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JAV siunčia Indijai 900.000 
tonų kviečių

Indijoje badas. JAV jai duoda 900,000, o Pakistanui 
500,000 tonų kviečių.

Du trečdaliai mūsų žemės,y Ugniai susirinks 
gyventojų eina gulti alkani.>
Viena didžiųjų valstybių, sausio 11-15 N. Y Orke
kurioje badas nėra naujiena, | .
yra Indija 1 Sausl° 14-15 dienomis

JAV šelpė Indiją praeity- 
je, ji šelpia ją ir dabar. Sau
sio mėnesi vėl bus pradėta 
siųsti kviečiiį pripilti laivai.

konferencija, kurios svar 
biausi darbotvarkės klausi
mai bus nustatyti tolimesnės 

Viso labo pasižadėta pasiųs- Į politinės veiklos gaires, ap- 
ti 900.000 tonų Indijai Urtj Lietuvos neprik auso- 
trūksta kviečių daug dau- atstatymo paskelbi-
giau. bet JAV negali
jos reikalavimų patenkinti. 1110 Pro&ram4

visu m0 50 m- sukakties minėji- 
4 i suderinti at-

JAV ragina Indiją prašyti 
kitų valstybių pagalbos ir 
skubiai susirūpinti kelti savo 
žemės ūkj.

Indijai kviečių pažadėjo 
Sovietų Sąjunga (200,000 
tonų), Australija, Kanada, 
o ryžių Burma. Tailandas ir 
kitos valstybės. Bet visa tai 
bado šmėklos iš Indijos vis
tiek neišvys.

JAV duos 500,000 tonų 
kviečių ir Pakistanui, ku
riam taip pat trūksta mais
to.

Nori uždaryti
6 seminarijas

Lenkijoje komunistai no
ri uždaryti 6 kunigų semina
rijas, nes. kaip komunistai 
tvirtina, seminarijų vadovy
bės nesutinka leisti valstybei 
kontroliuoti seminarijų mo
kymo programų. Kardinolas 
Višinskis prieš valdžios ki
šimąsi i religijos reikalus la
bai kietai spiriasi.

skirų veiksnių darbus toje 
srityje, kad nebūtų pasikar
tojimo, ieškoti būdų dau
giau jaunimo įtraukti j lais
vinimo ir aplamai j visuo
meninę veiklą ir kt.

Ispanijos diktatorius Francisco 
Franco kalba per radiją ir tele
viziją i tautą dvi dienos prieš 
referendumą konstitucijos .re
formai patvirtinti.
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Kinijoje smerkia
nvnri/lnn/n
[SI CAMttiM-iį

Kinijos sostinėje sureng
tame mitinge, kuriame daly
vavo 100,000 raudongvar- 
diečių. kalbėtojas pasakė, 
kad Kinijos prezidentas 
Liu Shao-chi, kuris laikytas 
komunistų vado Mao Tse- 
tungo Įpėdiniu, yra Kinijos 
Chruščiovas Pasmerktas ir 
partijos generalinis sekreto
rius Teng Hsiao-ping.

”Jei mes tų dviejų vyrų 
nenuversime, revizionizmas 
ir kapitalizmas vėl užviešpa
taus Kinijoje“, pareiškė kal
bėtojas.

Japonijos radijo kores
pondentas praneša, kad Liu 
jau savo klaidas pripažinęs.

Taigi, Kinijoje komunistų 
tarpe eina didelės piauty- 
nės.

Keliuose žuvo \
579 asmenys

Per Kalėdų švenčių sa
vaitgali keliuose žuvo 579 
asmenys, iš ju 21 Naujojoje 
Anglijoje. Tai baisūs skai
čiai, bet jie yra mažesni, ne
gu buvo spėta.

DEL NAUJŲJŲ METŲ 

ŠVENTES KITAS "KELEI

VIO“ NUMERIS IŠEIS 

VIENĄ DIENĄ VĖLIAU.

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI
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Skulptoriaus R. Mozoli.msko sukurtas dr. Kazio Griniaus biustas paminklui, kuris statomas Chi
cagos Lietuvių Tautinėse kapinėse. Apie tai ra soma 5 puslapyje.

Vis didėja Vietnamo komunistų 
karių pabėgimai

Tūkstančiai Šiaurės Vietnamo partizanų ir karių pa
bėga. Jų skaičius vis didėja.

Nėra tokios kariuomenės, 
iš kurios niekas nepabėgtų. 
Yra pabėgėlių ir iš Pietų 
Vietnamo kariuomenės, bet 
paskutiniuoju metu daug 
daugiau pabėga iš Šiaurės 
Vietnamo kariuomenės ir 
partizanų eilių.

Per šių metų 11 mėnesių 
iš komunistų fronto pabėgo 
pas pietiečius 17.726 kariai 
ir partizanai. Dar kelis kar
tus daugiau pabėgo iš savo 
dalinių ir sugrįžo Į savo na
mus arba pabėgę gyvena 
kur nors kitur.

Reikia laukti, kad tų pa
bėgėlių skaičius ateity žy
miai padidės, nes P. Vietna
mo vyriausybė rengiasi pa
skelbti amnestiją partiza
nams, kurie pereis Į vyriau
sybininkų pusę ir tęs kovą 
su komunistais, net jų pačių 
karininkams vadovaujanti

Kalėdų 48 valandų pa
liaubos pasibaigė, ir karo 
veiksmai vėl prasidėjo. Per 
N. Metus taip pat bus 48 va
landų paliaubos

Sovietų Luna 
nusileido mėnulyje

Sovietu Luna 13 sėkmin
gai pasiekė mėnuli. Taip so
vietai ten nusileido jau du 

i kartu, o amerikiečiai vieną.

Vytauto Maželio nuotrauka
Dabartinė Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) valdyba. Iš kairės į dešinę: Jackus Sonda. Pranas Vainauskas 
(ižd.), dr. Bronius Nemickas (vicepirm.), dr. Kęstutis J. Valiūnas (pirm.), Juozas Audėnas (vicepirm.), dr. Algirdas Budreckis. 
Romas Kezys (sekr.).

LIETUVIAI!
visas teigiamąsias lietuvių vyresniosios ir jaunesnio*

George Christian, naujasis Bal
tųjų Rūmų spaudos sekretorius, 
kuris pakeičia iš to posto pasi
traukusi Bili Moyers, grįžusį 
Į laikraštininko profesiją.

Dėl politikos norėjo
nusižuduti—

Indijoje Punjabo valsty
bėje gyvena 10.5 mil. sikų, 
kurie reikalavo juos išskirti 
Į atskirą valstybę. Taip ii 
buvo padalyta, bet jie dar 
nevisai patenkinti tuo pada
lijimu.

Sikų laikomas šventuoju 
Feteth Singh. norėdamas 
paskatinti Indijos vyriausy
bę padaryti nuolaidų, gino- 
džio 17 d. paskelbė badą, ir 
6 sikai buvo pasiryžę suside
ginti. Bet savižudysčių kol 
kas išvengta, pačiai minis- 
terei pirmininkei Indirai 
Gandi sutikus išklausyti si
kų nusiskundimus.

Streikuoja Saigono
uosto krovėjai

Sustreikavo Pietų Vietna
mo sostinės uosto krovėjai. 
Kadangi ir taip uoste nesu- 
spėjama greitai visų laivų 
iškrauti, tai streikas tą pa
dėtį dar labiau pablogino. 
Karo vadovybė Įsakė ka
riams laivus iškrauti.

