigu tokiame karštyje išsirengė ke
liam

Anapus vieškelio mirguliuoja žalios juostos, kurių 
tarpsnius pripildo gelsvos smėliu dėmė-, pilkšvos stogų 
kiauterėlės: po to žvilgsnis vėl paskęsta pamėlusioje šilų

Artimuosiuose1 mentas reikalingas. Juk pi- s advokatai neprisistatys kai-
Sakvsim. Malagasv res-! Ertuose trumįi sijonai vra! n,‘&ai -vra !*ndr0’e po Tamstos giminėm'? Lie- 
ikb-Vn^ 119 to? i draudžiami. ’ i kaitoje. Paliksi mums ras-! tuvoje atstovaujantieji ad-

Paizal F Pinte išleista ista ! nurodydamas, kiek kam vokatai ir pareikalaus, kad tvmąf^m^o sijono dėvėto-[nor^ PaIikti’ * ^sJšėmę jiems būtų išmokėtos Tams-
ją galima patraukti atsako- tuos. Pim.^r1? banko’ P*- tos Ir broll°

_ _____ siusime siuntiniu arba pim-

Visuose VTSIMINTMAL parašė Juo
zas Liūdžius, 246 puska
piai, kaina.......... $3 00.
Amerikos lietuvių politika.

parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
kai-

mybėn, kaip už nepadorų 
elgesį. Tokį Įstatymą išleis
ti paskatino įvykis, kai dvi 
trumpais sijonais moteiys 
sostinės centre 2 valandas 
sutrukdė eismą, nes ir tvar
kančio policininko ir kitų 
dėmesys buvo nukreiptas Į 
tas moteris.

Brazilijoj dėl trumpo si
jono buvo toks atsitikimas. 
Autobuse 63 metų vyras i- 
kando mergaitei šlauni. kai 
ji autobuse sėdėjo kojas su
kryžiavusi. Teismas tą vyrą 
nubaudė 3 dienas kalėti.

Bet kaikur atskiri asmens 
vra griežtesni negu valdžia. 
Pavyzdžiui, Zambijoj val
džia, nors ir nepritaria trum- 
•riem* si jonams,,.bet yra pri
versta ginti mergaites nuo 
jaunuolių, kurie kėsinasi jė-

dalys., vadas dr P. Grigaičio. 
Faktas, kad Tamstos banko i na S1.50.

gų tetai ir dėdei. Girdi, ar sąskaitos yra Tamstos ir 
mumis nepasitiki? , brolio dukterų vardu, nieko

Aš jomis pasitikiu, nes jos nereiškia, nes advokatams
abi yra geros mergaitės, ir 
net su jų vyrais aš gerai ^u-

nebūtų sunku Įrodyti, kad 
pinigai tose sąskaitose pri-

gyvenu. Bet iš kitos pusės; klausė Tamstai, o ne brolio 
man kyla tokie klausimai: dukterims. Tai padaroma 

”petition for determinatior. 
of title to bank account“ 
būdu. Sovietai turi būdus 
sužinoti apie palikimus šia- 

buvo iškabinti plakatai. Į- me krašte, ir jie gauna iga-
spėjantieji moteris, kad at 
sisakytų trumpų sijonų, ar
ba jos būsiančios pasmerk
tos kentėti pragare.

liojimus tiems palikimams 
"atsiimti“. Toks reikalas 
Tamstos Lietuvoje gyvenan- 

į tiems giminėms kainuotu
jūroje ir jau taip nebeišsipainioja iki tos vietos, kur pra-į 
sideda dangus.

šiluose iškyla Salako bažnvčio? bokštas, kurio var
pams jau perdaug tolima? kėliau kad atklystų iki Silio 
ežero, iki snaudalio su rožiniais taškeliais dirvonėlyje.

Tenai dabar margos mario- banguoja šventoriuje, ^ita tr’jy n»«t? "»enp»it« New BH;..
nešdamos auksu išrašytas protasiįss. o už aukšto mūro ‘t""' !?5onU? Pail«u>ti-
tvoros prunkščia arkliai, apmesti vėiėtomis erūniomis. Prie!. ”(IRa-*1 Aišku, ir Vatikanas nepa
arbatines aplink riestainiu vežimą mina vienas kitam _u_,„ \ v.sl. -•
ant apivaru ieškodami j riekabių apylinkės bernai bai
giažiemiai.

O baltas, rožiniais šlakais aptaškytas snaudalis ma
no. kad už dirvonėlio jau baigiasi pasaulis.