Unijos paskelbė karius 
streiklaužiais ir atsisakė to
liau derėtis. Yra grasinama 
streiką paskelbti visuose 
uostuose.

Lietuvos laisvinimo vairas perėjo į naujos Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdybos rankas reikš
mingu mūsų tautai metu — nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimtmečio išvakarėse*

Lietuvių tautos valia, — ilgus šimtmečius reikšta būti 
laisva ir nepriklausoma valstybe, pakartotinai paskelbta 
1918 m. vasario 16 d. deklaracijoj, vienbalsiai patvirtinta 
Steigiamojo Seimo, krauju atpirkta nepriklausomybės ko
vose, 1941 metų sukilime ir partizanų žygiuose, — teska- 
tina visus j vieningą darbą Lietuvos laisvės kovoje. Nau
joji Vliko valdyba reiškia savo ryžtą visomis jėgomis 
tęsti Lietuvos laisvės kovą, kol bus atstatyta nepriklauso
ma demokratinė Lietuvos valstybė, šio tikslo siekdama 
ir didžiai vertindama lietuvių visuomenės nuomonę, pa
geidavimus ir laisvinimo užsimojimus, Vliko valdyba

kartos pajėgas i bendrąjį Lietuvos laisvinimo darbą.. i —. — X. ak. . / . - l ■”"1
Didesniam lietuvių tautos laisvės kovos sėkmingumui 

teks praplėsti mūsų informaciją svetimiesiems, ją page
rinti ir sustiprinti jos teikimą.

Vykdydamas savo uždavinius, Vlikas ryžtasi tinkamai 
pasiruošti Lietuvos valstybės atstatymo penkiasdešimt
mečio sukakčiai.

Vyriausia* Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina visus lietuvius Tėvynėje 
ir plačiajame pasaulyje. Kalėdų švenčių dvasia tejungia 
pavergtąjį ir laisvąjį lietuvį didžiajam laisvės kovos 
žygiui.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Mirtis Indonezijos
karo jėgų vadui

Indonezijos karo teismas 
nuteisė mirtimi buvusį karo 
pajėgų vadą vicemaršalą 
Omarą Danį už jo vaidmenį 
sukilime, kurio tikslas buvo 
Indonezijos valstybės vairą 
atiduoti komunistams.

Jo gynėjas įrodinėjo, kad 
didžiausias kaltininkas yra 
pats prezidentas Sukamo.

Bet Sukamo kol kas dar 
neteisiamas

V -* •»»
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Netams baigiantis tos didelės Įstaigos buchal- 
terijos tvarkyti. Jam nebuvo 
lengva tas pareigas gau- 

, ti Perversmo šalininkai 
Kai išeis kitas numeris, mūsų žemelė jau bus dar vie- priešinosi K. Bielinio pa

ną kartą apsisukusi aplink saulę, ous pasibaigę šie 1966 kvietimui i žemės Ūkio Rū- 
metai. Mes visi būsime vieneriais metais pašėrę, bet lai- mus. Bet K. Bielinio, kaip
kas nesustabdomai bėgs pirmyn, atnešdamas mums naujų 
Įvykių. Ką atnešė mums senieji metai, žinome, bet ką at
neš naujieji -- tegalime tik spėlioti.

Vienas dalykas betgi yra aiškus: grumtynės tarp 
demokratinių Vakaių ir komunistinių Rytų tęsis ir nau
jaisiais metais. Buvo laikas, kada komunistinis frontas 
buvo vieningas, kada Maskva diktavo viską visos musų Į 
žemės komunistams. Tada net JAV komunistai drebėjo 
dėl savo likimo, kurj be ape.įvijos sprendė Maskva.

Šiandien ta padėtis yra žymiai pasikeitusi, šiandien 
Maskva nebėra visos mūsų žemės komunistų centras. Su 
ja varžosi Pekingas. Ir tos varžybos yra labai smarkios.

Šiandien Pekingas jau sako, kad Sovietų Sąjungoje

Lietuvos seimų atstovo var
das plačiai buvo žinomas. 
Tas ir nusvėrė jo pakvieti
mą tos Įstaigos sąskaitybos 
skyriui tvarkyti.

Vien tik tose pareigose K. 
Bielinis nenurimo.

Žemės Ūkio Rūmuose vei
kusio* moterys sumanė Į- 
steigti kaimo rankdarbių 
skynų, susirūpinti rankdar
bių propagavimu ir jų par
davinėjimu. K. Bieliniui bu
vo pavesta Įsteigti koopera

Pagaivinti praėjusiu rinkimą laimėjimą, respublikoną 
partijos branduolio atstovai rengiasi pradėti 1968 me
tą prezidentiniu rinkimą kampaniją, čia koordinacinio 
komiteto pasitarime Hashingtone matome (iš kairės) 
Michigano gubernatorių George Romney. buv. vice- 
prez. Nixon ir Massachusetts gub. John A. Volpe.

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

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

turės būti nauja revoliucija, kuri Lenino tėvynėn sugrą-! tinę^bendrovę rankdarbiams
žinsianti tikrąji komunizmą

Maža to. Tiek Sovietų S-gos imperijoje, tiek ir Kini
joje pilna vidaus vargų. Kinijoje komunistų tarpe toks 
nesutikimas, kad diktatorius Mao Tse-tungas turėjo mo
bilizuoti iš jaunimo raudongvardiečius, kurie dėl žmonių 
akių "gilintų kultūrinę revoliuciją“. o iš tikrųjų naikintų 
diktatoriaus priešininkus. Ten taip toli nueita, kad jau 
"prakeiktas“ ir prezidentas Liu Shao-chi, kuris buvo lai
komas Mao Tse-tungo Įpėdiniu, ir partijos generalinis } susilaukė platesnių visuome- 
sekretorius Teng Hsiao-ping. ; nės sluogsnių pritarimo. Net

Ir Sovietų S-gos imperijoje ne viskas gerai klojasi.; būdavo pajuokaujama, kad 
beveik pusė šimtmečio užslopinta laisvė vis labiau Į štai, esą, sumanvti tokie nie-

pardavinėti. K. Bielinis pa 
sikvietė ir mane padėti ją 
suorganizuoti. Taip gimė ta 
bendrovė, pavadinta Margi
niais.

Tai nebuvo lengvas dar
bas, nes tai Lietuvoje savo
tiška naujovė Tad ir Mar
ginių bendrovė iš sykio ne-

Kas kitur rašoma

Jau kai. kaip žiurstų prekyba...
Bet pagaliau ledai buvo 

pralaužti, ir štai po kurio 
laiko Marginiai jau turėjo 
skyrių Šiauliuose. O Kaune 
viena pardavėja jau nesu
spėjo visų pirkėjų patenkin
ti. Taigi Marginiai darė ne
mažą "bizni“.

Vadinasi, toje kaimo me
no kūrybos srityje K. Bieli-

duris beldžiasi. Jos pavergtos atskil os valstybės vis labiau 
traukiasi nuo Maskvos, vis labiau nori būti mažiau nuo
jos priklausomos. .

Tie patys vėjai pučia net ir pavergtoje Lietuvoje bei 
kitose Pabaltijo valstybėse.

Visi šitie reiškiniai, aišku, stiprina ir musų viltis, kad 
didysis tautų kalėjimas, Į kurj komunistai sugrudo šimtus 
milionų žmonių, subyrės. Bet neturime dar perdaug džiū
gauti ir jau liautis veikti.