(Galas)

Nuostabiausia, mūsų po-’mažiausiai 35G jų paliki-
žiūriu, elgiamasi Zwazilan 
de (Afrikoje), kur trumpais 
sijonais žmonės ir valdžia 
nepatenkinti ir piktinasi,

mo.
Šitokių pasekmių yra 

lengva išvengti, sudarant 
gerai suredaguotą ir sutvar-

bet nuogą krūtinę rodyti ga-, kytą testamentą.
Ii kiekviena, nes tai atitin-. Beje, paveldėjimo mo
ka vietos papročius.

Bet net kietai Salazaro
kesčiai (inheritance taxes)
yra būtinai mokėtini ii

valdytoj Portugalijoj teis-J bendrų taupomųjų sąskaitų 
mas pripažino, kad trumpi atveju. Jų negalima išveng

usi jonai yra leistini ir kad tį, jej nenorima nusižengri 
vyras negali uždrausti žmo- prieš Įstatymus. Jei testa-

r- 4. • * -i t • i. • j * •*, . nai rodyti savo nuogus ke- mentas bus sudalytas tvar-i musų atminty vėl gyvą Lietuvos vaizdą, paskaitysite įsi- i- menu*, uu. ,u««»i¥w. tvai
giję jo raštų ! tomų, kurj išleido U leidč. '^aigi, kaip jvainl! k«ia7°mS.T ui

| jas Juozas Kapočius. Ten yra ir labai įdomi Pulgio And- Hs, taip įvairi pažiūra ir į to- būtų remianti. įstatymai.,
P.S. Daugiau Pulgio Audi iušio kūrybos, prikelianeios riušio autobiografija. Knygos kaina $6. kį menką daiktą — sijoną. o ne elgiantis prieš juos.

pakaly. cuelos sostinės bažnyčiose

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių 
kroriku I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina —
83.00.’

Gvvuliu ūkis. Ge orge Or- 
.vel bolševikinės santvarkos 
ratvra, 71 psl.. kaina $1.00.

Tas knygas gailina gauti 
\'elebrin adr»iir>ictrT>'iiniA-

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgvvenimai, 
narašė Juozas Švaistas, 325 
’isl., kaina minkštais virše- 
’iais 82.50 kietais 83.75.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
'C- Žuko, 476 psl., kai
na .................................. 85

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina 83.- 

■)£MESIUI !

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuoli ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

I,c

pavair.ik.es
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i:Vielutes žinios

Dauguma skautų N OT 1 S 
nerimo ir su pavydu žiūrėjo
i sėdinčius svečius ir tėve- •j:'“’* -- — (- 6<M»a metu moterimi, kuri nebus.

X* t2' "J Imkite ir skaitykite!
Kai ateis kita iškilminga

X sueiga, labai patekinta bū-
čiau jei savo s^antukėms H

. ,. - • tz a,- • • • n v ją važiuojant galėčiau pa-Iškilminga .kautu .ue.ga crui, K. Šimoniui ir O. \ enc "kyU> kJ, _ tajp šį kartą

lenek . ’ per kalbas ir sveikinimus
Iškilmingosios dalies pa-, nereikės stovėti...Užpraeitą sekmadieni 

Bostono lietuviai skautai

Noriu susipažint 
u moter 

turi turto ir vaiky,

žinios
Tema:

Dabartinė Teismo Diena
(Tęsinys)

..... . O1 ~ baigoje per paskutinius nen-iminėjo Lietuvių Skautų Są- kerfus metus ža| i|io tu'ntui| 
jungos uO-ties metų jubilie- vadovavęs skautininkas C.’
jų. Iškilminga Baltijos n iįiliUlis tuntininko pareigas 
Žalgirio tuntų sueiga įvyko davė inž R Kalvai. 
Lietuvių Amerikos Piliečių čiui Tunt0 vadija s c Ki.
l)r-jos patalpose. Tai buvo jįujįuj jo da,t,uį tunte prisi-. 
trecioji iškilminga musų min(i įteikė daj, p Augiau;

O. J.

Gražiai paminėta

Krasinskų sukaktis

Gruodžio 1 d. gražiame 
Algirdo Krasinsko bute

skautų tuntų sueiga >iai5 monografiją su gražiu irašu 
metais, skil ta sukaktu vi-Į 
niams metams paminėti.

Kad yra proga po mirUes iš
girsi tiesą ir tikėti, bus nauja 
mintis kaikuriems, bet šventas į

Į LIETUVIŲ LITERATŪ- 
j RA SVETUR, 697 psl. Joje 

IH ' rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti- 

j ką, J. Girnius meta žvilgs-' 
i ni i visą tą literatūrą apla- i 
i mai ir šio kūrybos laikotar-į 
pio problemas, Č. Gricevi- j 

, čius duoda išleistų knygų! 
sąrašą. Kaina $10 

PAULIUS AUGIUS, 284 į
Woitestery buvo paminėta Raštas patvirtina tokią minti. į dideli puslapiai, šio Įžymaus* 
jo tėvu Julijos ir Juozo Kva- Niekur Biblijoje nėra pasakyta, i dailininko paveikslai ir A. 
sinsku vedvbinio gtverimo proga priimti Kristų n pert Kurausko bei l. Valiausir parašais.