Tiek Sovietų S-ga, tiek Kinija yra didelės, galingos 
valstybės. Jų vadovų rankose yra net atominiai ginklai.
Šie diktatoriai lengvai savo vietų neužleis. Jie raus iš šak- ! pelnų. Tos jo veiklos pė 
nn kiekvieną laisvės daigeli Bet kaip niekas negali sulai- kai ir iki šiol neišnyko, 
kyti pavasari visoje gamtoje vėl atbundančios gyvybės, 
taip ir galingieji komunistų ginklai nesulaikys pavergtų 
žmonių laisvės troškimo.

AR LIETUVA BUS

LAISVA IR KADA?

Šiuo metu Prancūzijoje 
sunkų gyvenimą gyvena mū
sų Įžymus valstybininkas, 4 
kartus buvęs ministerių pir
mininku Ernestas Galva
nauskas. Neseniai jis Įžen
gė Į 85-sius metus. Ignas 
Taunys, kuris pernai rudeni 
jĮ buvo aplankęs, Laisvosios 
Lietuvos šių metų gruodžio 
1 d. laidoje rašo, ką jam a-

nis,_tnr,S0 neabe>°tin'i .”u°- nuomet E. Galvanauskas at- 
sakęs i šiuos klausimus:pelnų. Tos io veiklos pėdsa- 

nes
Marginiai tuo pačiu varaus 
Lietuvoje tebeveikia ir da- m. kovo mėn. lenkų ultima-

Ak *1
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. bar. O be to. Lietuvoje pasi
liko nemaža liaudies meno

tuma?
— Ne. Lenkams nė Į gal-

paruošiant valstybinio apa
rato evakuacijos planą už
sienin (daugiausia Vokieti
jon), stabdomųjų kautynių 
priedangoje. To nutarimo 
vykdymas buvo pavestas 
prezidentui ir krašto apsau
gos ministeriui. Ministerių 
kabinetui buvo referuota, 
kad kariuomtenės pajėgu-' 
mas kelių dienų stabdomo-1 
sioms kautynėms vesti yra 
visai pakankamas. Tačiau 
aš. neturėjęs nieko bendra 
su plano vykdymu, nežinau 
kas kaltas, kad tas ministe- 
riu kabineto vienbalsis, ne
pakeistas nutarimas priešin
tis ginklu sovietinei okupa
cijai nebuvo Įvykdytas.

- - v ... •• Ji k* 1 - iiauuivc --- ne. name ne. a į,4*1
Pavergtųjų žmonių viltys tun ir mus dai labiau s a"! įkūrėjų. kurie -Žemės Ūkio vą nebūtų atėję Įteikti toki 

tinti visais Įmanomais būdais prisidėti prie tos kovos del suruoštuose kursuose " 1 ’
laisvės geitesnio patekėjimo ir mūsų tėvų žemėje. Visi daug naujo pramoko ar
turime nuolat atsiminti, kad laisvė pati neateina, kad dėl pasitobulino. Pav.. Lietuvo-
jos reikia kovoti. Dėl jos kovoja Lietuvoje mūsų broliai ir je buvo veik nežinomi odos j ultimatumas bus priimtas, 
sesės jiems Įmanomais būdais, ir mes turime jiems padėti diibiniai. tai specialistų bu-: 2 Ar reikėjo eiti atsiimti 

- ,\0 pakviesta is Estijos Jie, Vilnių, prasidėjus vokiečių-
pamokė tuos. kūne šiuo pn- jenjęU karui?

ultimatumą, jeigu jie kokiu 
nors būdu iš anksto nebūtų 
buvę 100% tikri, kad toks

mums prieinamomis priemonėmis
Sutikdami Naujuosius metus, mes ton kovon šaukia

me ir visus Keleivio skaitytojus.

Kartu su Kipru Bieliniu
MIRTIES METINIŲ PROGA 

J. VILKAITIS

(Tęsinys)

Kipras Bielinis (trečias iš kairės).Keleivio 66 m. sukaktuviniame 
bankete 1965 m. balandžio 25 d. :

taikomuoju menu buvo susi 
domėję.

Taip nenuleidžiant rankų 
buvo organizuotai imtasi 
puoselėti liaudies meno kū
ryba ir sudarytos galimybės 
jos gaminiams pasiekti pla
čiąją visuomenę ir susilauk
ti didelio Įvertinimo.

Bet K. Bielinis, dirbda
mas kooperatini ir kultūrini 
darba, nepamiršo ir politi
kos. Jis. kur ir kaip tik galė
jo, skleidė socialdemokrati
nes idėjas.

Ištikus karui ir atėjus oku
pacijos metams, jis buvo 
vienas iš tų uoliuiu Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto organizatorių ir 
jo karštas veikėjas tiek Lie
tuvoje, tiek ir užsienyje. Bet 
apie tai kita proga.

— Jei ta paskutinė proga 
pasipriešinti ginklu bolševi
kinei okupacijai būtų buvus 
išnaudota, sovietai nebūtų Į 
sugebėję padaryti "laisvo“' 
prijungimo, o ir vokiečiai, 
būtų buvę priversti atstaty
ti Lietuvos nepriklausomy
bę vokiečių-sovietų karo me
tu. Dabar gi vokiečiai teore
tiškai Įėjo i Lietuva kaip Į 
sovietu teritorijos dali. bet 
ne kaip i sovietų po kauty
nių okupuotą kraštą, val
džiai, kariuomenei ir admi
nistracijos aparatui pasi
traukus užsienin.

5 Ar priešinimasis sovie
tinei okupacijai nebūtų pa-

— Reikėjo, nes tai juk 
buvo lenkų okupuota mūsų 
teritorijos dalis, kurios gy
ventojai negalėjo būti ver
čiami kovoti už Lenkijos in
teresus. Ištisą metų eilę rė
kus. kad "mes be Vilniaus 
nenurimsim“, buvo juk tie
siog nusikaltimas neišnau
doti pasitaikiusios progos 
atsiimti, kas mums priklau
sė. be jokio karo paskelbi- reikalavęs per daug aukų?

Po gruodžio 17 d. perversmo i ninku buvo
perrenkamas J. Pakalka ir

Po 1926 m nieku būdu 
nepateisinamo gruodžio 17 
d. perversmo ir Tretysis Lie
tuvos seimas buvo paleistas. 
K. Bielinis pasiliko be jokių 
pareigu. Jam kooperatinis 
gvvenimas nebuvo svetimas. 
Jau anksčiau jis dalyvavo 
Šiauliuose vartotojų bendro
vės veikime. Veik su Lietu
vos valstybės gyvavimo at
kūrimu Įsisteigė Vartotojų 
Bentffovė Parama Kaune. 
Be kitų. jos valdybos pirmi-

valdybos nariu nuolatos iš
renkamas Kipras Bielinis. 
Revizijos komisijos pirmi
ninku, pradedant 1927 me
tais buvau išrenkamas aš. 
Tai ir Paramoje mudu dir-

K A TIK GAUTOS
NAUJOS KNYGOS

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

Kazys Plačenis, PULKIM
pakartotinai ’EELIF ~’ romanas «

kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

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

LITUANISTIKOS DAR-

bome bendrai, kaip ir spau
dos darbininkų kooperaty
ve Raidėje.

BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno "Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu-

Susiorganizavus Žemes 
Ūkio Rūmams, Jono Glem- 
žo» rūpesčiu ir pastangom nias lietuvių tautosakoj“ ir 
K. Bielinis buvo pakviestas; kt., 227 psl.. kaina .. $3.00.

mo.
3. Ar reikėjo isileisti so

vietų Įgulas už Vilniaus ati
davimą ?

— Ne. Jei Vilniaus nebu
vo galima atsiimti iš naujojo 
okupanto be jo Įgulų Įsilei
dimo. tai nereikėjo nei Vil
niaus imti, nei sovietų Įgu
lų įsileisti. Kas iš to. kad 
Vilnius mūsų. jei mes rusų?

4. Ar reikėjo priešintis 
galutinai sovietų okupaci
jai?

— Taip, būtinai reikėjo. 
Ir atsakingus už nesuorgani- 
zavimą ginkluoto pasiprieši
nimo bei jiems pritariančius 
noroms nenorom s tenka lai
kyti tautos ir valstybės prie
šu sąmoningais ar nesąmo
ningais talkininkais. Ginklu 
užimtą kraštą daug sunkiau 
valdyti, negu kraštą, pasida
vusi be ginklų panaudoji
mo.

— Ministerių kabinetas, 
kuriame aš buvau finansų 
ministerių, dalyvaujant pre
zidentui. 1940 m. vasario 
mėn. (tikslios dienos nepri-to "Mažosios Lietuvos krikš

tų formos“. R. Sealv ”Vel-| simenu), padarė vienbalsi 
nutarimą priešintis ginklu 
Sovietų Rusijos okupacijai,

— Ne, auku skaičius būtų 
buvęs daug mažesnis, negu 
per partizanini pasipriešini
mą antros sovietų okupaci
jos metu. Tačiau atsiekimas 
būtų buvęs pasaulinės reikš
mės ir turėjęs milžiniškos 
moralinės ir praktinės reikš
mės.

6. Ar galimas kultūrinis 
beindradarbiavimas su oku
puotu kraštu ?

— Ne. Okupantas juk ne
įsileis mūsų antikomunisti
nės spaudos, o tik tenorės 
mus padaryti savo tarnais 
užsienyje. Ten nėra laisvės 
iš viso ir kultūrai.

7. Ar Lietuva bus laisva 
ir kada?

— Taip. Lietuva tikrai 
bus laisva ir maždaug šio 
šimtmečio gale ar ateinan
čio pradžioje. Sovietų impe
rijos irimas iš vidaus ir pa
kraščių jau yra prasidėjęs 
ir, mano nuomone, užsi
baigs laike ateinančių pen
kiasdešimt metų. Dėl to vi
sos rusų okupuotos tautos 
bus vėl laisvos suvienytos 
Europos ribose. j

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

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

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

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

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

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst! 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir figoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS atieiba pelną, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris aa | 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir t 

lietuvis čia gali gauti įvairių Ida 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.006.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomą!
dovraent Insurance, kad jaunuolis gautų 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjas, ir jie plačiau pnaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NVRAM.

DETROITO NAUJIENOS
Pagerbtas V. Alantas

Detroito lietuviai žurna
listai lapkričio 20 d. Lietu
vių namuose surengė Vytau
to Alanto pagerbimą, jam 
laimėjus Dirvos laikraščio 
literatūrinę šių metų premi
ją už novelę ”Galėjo viskas 
ir kitaip susiklostyti“.

Akademinei daliai vado
vavęs Vytautas Kutkus Į 
garbės prezidiumą pakvietė 
V. Alantą. LB Detroito apyl. 
pirm. Joną Urboną, Dloco 
pirm. dr. Kazį Karvelį, LŽS 
Detroito skyr. pirm Mariją 
Sims ir LB Grand Rapids a- 
pyl. pirm. Praną Turūtą. 
Visiems čia minėtimes pa
sveikinus žodžiu (M. Sims 
sveikino savo eilėraščiu, šiai 
progai sukurtu), dar buvo 
perskaitytas Keliuočių svei
kinimo laiškas iš Chicagos, 
ir kitu eilėraščiu sveikino 
publikos tarpe besirandanti 
Kunigunda Kodaitienė. Ka
zys Gricius perskaitė būdin
gą premijuotos novelės iš
trauką. Referatą apie lite
ratūrą atsivežė iš Flinto Ba
lys Gražulis.

Jis daug laiko skyrė no
velei apskritai, na, ir kita 
tiek Alanto kūrybai bei jo 
novelėms. Referatas buvo 
objektyvus, su pagyrimais, 
bet ir su kritika, nesižemi- 
nant ir nemeluojant. Visiem 
atsidėkodamas. V. Alantas 
priminė, kad jam Clevelan

de ja, jų negalima laikyti lie-

Akademiją baigdamas, 
dr. K. Kalvelis paprašė pub
liką sugiedoti Tautos himną. 
Nors vakarykščiai buvo pū

tuviško teatro pradžia dėl i ga, tad minėjimo metu gat- 
ne lietuvių kalbos vaitoji-1 vės buvo sunkiai išvažiuo-
mo. Dr. K. Keblys visada 
kalba su humoru, patrauk
liai. Ii ši pusvalandžio pa
skaita publikai paliko gerą 
Įspūdi.

Dramos mėgėjų sambūrio 
aktoriai suvaidino Petro 
Pundziavičiaus (1955 m. 
Lietuvoje mirusio buv. ka
riuomenės pulkininko, vi
suomenininko, Petliuko sla
pyvardžiu pasirašinėjusio) 
2 veiksmų komediją ”Vel
nias ne boba“. Tai, pasaky
čiau, veikalas, specialiai 
mėgėjų teatrui, su labai ne- 
komlikuota intriga ir iš

ja mos, dalyvių 
120 žmonių.

buvo apie

LF talkininkai pasi.kirstė 
pareigas

Prieš keletą savaičių per
siorganizavęs Lietuvių Fon
do Detroito vajaus komite
tas gruodžio II d. Lietuvių 
namuose turėjo posėdi. Ta 
proga buvo pasiskirstytos' 
pareigos ir pasvarstyti veiki-! 
mo planai.

Pareigos pasidalintos se-! 
kančiai: prof. dr. Pranas' 
Padalis — pirmininkas. Vy

< -mT

Neseniai miręs garsusis filmininkas VYalt Disney 
jo mažasis tvarinys, nugalėjęs visą pasauli.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

ir

anksto atspėjama pabaiga.; tautas Kutkus — vvkdoma- 
Vaidino A’gis Gladkauskas. I sis vicepirmininkas, dr. Vy- 
Rita Garliauskaitė, Vincas tautas Majauskas — vice- 
Žebertavičius, Henrikas Dū-’ pirmininkas parengimu rei_ i

MIAMl, FLA.

Buvo karšta ir lietinga

vasara

Lietuvoj sakydavo, kad 
"Karšta, kaip per šienapiū
tę“, o pas mus karščiai ir 

i lietus tęsėsi kelis mėnesius. 
Net ir Everglades parkas 
buvo vandens apsemtas, žu
vo daug žvėrių, nes neturė
jo maisto ir vietos atsigulti. 
Pernai dėl sausros žuvo 
daug šliužų, o šiemet žvėre
lių.

Nusiautė ir pora viesulų, 
bet Miami mieste žalos jie 
daug nepadarė. Žuvo trys 
žmonės Viso labo pro Mia
mi apylinkę praūžė 13 aud
rų.