Pasibaigus specialiai da ji gauti išgelbėjimą iš mirties.

adv A Shallna adv 7 ' •'wu*. kt. Aišku, sukaktuvininkai žmonės Įsileido j gaivą klaidin,
Shailnie'nė, latvių skautu re ,Sue«a b“v.° žaI-jgavo ir gražių dovanų. t“ “ «•'•»<,« ma-

- Igino ir Baltijos tuntų ka-Į

• straipsniai, puošniausia kny- į
1 ga, kaira $17.50.

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

M & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

gas mintis,
.... . , • • 1 lunė esą suteikiama žmogui tik

ga-i° V- ” , į Linkiu sukaktuvininkams į^j mirties valandos ir kad po
ėjų 1 Pre.lono tautininko kun. J- ilgų h-laimingų metų. paskutinio atsidūsimo

- *’! IVlimrv mulrlo 1 ‘ . Z ,• L»d£VS
Salėje, kur vyko sueiga. Į

pasipuošusių tvar-lbuv0 įruošta nemaža Bos- 
„ni7n.-n,Amp ’ tono skautų veiklos parodė-

. ... . '■ . J iė. Buvo išstatytos įvairios1 . Vaistijų parlamentų va- yra numiręs prasikalti-;
sueigą pradėjus ir sugie-, , . [si . * -x dai sumanė susirinku Ha- muose ir nuodėmėse, ir per ke-

dojus Amerikos ir Lietuvos; . •U . .7.* \vajuose. Iš Bostono ten iš- tūrių tūkstančių metų gady- f i-nvaU vra eon.1, • ...... . , \ airių hetutisku .aikrascių, i ,, • ,• • • re iki Jėzaus pirmojo atėjimo liustruc.oj knygoj via sep-:himnus, įssinkiavusius skau- . 7 . .. “ . vvko 11 seime 10 nariu ir 7 tv- pirmojo aieji.no... r, A T. vaizduojančios ir aprasan- * Dievas leido pasmerktajam pa- ------------------------------------------ , _
tus sveikino Bostono Lietu- čiog Bo?tono ijetUviu skau- senatoriai Jų kelione mo- šauliui užmigti mirties miegu, knyea. labai tinkama dova-j3 

mokėtojams atsieis visai nieko nedarydamas jo ap- nomg Kajna S (j Q0 ’

prezentacinis vienetas, 
na daug skautu sėmeju,-,.,. 
skautų tėvų. svečių ir am i 
šimto lietuviu skautu ir1«. i
skaučių, 
kingomis 

Si

Nesigaili mūsų pinigų

Valstijų parlamentų

Dievas
jau nebegali parodyti žmogui jo
kio pasigailėjimo.

; Biblija visai neparemia tokio 
• susiaurinto įsitikinimo. Dievo 

žvilgsniu visas tikinčiųjų pa-

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrczė. 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10. 
minkštais — $8.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i-lT

vių Bendruomenes pirmi-,. .............u ..... \ . !tu veikla jubiliejiniais me-ninkas mz. J. Vasys. latviui *•- ‘ J J
skautų atstovas ir LSS Pir-j A’, 
mijos pirmininkas v. s. A.
Saulaitis. iškeldamas skau-

kesčių 
$18,000.

tų organizacijo;
svarbų jaunimo ------ . ................
darbų ir organizacijos reikš- Stebint gražiai issivikia- 
mę lietuvių bendruomenei, i tUSIa? skautų eiles

Raštu pasveikinimą at
siuntė lietuvių skautų Įkūrė-

švietimui ir išgelbėjimui. Siun

kis. Kaina.................. $3 50

atliekama , , • ....,kukliomis vaišėmisaukleumo;
4 uaug I. bet milionai žmonių, kurie mirė Pov.--

lionėms. Let įstatymų leidė- pirm Kristaus pirmojo atsilan- '
jai tuo nesirūpina. Atseit, kymo, iš tikrųjų neturėjo pro
kodėl nepamatyti už sveti
mus pinigus gražiųjų Hawa- 
ju!

juntamas gražus susiklausy
mas organizacijoje, draus- 

t, T ! mė nariu tarpe ir didelis i-
jus \ . >. .. uige^a. į dėtas vadovų darbas bei pa-

Sueigos metu ? vilkiukai -gišvend AišRiai
s au 1 avė jzo zius 11 4imatoma skautų organizaci- «*arexgi&v kalendorius