Sugrįžo iš Europos

Veronika ir Vilimas Va
laičiai, aplankę nevieną Va
kaių Europos valstybę ir 
Lietuvą, sugrįžo namo.

Didžiausia draugija išrinko 

vadovybę

Didžiausia ir turtingiau
sia Miami Lietuvių Ameri
kos Piliečių Dr-ja išsirinko 
šitokią vadovybę: pirm. dr. 
Jonas Surbis, vicepirm. Vik
toras Krausas, sekr. Joana 
Bukaveckienė, ižd. Joana 
Nevienė, fin. sekr. Elena

P. Rubinską iš Arlingtono, 
Mas., K. Jamontą iš Milto- 
no, Mass., P. Kraučiuką iš 
Brooklyno, N. Y. ir daug 
kitų.

Suėmė nepadorių raštų 

platintoją

Policija padarė kratą A- 
natolijaus Stebulio fotogra
fijos įstaigoje ir rado viso
kių nepadorių paveikslų ir 
nepadorių raštų. A. Ste- 
bulis suimtas.

Sakoma, kad Stebulis už 
pornografinę literatūrą per 
metus gaudavęs $100,000.

L. J. Stasiulis

Lietuviu Tarvbos,

CHICAGO, ILL.

Alto valdyba

Amerikos Lietuvių Tary
bos išrinktoji valdyba gruo-kalams. kun. Bronius Dagi- j • k;,. i x i j-- 1 dzio 16 d. šitaip pasiskirstėlis — kartotekos vedėjas- 

nariai spaudos reikalams—
Vladas Mingėla, Alfonsas
Nakas ir Vladas Selenis, fo-. , paulius nar~į, dr 

kviestas iš Chicagos atvykęs to korespondentas - Kazys'v|ada, Sjmaitis d’jonas
kun. Benediktas Sugintas, Sragauskas. | Valaitis ir Jonas Zuris. sek-
didziausias pasauly Vasario I artim-aus.ą veikimo pia- retoriai jnž Eugenijus Bart.
16-sios gimnazijos lėmėjas,| na. nutarta įtraukti: kuo d.-i kus dr Kazvs šidIauskas 
pats vienas surinkęs gimna-j desnes tautiečių kartotekos ižd. Mikas Vaidyla. fin. sek. 
zijai per 157,000 dolerių.! sudarymą, intensyvų propa-
Jis karčiai atsiliepė apie i gandos vedimą per radijc 
gimnazijos kritikus ir kvie-! valandėles, spaudą, plaka
te toliau gimnaziją remti, i tais parengimų salėse ir tt Premija P. Naujokaičiui 

Labai gražiai ir drąsiai sekančių metu pradžioje j Draugo romano premija
programos pranešėjo parei-į vaišių surengimą jau esą-! paskirta Pranui Naujokai- Amerikos 

i T TT* no __x •______ ___

da ir Valentina Hotraitė 
Režisavo Zuzana Arlauskai
tė. Tai buvo trečioji progra
mos dalis.

Pagaliau i sceną buvo iš-

gas ėjo aktorius Algirdas 
Pesys O kultūros klubo pir-rte premiją ite.Kiant. ne a-j mii;inkas , Gilvfdis

lznri io hinmoi i’nnrrto r\ • 1 *kademija buvusi rengta, o 
balius; Detroite gi jis jau
čiąsis tikrai pagerbtas tiek 
aktyvių sveikintojų bei kal
bėtojų. tiek ir labai orios, 
akademiškos apie 60 asme
nų publikos.

Po valanda su trupučiu 
užtrukusios akademinės da
lies. žurnalistų žmonos sve
čius pavaišino pačių keptais 
tortais bei kava Tuo tarpu 
ant tautinių raštų antklode 
dengto garbės stalo buvo iš
dėstytos beveik visos V. A- 
lanto išleistos knvgos. Kele
tas buvo ir pardavimui. Jas 
įsigiję, čia pat gavo auto
riaus autografą.

Kultūros klubo vakaras
Gruodžio 3 d. Lietuvių 

namuose Detroito Kultūros 
klubas surengė tradicinį va
karą, kurio visas pelnas kas
met eina Vasario 16-sios 
gimnazijai paremti.

Vakaro programa buvo 
labai įvairi, — net iš ketu
rių dalių.

Jauna pianistė Barbara 
Csaitė buvo pirmoji. Ji pa
skambino Haydno Sonatą ir 
Šopeno Etiudą Nr. 9. Mer
gaitė vos 16 metų, tebelan- 
kanti vidurinę mokyklą, bet 
jau daugelį kartų koncertą 
vusi Įvairiuose talentų pasi
rodymuose.

Dr. Kęstučio Keblio pa
skaita apie lietuviško teatro 
pradžią buvo antras daly 
kas. Dr K. Keblys, remda
masis Naujienų bendradar
biu J. Vilkaičiu, Lietuvių 
Enciklopedija, Baliu Sruo
ga ir dar keliais šaltiniais sū

pareigomis: pirm. Antanas 
i Rudis, vicepirm. dr. Pijus 

e , Grigaitis, Teodoras Blinst-

Jonas Talalas.

miems ir būsimiems LF na- čiui už jo romaną Žydinčios pirmininkas inž Antanas Rudis vironienė marš Florenci
riams — tūkstantininkams g-ęĮės. 
bei šimtininkams susipažin-; ° prJ Naujokaiti? jau yra iš-

rumpu žodžiu programos ti. rinkėjų kadru sudarymą leidęs du romanus — Upe- 
dalyviams padėkojo.

Publikos buvo apie 
žmonių.

Mirė inž. A. Semenas
Gruodžio 17 d. mirė tik 

60 metu teišgyvenęs inž. Al-
! (iki šiol yra dvidešimt ak- jjaj negrįžta į kalnus ir Jlū- 

150 ,tyviu šimtininku teikėjų, Į žę tiltai> taip pat ir poezijos
, bet jų. sudarius pilna karto-; rinkinius: Prie svyruojančių fonsas Semenas, radijo tech- 
* teka. toli gražu neužteks)beržų Šviesos mergaitė ir riko? specialistas.

Paminėjo dr. Kazį Grinių , dangau orga-, Akmens širdisa ai.iza-tj-r u«. v*, .if nizaciiu i LF nanus (is ame
Akademija dr. Kazio Gri- 40 Detroito organizacijų iki 

niaus gimimo šimtosioms šiol LF nariais yra tapusios 
metinėms atžymėti buvo su-! tik 11).
rengta gruodžio 11 d. Lietu-'; Prieš kuri laika jau

Mirė K. Sčesnulevičius
Gruodžio 16 d. staiga mi-

V/ORCESTER, MASS. 
Lietuviu kiūto valdvba

į ius Radžius.
Direktorių pavardžių ne

užsirašiau

Kitų draugijų valdybos 

1967 metais

Alto skyriaus: pirm. A. 
D. Kaulakjs. vicepirm. K. 
Bukaveckas ir Fl. Radžius, 
sekr. J. Bukaveckienė. ižd.

i

I

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazija 

užbaigė mokslo metus

Su lapkričiu Vasario 16 
gimnazijoje pasibaigė, kaip 
ir visose Vokietijos gimna
zijose, mokslo metai. Gruo
džio 1 d. gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bačinskas 
gimnazijos salėje susirinku
siems mokiniams pasakė tė
višką kalbą ir kruopščiai ap
žvelgė praeitų mokslo metų 
rezuitatus. Jis pareiškė, kad 
yra patenkintas mokinių 
mokymusi. Antriems metam 
paliko, palyginti, nedaug 
mokinių. Geriausiai mokėsi 
VIII kl Geriausi mokiniai.
tt į.i ir_ ir -____II ri. .vi a n ja ivur»yxc įįju- 
moji visoje gimnazijoje), 
VIII kl. Alfredas Staruka* 
(antrasis visoje gimnazijo
je) ir Rudolfas Landas (tre
čiasis visoje gimnazijoje).