šildos65 nauiais V°v^eSrduiuŠJOS^takairnaudamŪSUjaU' 1 q -1 parodo, kad daug iš tų. kūne
\ ‘ L , \.. U"‘:nimui. Tai suprato ir Įverti- Gruodžio lo d. 3 vai. po- gjr(jejO jo skelbimą, nesuprato
skaučių kaklaryšiais. ; lietuviu visuo- i'let 'Jorcian huil Izidoriaus ir neįvertino, ką tai reiškia, ir

Bostono

.. i , i no BostonoS,ų sukaktuvinių metų, men teip gausiai-atsilan. 
proga įvertindama didelius k d ? Aįa iškilm; 
nuopelnus Lietuvai ir skau-Į,*' ‘
tams. Lietuvių Skautų Są-!'Ue'‘‘
jungos Pirmija apdovanojo'
Lietuvos garbės konsulą ■ 
adv. Ant. Shallną Padėkos 
ordinu, o ponia Shallnienė1 
buvo atžymėta Sukaktuvi-' 
nių Metų Rėmėjos ženklu

Sukaktuvinei sueigai

praėjus

ir Vytenio Vasyliūnų lietu
viškos muzikos koncertas.

PALANGOS JVZĖ‘ 
PLOKŠTELĖJE

Mažosios 1 ietuvos bičiulių 
D-ic; Mon-realio skyrius "Kri
vūlė“ išleido ilgo grojimo (45 

j j-- i j d + i min.) Hf FI plokštele "TALANOrdiną ir ženklą įteikėjoj d., Bostono skautija gos JUZĖ
Kaip jau rašyta, gruo-

pats pirmi jos pirmininkas.! mmejo savo organizacijos 
specialiai ta proga atvykęs! penkiasdešimtmeti. Buvo iš- 
i Bostoną. i kilminga sueiga, dalyvavo

Konsulas A. Shallna sa-.kitataučių skautų ir mūsų

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

gos tikėti į jį.
Nuo to laiko taip pat nesu- . . .

skaitomi milionai mirė. neturė- VI-J1 laida, paraše dr. Van- 
dami progos tikėti dėl to. kad da Daugirdaitė-Sruogienė, 
jie negirdėjo apie vieninteli var- 4U , paveikslų,-k©,'
oa. duota po dangumi, arba tarp . r ......
žmonių, per kurį jiė turi būti h žemėlapiai, tvirtai jnsta. v - • i t v i i j • i'
išganyti.. (Ap. Darb. 4:12). ša- Knygą ne tik geras vadovė- apie viską. Jame, be kalendariumo. kuriame sura- 
lia to, paties Jėzaus liudijimas jjs mokiniams, bet ją su ido- syti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai,

dėl to netikėjo. Už tai-mes turi 
me būti dėkingi Dievui, t urėdą 
mi Jėzaus užtikrinimą, kad jis 
nėra pasmerkęs jų. bet kad jie 
bus teisiami jo "žodžiu“ pasku
tiniu laiku.

Su Tavo Tiesa
Jėzaus pareiškimas, kad pa

skutinis netikinčiųjų teismas 
bus daromas jo žodžiais, gražiai 
sutinka su tuo, kas pasakyta

LIETUVOS ISTORIJA

Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra-

mumu skaitys ir suaugusieji. rasįte žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
Ka*na ............................. pasauij0 miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ, pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
parašė prof. dr. Antanas R • Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
P. Ramūnas, 4o3 psl., kai- 1 r j i
na $6.00 atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer-

i

radija 1366 metais. , _ , i j
Vaidina j rofesionalai aktoriai.' Tu° Pa^kyta. kad visa žmoni-, gJ kaina S2.

' ja bus apšviesta tiesa apie Die- ‘
žmonių ir

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 3 78

vo tartame žody padėkojo; garbingų svečių. Sueiga už- gėrius Vladas Jurkūnas.. į £ (Psjoapįvliasį|nįie^ ^on 
skautams už jo darbų Lie-i^ru^° daugiau nei dvi va'. dramaturgrts^ Kazvs1^ sija ^d tuo apšvietimu jiems

LIETUVIŲ BELETRIS
, , v Saja.; luv bu*!TIKOS ANTOLOGUA, II

tuvai ivertinima ir trumpai; landas. Kaip visada, gai-. Kalba autentiška žemaičiu t'ar- d.UOta Pr0^a kiaušy u ir gvven-’

Šitas garbingas faktas, kurs 
yra atkartotinai skelbiamas
šventame Rašte, aiškiai nušvie-T, . _ _
čia ir padaro suprantamais ki- ^510. Knygoje yra 61 rašyt

priminė jo vedamos kovos, bingieji svečiai buvo pa-;me. 
už Lietuvos laisvę būdus, i kviesti tarti sveikinimo žo-| ? RCA

Sueigos metu ordinai bu-ĮfH. Vieni sveikinimai buvo j
vo iteikti vyriausio skauti-H^esnL kiti trumpesni, bet 
ninko Įsakymu apdovano-, skautams, kuriems tos kal
tiems: s.k. K. Nenortui —į bos buvo skiriamos, viskas 
ordinas Už nuopelnus, A. i prailgo- skautai visą 
Starinskienei — ordinas Užj sueigą turėjo išstovėti. Sun- 
nuopelnus su rėmėjo kaspi-Į ku buvo žiūrėti i tas pauks- 
nu, si. M. Žiaugrai — Vė-įtytes ir kandidates, kurios

gamvbos 
;e!

ivadas

ir
dailiai išleista: viršelis dali. O.

icr.es. įvadas M. Jony- 
menes (Monteralis). išsamus 
angliškas tekstas S. Makaitytės 
(Bostonas).

Atkreipiame dėmesį, kad tai 
jau artra tard osakinio žanro 
plokštelė, paruošta ir išleista tų 
pačių žmonių. Pirmoji. "Lietu 
viškos vestuvės'

liavos žymenis, psl. Vyt 
Dabrilai. psl. G. Subačiui ir

vos 6-7 metukų, turėjusias 
rikiuotėje stovėti daugiau

sk. Alg. Vasiui — Pažangu- kaip dvi valandas. A ilkiu- 
kai, kurie iš prigimties jud
resni, ne vienas visai neuž-

mo žymenis.
Už pavyzdingą pareigų ė- 

jimą i paskiltininko laipsni 
buvo pakelti šie Kęstučio 
draugovės skautai: A. Kun- 
caitis, D. Baškys, Vyt. Dab-

tamautai buvo baramas. 
Jau i sueigą važiuojant.

mano skautukės klausė, ar 
bus kalbu ir ar reikės visa

PEILIO AŠMENYS, Jur- gėje buv0 sude«inla A«ota

ma.'26l'p?’l. kaira S4.00."" ! Jame rasite ir e¥an8eliios bei stebuklų kritiką, suži-
’ , . „ i, i- I nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi-
Nardžio pulkas, Baies; .. . . ...................... T. . , .. _.

Vaivorykštės, kaina $2. I c'1^ VllniuJe- mus^ išeivijos sroves, Lietuvos karciamų 
■ 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 rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

omas, redagavo Bernarda* 
Brazdžioniu ir Beny* Bab- 
auska*. 700 puslapių, k^na

tus Biblijos tekstus ir pažadėji-' jo kūrybos pavyzdžiai, 
mus. kurie pirmiau galėjo atro
dyti nesuprantami ir priešingi. 
Pavyzdžiui, galime paimti pasa
kymą. kad Jėzus yra "tikroji 

! šviesa, apšviečianti kiekvieną
____ ______  praeita pava-! ^ogų, kurs ateina į pasaulį“
sari. ne tik buvo gerai ivertin-Į L9). Is tikrųjų tasai pa-
ta mūsų spaudoj, bet leidėjų ini-' žadėjimas nepyko tuose, kurie 
ciatvva rado kelius i eilės uni-! Pir?P Kristaus atėjimo,
versitetų bibliotekas, iš kur su-! ne?ahma tai pritaikjti ne
silankė gražių atsiliepimų, kaip 1 sukaitomiems milionams. ku- 
vertingas įrašas lituanistikai. J rie mirė po jo atsilankymo. Tas 

'Lietuvišku vestuvių“ plokš- '• tekstas g’Hli turėti tikros reikš- 
elė jau įteikta Upsalos, Lundo,' męs tik tada, kai įver inamepa-

Oslo. Helsinkio,! laimintą užtikrinimą, kad atei-

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.RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi;. 
Programa Naujoj Angliję 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadif 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di« 
ną. Perduodama: Vėliausi-, 
nasaulinių žinių santrauk- 
r komentarai, muzika, da 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 

Baltic Florists ir dov» 
nų krautuve. B. Broač 

So. Bostone, Telefo-

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais meta 
pritrūkdavo.