Toliau direktorius pasi
džiaugė. kad mokinių elge
sys. tvarkingumas ir darbš
tumas. rašant šių dalykų pa
žymius pagal Vokiečių švie
timo ministerijos nustatytas 
taisykles, vra geras. Geriau
sius ir tvarkingiausius mo
kinius direktorius iššaukė 
pavardėmis ir jiems paspau
de ranką.

Baigdamas kalbą, jis vaiz
džiai perdavė žinoma pasa
kėčią apie smuikininką žio
gą ir darbininke skruzde, 
ragindamas mokinius sekti 
šiosios pavyzdžiu.

Praeitais mokslo metais 
gimnazijoje mokėsi 81 mo
kinys. Naujai įstojo 20 ir 
šiais mokslo metais bus gim
nazijoje jau 89 mokiniai.

M. K.

Lietuvių piliečių klubo v „
esu - j- i x --i - 1967 m. valdyba išrinkta ši-l • ;ees«

esu rę diplomuota? miškųĮinzi- , . . - Kazimieras’ LletuvlU Moterų Sociali-
FOn- rnprin<3 TCn-zimiarac SpASnil- " 1 . "į n i n klubo * nirm NplllP 7pP

Tagmėnas. vicepirm. Juozas n.10 “1UDO- P?1™- neiiie zee- 
Tribandis spkr Tiriin ■ Svik-' s,ere’ vlcePirTn- Veronika 

Nepriklausomoje Lietu-' la. fin. sekr. Vytautė Ma-i Valaitienė, sekr Ona šiur- 
voje velionis yra buvęs miš- čys. o padėjėjas V. Grimai-

da. yra didžiausias telktinis'ky urėdu, miškų inspekto- la. ižd. Jonas Kasperas, iždo 
visų lietuviu užribrėžimas iium, \ įlniau? univeisiteto g]ob. Juozas Nlatulevįčius ir

vių namuose. j minėies. kad lietuviu f on-1 nierius Kazimieras Sčesnu
Detroito Lietuvių Organi- das, kuris iki 1968 m., taigi j levičius. gimę? 1903 m.

zacijų Centro pirmininkas Lietuvos nepriklausomybės 
d r. Kazys Karvelis, svar- penkiasdešimtmečio, turi iš- 
biausias minėjimo rengėjas, augti į miliono doleriu fon-
kalbėti pakvietė Varpo re 
daktoiių. svečią iš Chicagos,
Antaną Kučį Ištisos valan- Visu, nuo socialistu ir libe- 
dos kalboje prelegentas nu- ralu iki dešiniausiu religi- 
rodė svarbesnius dr. K. Gri- ninku. Skaitvtojai jau ne 
niaus veiklos laikotarpius,, kartą girdėjo, kad pats fon- 
iškeldamas jo visuomeninę, j das niekada nebus pajudi- 
politinę bei profesinę veik-j namas, ardomas, o bus nau- 
lą ir padarydamas išvadą. 1 doiami tik io nuošimčiai.
kad istorija dr. K. Grinių 
bei jo bendraminčius -var
pininkus įvertins labai tei
giamai.

?4eninėje dalyje gražiai 
pasireiškė jauna smuikinin
kė Lenore Michaels- Miku- 
lionytė. atlikdama keturis 
pasauliniu kompozitorių kū
rinius. Jai akomponavo Gaii 
Zumstein. Vida Bliūdžiūtė. 
puikiu tautiniu kostiumu sa
lę nušvietusi, padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio Šiau
rės pašvaistę. Jauna pianis
tė Barbara Csaitė paskambi
no Šopeno du Etiudus. Abi, 
smuikininkė ir pianistė, nors 
dar tik šešiolikmetės, yra 
labai toli pasiekusios muzi
kės, dalyvaują su solo pasi-

lektorium.
Atvykęs į Chicagą. jis į- 

steigė miškininkų susižinoji
mo biurą ir redagavo pir
mąjį Lietuvių Miškininkų s- 
gos leidinį "Lietuvos girių 
milžinai“. Naujienose rašė 
apie Dzūkijos praeiti. gėlųjų 
vandenų žuvis.

Tais nuošimčiais bus remia
mom visokios kultūrinės ap
raiškos. lietuvybės išlaiky
mas. Kad tas fondas prak
tiškai jau veikia, parodo 
pereitų metu, dešimties tūks
tančiu dolerių išdalinimas
kultūriniams reikalams, nors ... , . , . , . _ , .
fondo kapitalas dar nebuvo bei krūmai. O kai
pasiekęs nė 200.000 doleriu.

Remkime Lietuviu Fondą 
gyvi ir numirė. Numirė ge
riausiai įsiamžinsime, testa
mentu Lietuviu Fondui pa
likdami dali turto. Na. tuo 
reikalu Čia ne kartą rašysiu.

Albertas Vieraitis, maiš. 

Juozas Norkaitis, šeiminin

kas Antanas Oklaitis.

Direktoriai: Antanas Sta- 

liulionis, Jonas Butkevičius, 

Vincas Kraunelis, Jonas Po

cius, Kazimieras Faleliūnas, 

Benys Matusevičius-Savage 

ir Juozas Jakutainis.

Klubo eglutė vaikams
Gruodžio 17 d. Lietuvių 

klubas surengė Kalėdų eg-

spalvių elektriniu žvakučių,’ lutę. Per 300 vaikų buvo ap
kurtomis nupinti namų

pulier.ė. fin. sekr. Ona Stat- 
kevičienė. ižd. Kotryna Jez- 
nienė.

A.L.R.K. Moterų S-gos 18 
kp.: pirm. Joana Bukavec 
kienė. vicepirm. Ona Stat 
kevičienė. ižd. Alice Lone- 
zienė, sekr. Elena Virbilie- 
nė

SLA 44 kp.: pirm. Fl. Ra
džius. vicepirm. J. Virbila 
sekr. M. Aleksienė, fin. sek. 
Ona Kaulakienė, ižd. A. No- 

' reika.
ATT 52 kp.: pirm Fl. 

Badžius, vicepirm. Vilimas 
Valaitis, skr. J. Nevis, ižd

1 šios eilutės pasieks skaityto
ją, jau bus, tikriausia, ra
mus, tikrai šventiškais tar- 
pušventis.

Skaitytojau dar vieneri 
metai nuėjo į istoriją, ir vie
neriais metais esame arčiau 
Didžiojo Tikslo. Kai visos 
dovanos jau išvyniotos ir 
auksuotai sidabruoti popie
rėliai išmesti, rimtai susi
mąstykime. Pasvarstykime,

dovanoti kalėdinėmis dova-į Elena Virbilienė. 
nomis. Vaikus tvarkė ir do
vanas dalino J Svikla. A.
Staliulionis J. Pocius. V.
Kraunelis. B. Savage, E. Mi- . ..
siūnienė ir Ieva Tamkutė-, meri os 
Perch.