Stockholmo. . ................. ....... . .................
Miuncheno. Glasgovo. Filadel-: ^us ana tikroji apšvietimo
fijos ir Harvardo universitetam. ^’^Pa;, . .
Yra ir daugiau universitetų A Puikioje pranašystėje apie tą 
merikoj ir Europoj, kurie turi : (’,er)ą’ apie-tūkstantmetinį Kris- 
’ituanistikos ar baltikes katecL taus karaliavimo: )ąika. yra duo 
ra ar skvrių. Plokštelė bus vi-'ta? ^kš-.ęažą^in^as: "nes že | \vay.
siems įteikta. '' MėJ’US paaar>-ta pilna pažinimo nag AN S4M89.-®«Wb«aun>

Kaip retas etnografinis vaidi-i taiP’ varifb’o .
nimas, "l ietuviškos vestuvės“ dengia juros dugną". (Iza. 11 U ____________ _
yra įdomios ir kaikuriems mu- v
zieįams, kaip pav. Nordiska Mu-; (Bus daugiau) , NENl SlMINKi « £..
seet Švedijoje, kuriame, turbūt, Kas domisi Tiesa, reikalauki- Galima pagelbėti sergantiems 
daugiau nei betkur kitur vra su- te veltui spaudos šiuo adresu: reumatu, ranku ar kojų skaus- 
kapta lituanistinės medžiagos, j p g, ą mals. nutirpimu, jaučiant nuo-

212 E. 3rd St.
Spring Valley, III. 61362

rila, J. Jakutis, J. Jasaitis,' laiką stovėti? Po sueigos a- 
D. Subatis ir G. Žiaugra. j bi pareiškė, kad daugiau ne- 

Buvo taip pat atžymėti ir! benori važiuoti i sueigas.
Bostono skautams padėję! kur reikia taip ilgai stovėti, 
žmonės, ar tai būdami skau-' ir man pasiūlė pabandyti tai 
tų tėvų komitetų pirminin-j padaryti — pastovėti dvi 
kais, ar kitokiu būdu pade-, valandas.
ję skautams. Įteikiant jiems Kažin, ar neverta būtų tą 
specialų Sukaktuvinių Me- seną tvarką pakeisti ir po 
tų Rėmėjo ženkleli. Tokie oficialiosios dalies leisti 
buvo įteikti ps. St. Baltūsiui, skautams susėsti? Mes visi , , ,
Ir. Baškienei, inž. J. Cereš. stsneiamės jaunimą pa-'' "-į!LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
kai. H. Gineičiui, P. Ambra- traukti, kad kuo gausiau su- gaunama pas platintojus arba Turime Lietuvos žemėla- 
ziejui, Ant. Bačiuliui, M. eigose dalyvautų ir sueigos stirna užsakyti paštu, pri- pjy — gg centų už $2 50
Bicmevičiui, Ant. Bričkui, būtu malonios. Gaila, kad (sulankstomas) ir už $3*50

(sieninis).

Reikia manyti, kad "Palangos 
Juzė“ turės tokį pat pasisekimą ' 
tiek lietuviu, tiek ir hesidomin- 
či'i lituanistika kitataučiu tarpe.

"Palangos Juzės" plokštelė

Bričkui, būtų malonios. Gaila, kad 10th Ave 
Ir. Galinienei, St. Kalvai- sukaktuvinė sueiga tokia Canada.

vargj.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I’žtikrinam pa
sekmes. arba gražiname pinigus.

Siuskite S5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

I Newark, NJ. 07105

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Mootreel, Canada.

»

aieji.no


Poslapis aštunta* KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 50. 1968 m. gruodžio 11

Tėvu Komiteto Naujųjų . Pamaldos evangelikam* Į Naujų Metų sutikima* Vienas grįžo, antra* išvyko į Ramovėnų padėka

Vietines žinios Metu sutikima* Š. m. gruodžio 15 d. 1:30
T. ... .. - , , ! vai. popiet First LutheranLituanistines Mokyklos chui4Eof Bo. 

kviečia

Tautinė* S-gos namuose ! Inž. Uogintas Kubilius

»-••*«*#*<*#♦*♦****♦*####♦##*»*•**♦? i

Tėvų Komitetas 
Naujųjų Metų

Komp. Julius Gaidelis, .kurio 
kūriniai bus atliekami Jordan 
Hali salėje gruodžio 15 d. 3 vai. 
popiet.

Nepamirškime įdomaus 

koncerto

, .. .... , . . . Lietuvos kariuomenes 50
A.L. Tautinės S-gos sky-1 SHZO atlikęs karinę pnevo-: atkūrimo sukaktie

;tmi. Ber- rįus savo namų salėse (4841 Jam teko ilgokai pabuvo-i. e ’J. .J es
! švente pasisekė, nes atsilan- 

nemažai žmonių ir buvo
2 n i Vi m« keley St’ Bosto‘ c- -ivyks lie" Matvė) rengia Naujųjų 11 į1 'Vietname. , sven

<’h -t • tuviams evangelikams pa- Metų sutikimą ir kviečiai . Inz- A1S1S Lapsys įsvykp ke n<
i gruodžio 31 d Clmrterimaldossu Jv V:ir;;, icne

_ . _ , House, Cambridge, Mass.
certas. Jo Pro^anioje Ju- praj-a g-39 vaf y^. va_ 
liaus Gaidelio kūlimai. Juos. karienž 9:30 vaL vak 
atlieka smuikininkas Izido-;
rius Vasyliūnas ir 3 ameri-į Prašome registruotis, at- 
kiečiai aukšto lygio muzi- siunčiant S16 čekį už asme- 
kai — smuikininkė Ruth i ni E. Mickūnui. 133 U rent- 
Curvven. violistė Jean Com- bam St.. Dorchester, Mass. 
stock ir violončelistas Myron 02124, tel. 2S2-8876. arba 
Schvvager.

, i

Pamaldas laikv> kun.
Dagys iš Xew Verkt).

Dorchesterio liet. klubo 

susirinkimas

Gruodžio 17

P.

____________ . ti. lygiai <
I. N’enortienei, 44 Alban St.,l vaj yus £>ovcheste'. io Lietu- 

, Doi chestei, Mass. 0-1-4, vįų Piliečių Klubo nariu su-
• teb £25-1832. . brinkimas Bostono Liet.

N’epraleiskime progos pa-j Dalyvaudami šiame Nau- Pil. Dr-jos patalpose. Pra-
siklausyti aukšto lygio kon-; jųjų Metų sutikime, tuo pa-' džia lygiai 7 vak vak. Pirma 
certo. ■ remsite ir lituanistinę mo-

• kyklą. Tad iki malonaus pa- 
Lituanistinės mokyklos j simatvmo '

Bilietu kainos $3 ir $2.

Kalėdų Eglutė
Į

Ji bus gruodžio 28 d., šeš-’

Mokyklos Tėvų Komitetas į lr atsinešt!

jame dalyvauti. Kadangi i Aberdeen. Md., karinės; nuoširdžių talkininkų, 
vietų nėra perdaug, tai ra- prievolės atlikti. Vėliau jis*
gina registruotis kuo erei- bus nukeltas j Alabamą. i Prie žuvusiems dekoraci- 
čiau n- ne vėliau, kaip ikiĮ nio paminklo pastatymo pri-
gruodžio 25 d. Kreiptis:; Lapšiai grįžo ii Chicago* sidėjo inž. E. Manomaitis, 
J. Rentelis, tel.268-6851 ir T - <, . j . , . i dail. J. Špakevičius ir ramo-
A. Vdenukis, tel. 2S2-4093. Lapyai g,.jžo j. Chicagosj venas J. Martišius. Virs 20 

ten paviešėję ištisą savaitę. į šeimininkių paaukojo mais- 
Grįžo ir Antanas Andriu-j to produktų. Kitos valgius 

lionis, aplankęs savo žmoną,! gamino. Už visa tai tariame 
kuri ten vieši pas gimines, joms nuoširdžiausią ačių.Kalbėjo apie Lietuvos 

rusinimą

Praeitame Kultūros Klu-
bus vakarienė, ojh) jos susirinkime So. Bostone; 
svarstomi klubo reikalai. \ i- Montrealio atvykęs kun. Į 
si nariai prašom.: dalyvauti p Jucevičius kalbėjo tema i

dovana nema
žesnės kaip Si vertės.

tadieni. 2:30 vai. popiet Lie-į 
tuvių Piliečių Draugijos III
aukšto salėje So. Bostone. į so. Bostono Lietuvių Pranešu, kad SLA 2 ap.

Čia lituanistinės mokvk- Pi!' D$a . gl uo<įž!“. į5 A >krities suvažiavimas bus 
los mokiniai atliks kalėdine ^kmad.enj, nuo2 iki 6 vai.; kovo 23 d. Brocktone, San-
proerama. be to. žada atsi’- įa r“i ”aUJą ' ! daros salėje,
f , .. . t” i- i e t ' Kandidatus esame paskelbę: T. , T. - - lankvti ir Kalėdų Senelis. ... ... . J. . * Linksmu Kalėdų’ anksčiau. V įsi nariai turėtų eT . . ‘ ,• - . , . , , . . * SLA nariams:i n rinkimuose dalyvauti ir pa-i

Aleksandras Caplikos. 
2-sios apskr. pirmininką

Rinks naują valdybą t t
So. Bostono Lietuviu

SLA suvažiavimas 

Pranešu, kad SLA 2

Atsiminkime, kad gruo
džio 15 d. 3 vai. popiet Jor- Visi mokiniai, jų tėvai 
dan Hali salėje bus penkta- visuomenė kviečiami daly- sii inkti, jei yra iš ko, kuo 
sis lietuviškos muzikos kon- vauti. ! geriausius kandidatus.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway„ South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED \V. 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

—■■■■i *-

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

I p e d i n i s
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

r

O VVorcesterio ir Bosto
no jaunimas atliko gražiau
sią programą. Worcesterio 

Praeitą šeštadienį Petro į penketukas tikrai gražiai

P. Ausiejus minėjo savo 

55-jį gimtadienį

"Lietuva ir išeivijos uždą vi-'Au5ieJaus draugai sugužė-Į padainavo. Didelis ačiū!
niai“, iškeldamas Lietuvos j i jo butą su atsineštomis. ...