Laimėjimo dovana teko 
Šveicarijoj gyv. me,*gaitei

Turėjome gerą banketą
Gruodžio 11 d. Lietuviu 

klubas
surengė puikų banketą. Pa
sivaišinus buvusio didelio 
viešbučio šefo Antano Sobe- 
lio pagamintais valgiais, pir-

ST. CATHARINES, ONT.
Aukos pr. K. Griniaus 

paminklui

Jam aukojo šie asmens: 
J. Šarapnickas $3. po $2: 
St. Bž kšys, Pr. Dauginas. K. 
Stundžia, J. Skeivelas, St. 
Šetkus, J. Višniauskas ir A. 
Viscosas. Po $1: V. Alonde- 
ris, D. Dauginienė, P. Bal
sas, K. Butkus, P Meškaus
kas, L. Merkelis. B. Racevi- 
čius ir A. Kamaitis. Viso su
rinkta Kanados valiuta $25. 
Jie jau pasiųsti paminklo 
komitetui.

J. Šarapnickas

SLA lapsk. ir 57-sios kuo-į mininkas Antanas Noreika 
pos bendrame lapkričio 20, pasveikino svečius ir davė 
d. bankete $25 bilietą lai-i tarti žodi Moterų Klubo pir- 
mėjo Uršulė Mockaitė. 8 m. į mininkei N. Zeesienei, Mo-

Giedrių Švenčių,

Skaitytojau!
Kai šios eilutės rašomos,

rodymais amerikiečių kon-1 Detroito miestą jau dengia^ kaip geriau, prasmingiau at- 
certuose bei TV programo- storas sniego sluogsnis. Ka-' einančius metus praleisti.

kaip daugiau savo broliui—. T ___ V • • - - ■ ▼ - ” - -Ame-

minėjo net keletą praeito 
šimtmečio pabaigos datų, Į se. M ?ninei programai labai ledų giesmės skamba iš ra- 
ieškodamas pirmojo "Ame- vykusiai vadovavo Rimgau- dijo priimtuvo važiuojant 

das Sukauskas, įžanginiame! mašina, skamba didžiosiose 
žodyje prezidentą dr. Kazį: parduotuvėse ir nuosavuose 
Grinių vienu atveju sugre- namuose Dienomis pilnos

rika pirtv“ vaidinimo Petra
pily. Datos gi buvo: 1896,
1895 ir 1892 metai. Prele
gentas suminėjo jėzuitų vai- 
dinirįus Vilniuje 16-me am- ... . . , 
žiuje, pabrėždamas, . kad, j mėgėjus 

*

žmogui pasitarnauti, kaip 
pavergtai tėvvnei padėti

tindamassu prezidentu J. F. Į gatvės viską pirkti panūdu-' svenclp Tau, Skaitytojau, ir 
Kenedy, — abu kaip meno siu, o naktimis paslaptingai Prasm,ngų 1967-jų metų.

žiburiuoja milionai įvairia-1 Alfonsas Nakas

mergaitė, kuri su senele gy
vena Šveicarijoje, o jos mo

terų S-gos 18 kp. pirm. J. 
Bukaveckienei. o taip pat E

tina Afrikoje. Tą laimingą Virbilienei, J. Nevienei ir 
numeri jai ištraukė SLA, F. Radžiui.
centro sekretorė Eufrozina 
Mikužytė. dalyvavusi ban
kete. Mergaitės vardu bilie-

Vėliau buvo meninė pro
grama. kuria atliko Anyta 
Kams ir Algirdas Brazis.

Giedrių švenčių, blaivių ^uvo nUpjr^ęs jos gimi- Bankete sutikau iau atvy-
naitis Franz 
Stoughtono

Schlauder iš kusiu? svečius A. Klastaus- 
i kienę iš Kolumbijos. V. P. j

Krasinskas Jankų iš Cape Codo, Mass.,

Išrašykite 
į KELEIVI 
savo draugam
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Vilniaus chuliganai
Rašytojas prabilo apie 

chuliganus

Rusiško-bolševikinio „ro
jaus” blizgintojai Lietuvoje 
jau liovėsi besiteisinę, kad iš 
rio’i išėjęs girtavimas -ir 
chuūgan.zmas - ąs ne nau
jo auklėjimo ir „socialisti
nio“ neatsakingumo pada
linys, o tik „buržuazinių lai
kų atgyvena“.

Apie tai prabilo ir rašyto
jas R. Lankauskas (Lit. ir 
Menas, lapkr. 26) Sako:

„Ilgą laiką be reikalo bu
vo vengiama kalbėti apie 
„nepageidaujamus reiški
nius”. buvo stengiamasi 
daug ką nutylėti ir užtušuo
ti. Atseit, tai „praeities at
gyvenos“, apie jas neverta 
plačiau rašyti, nes savaime 
išnyks. Dabar matome ir su
prantame, kokią žalą atne
šė panašios nuotaikos“.

„Prieš keliasdešimt metų 
mokinys bijodavo sutikti 
vėlyvą valandą klasės auk
lėtoją ar direktorių. Jam 
grėsė elgesio (pažymio) su
mažinimas arba pašalinimas 
iš mokyklos. Dabar jis nie
ko nebijo. Jis viešai rako ir 
apžiūrinėja alkoholinių gė
rimų lentynas. Užsinorės — 
nusipirks ir vyno, ir cigare
čių. Ne. šitaip neatsakingai 
prekiaujant, chuliganizmo 
ir kitokių nusikaltimų suma
žėjimo tikėtis neverta.“

"Praėjo nemažai laiko 
nuo nutarimo (dėl kovos 
prieš chuliganizmą) paskel
bimo. o chuliganizmo atve
jų kiek nori.. Vakare Vil
niaus arba kito stambesnio

Kairėje: komunistų teroristų nužudytas aukštas Vene- 
cuelos karininkas maj. Astudilk) Suarez, dešinėje —vie
ta gatvėje, kur jis buvo iš pravažiuojančio automobilio 
nušautas. Venecuelos valdžia prieš vis didėjantį ir iš 
Kubos remiamą komunistų terorą ėmėsi griežčiausių 
veiksmu.

Vliko tarybos ir valdybos veikla
J. Audėno pranešimas Vliko seimui

Informacijos

(Tęsinys)

ba biuletenis aptarnauja la-
. . .. i bai platų pasauli Kiek joMiko informacijų pa-, pana'u,jOJ4 įauda, mes 

teikimas yra visuotinio po- £inome į /kas 
budzio. Jos jvainomis kai žinome, kai kas pnsiuncia 

jos iškarpas. Bet vieną gerai 
žinome, kad jis atidžiai se
kamas Valstybės Departa
mente ir kitų valstybių už-

RUSAI GODŽIAI
PRARIJO LIETUVĄ

U S. News & World Re
port žurnalas gruodžio 12 
d. numery, straipsnyje „Už
puolimas, kurs perdirbo pa
sauli“ (25 m. nuo Pearl 
Harbor užpuolimo), rašo:

„Afrika, kolonijų konti
nentas prieš Antrajam Pa- 
saulin-^i.i karui praside
dant. dabar yra 39 nepri
klausomų valstybių konti
nentas.