• • • ii* • I oėrvbėmis norėdami iami Nuoširdžiai dėkojame J.rusinimo ir kolonizavimo 1 '•> oeims. uuieuauu jam ..... , ., J
_i priminti, kad jau sukako 55 Audėnui uz paskaitą, o taip 

metai amžiaus. Sveikiname1 Pat visiems vienu ar kitu 
jr mes> ; darbu pne sukakties minė-

! jimo prisidėjusiems. — pa
tarnavusiems bare, vykdžiu-

pavojų. Apie tai plačiau 
kita karta.

Parengimas pavyko

Praeita sekmadieni So. Adv. R. Ivaška jau namie siems laimėjimus ir kitaip
. . Bostono Liet. Pil. Dr-jos sa-; Adv. Rimantas Ivaška iš pagelbėjusiems rengėjams.

\ i>ie s j - je p.uvo parengimas Put- Mass. General ligoninės jau
namo seselėms paremti. • grįžo namo. Čia pailsėjęs, Visiems mūsų padėka ir 
Čia paskaitą skaitė dr. Juo-! po švenčių žada pradėti pagarba.

•*♦******•♦*♦***♦*#♦****♦**♦♦**♦*♦• Išnuomojamas butą?—1 kam-' 
bariai, vonia, naujas stikliniais

A. J. NAMAKSr | j langais uždaras
Real Estate &. Insurance mam aukšte.

Ten pat išnuomojamas tre
čiame aukšte su baldais kamba- 

wrui ar

zas Girnius. dirbti. Valdyba

Išnuomoja
balkonas, pir- So. Bostone. City Point, iš- ;

321 County Club Rd
z . .. . >« ac.aI rys vyresnio amžiau
;;Newton Centre, Mass. 02159; į moteriai.

Tel. 332-2645 Kreiptis: 64 G
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* So. Bostone.

Kmeoooooaooooooooeoc

St.. II aukštas, 
(53)

moesez»soo

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisins, iipiidome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i Hetuviiką raistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pnarm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefoaas AM 8-8838

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v, išskyras šrenUdiemus ir sekm.

Tai veltui

nuomojamas 5 kambarių butas ; 
pirmame aukšte. Teirautis tel. 
268-2814. (51)
»*vee »i rvvvvvvvvvvvvvvvvvv.

X Dažau ir Taisau
v Namus iš lauko ir viduje. 5 
» Lipiau popierius ir taisau 3 
J viską, ką pataisyti reikia. *

Naudoju tik geriausią
medžiagą i

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

4

5 
:i
4 I

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRlSTt 
Valandos:

nuo 10 rvto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papooialai 

Elektros Prietaisai 
ftapeatingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Nums 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 Broad way 

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. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Te?ęaeo's. Flanae 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gaii padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Slreel 
Dorchester. Mass. 02121.
21 valandų patarnavimas

GE 6 1204

FusIChlof

Peter Uaksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Flood Sąuare. 
U ard ware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langama 
Vieolde reikmenys nan

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

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

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

Podarogilts Ine. skyrių
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—5
9—7
8—12

390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2869 

yra vienintelė oficiali įstai* 
ga Worcestery, 
siuntinius tiesiog ii W<

momis kainomis. Be to, siunčia- Į terio į Lietuvą ir kitas R 
me maistą, pinigus ir galite už-' jos valdonus sritis* Čia kai* 
sakyti jų gamybos prekes, čia bama lietuviškai, pataraao- 
sumokėsife pinigus, o giminės! jama greitai ir sąžiningai, 
ten vietoje galės pasirinkti už- Siuntiniai nueina greitai ir 
sakytas prekes. tvarkingaL

Taipogi tarpininkaujame peri .. .. .
tam tikras įstaigas atsikviesti į . 8*l>nia gauti Įvarnau* 
gimines čia pas save į svečius importuotą ir vietinės 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 8amybos medžiagų ir kitų 
Patarnavimas atliekamas grei-. daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

shmiia betarpiškai
IS BOSTONO į LIETUVĄ
ir kitas Rusijos okupuotas 

kraštas
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268*0068
Vedėjas J. Vaičaiti*

» f