„Šiandien tik Rusija gali; 
būti apibūdinta, kaip impe-' 
rialistinė ir kolonijinė vals-' 
tybė. naudojanti savo armi
jas palaikyti savo valioje 
Lenkiją. Rumuniją, Bulgari
ją, Čekoslovakiją, Vengriją 
ir Rytu Vokietiją. Be to, ra
sai godžiai prarijo kadai ne
priklausomas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybes.“

(Elta)

Nuskendo rugsėjo mėnesį, 
o tik dabar tepaskelbė
Aštuonetas studentų ir tu- mo 

rizmo bei sporto instrukto- džiaugiasi girdėdami, 
rių, visi iš Vilniaus, iškvlau- Jie laisvųjų lietuvių neuž- 
dami Geluvos ežero pakran- mirštami ir nors laisvuoju 
tėję (ties Šiauliais), išplau- žodžiu iš kysvojo pasaulio 
kė ežeran laiveliu, tinkamu pasiekiami, 
saugiai plaukioti tik trims. Prieš pusantrų metų betu- 
Keturi vargais negalais išsi- rėjome tik vieną radijo sto- 
kapstė, keturi nuskendo M- km; Vliko ir kitas infor-

Įvykis aprašytas Tiesoje macijas perduodavo Lietu- 
graodžio 13 d., kai nei į Ge- vai. Šiemet jau turime dvi 
luvos, nei Į kurį kitą ežerą stotis, iš kurių taip kitų ži- 
laiveliais niekas neplaukia, uių perduodamas ir Vliko 
nes per juos jau galima pės- žodis. Lietuvoje plačiai ži- 
tiems pereiti ir net važiuo- nomas yra Amerikos Balsas, 
tiems pervažiuoti. Įvykis bu- kuris perduoda jų pačių į- 
vo ne dabar, o rugsėjo 3 d. staigos paruoštus praneši-

Dabar apie tą įvykį rašo i mus V ėdamas tolimesnis 
beveik smulkmeniškai be- susirasinėjimas su Madridu, 
rods tam, kad įvykis būtų į- nes norima atgauti bent tai.

bomis eina visomis krypti
mis. Jos radijo bangomis 
pasiekia okupuotos Lietuvos
gyventojus pasiekia ir toli- sjenjo reika]u ministerij 

Sibiro tremtinius, kūne JAV seratorių ir konį.es.

miesto gatvėse dar pamaty- , _ ___ c
sime būrius besibastančių spėjimas kitiems atsargiau' ką turėjome daugiau kaip 
vaikėzų su cigaretėmis dan- ir protingiau elgtis. Nors,į dešimtį metų. Veikiama 
tyse. Jų fizionomijos bukos kai ežerai ledo sukalti, to-1 drauge su latviais ir estais.

kie įspėjimai, toli nebe tokie kokioje pat padėtyje atsidū-įr įžūlios, jiems nieko ne
reiškia stumteltį praeivį, jį 
išplūsti arba net paleisti į 
darbą kumščius. Žmogus tu
ri duoti jiems kelią, jei nori 
sveikas grįžti namo. Ištisas 
valandas, net iki vėlaus vi
ri rnakč’O, tie vaikėzai be 

io Ikslo '''"skyrus norą 
prisigerti ar nors užka
binti ) valkiojasi gatvėmis, 
stumdosi namų tarpuvartė
se“.

Rašytojas pakartoja kito 
asmens tame pačiame laik
raštyje neseniai keltą klau
simą: „Ar nebūtų geriau, jei 
visuomenė aiškiai žinotų, 
kur ir kaip, kiek nusikaltimų 
įvyko mieste, rajone, tavo 
gatvėje“.

Ryšium su tokiu klausimu 
pažymėtina, kad Lietuvoje 
jau 26 metai kaip galioja 
rusų bolševikinės spaudos 
„tradicijos“: apie nemalo
nius įvykius laikraščiuose 
tyla. Tik po ilgo laiko kokia 
nors proga prisimenama, 
kad ten ar ten, pvz., apvirto 
sunkvežimis ir žuvo kelioli
ka mokyklon vežamų vaikų, 
kur nors įvvko gaisras ir su
degė žmogus, arba pamini 
ir chuliganus, kai po kelių 
savaičių ar mėnesių teisme 
vyksta bvla. Bet tai tik nuo
trupos. šiaip atrodo, kad 
„tarybiniame rojuje“ nei 
automobiliai susiduria, nei 
lėktuvai nukrinta, nei gais
rų. nei nusikaltimų neatsi
tinka.. (E)

įspūdingi, kaip būtų. jei bū
tų pasakyti, kol įvykio įspū
dis šviežias ir kol įspėjimas 
aktualus. Bet tai yra tipiška

rūsiais. Bet, deja. kol ka 
dalykas nedaug tepasistū- 
rrėjo pirmyn. Nors vilčių tu
rime iš naujo iš Madrido

rusų primesta bolševikinės i Prat>ilti. 
spaudos savybė: slėpti „ne-j Tarptautinės politikos, o 
malonias žinias“. Kol išsi-, yPač prekybinių santykių 
aiškina, kad tos ar tos žinios* akarų pasaulio su Rusija 
slėpti nebuvo reikalo, ar kad plėtimas visur nustelbia pa
gal reikėjo neslėpti, praei
na ištisi mėnesiai nuo to į- 
vykio. (E)

ŠLUOTA JUOKIASI

Vilniuj spausdinamo dvi
savaitinio satyros ir humoro 
žurnalo spalio mėn. laidoje 
J. Kuvys rašo:

’Rytą žmona paprašė, 
kad, grįždamas iš darbo, nu
pirkčiau porą kilogramų 
bulvių.

Parduotuvėje stovėjo ke
letas moterėlių. Atsidūręs 
prie svarstyklių, pastebėjau, 
kad nei pardavėja, nei aš 
neturime popieriaus, šalia 
manęs stovėjusi moteris pa
tarė:

— Nubėkite į konditeri
jos parduotuvę, nupirkite 
porą šimtų gramų geresnių musų
saldainių — popieriaus bus 
per akis

Po keleto minučių grįžau 
atgal, šokoladinius saldai
nius susipykau į kišenę. O 
popieriaus, į kurį buvo su
vynioti tie du šimtai gramų 
saldainių, pakako ne tik 
dviems kilogramams bulvių, 
bet dar ir kilogramui rau

vergtųjų tautų reikalus, 
stengiamasi daug kur mūsų 
balso neklausyti, kad savo 
politinio ar prekybinio part
nerio nesuerzintų.

Madridas nuosekliai se
ka Paryžiaus politiką Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu, dėl to 
ir mūsų nors ir trumpos ra
dijo valandėlės buvimas su
tinka pasipriešinimą. Daro
mi žygiai gauti valandėlę 
Vokietijoje, Kurzvelle sto
tyje, bet tuo tarpu be vaisių. 
Gal būt naujoji vyriausybė 
bus sukalbamesnė. Nuola
tos keliamas klausimas ir 
dėl Laisvosios Europos radi
jo stoties transliacijų, bet 
taip pat be vaisių. Visur jis 
yra ne vien fakto, bet tarp
tautinės politikos klausimu. 

Didelį pasisekimą turi 
Eltos biuletenis, lei-

manų. kurie biuletenio me
džiagą naudoja, tardami sa
vo žodi ar tai Vasario šešio
liktąją dieną ar Pavergtųjų 
tautu savaitės bei kitomis 
progomis.

Kol kas nesisekė išleisti 
portugalų ir prancūzų kal
bomis biuletenio. Sunku su 
redaktoriais. Bet paskutiniu 
laiku jau a*\irado geresnių 
vilčių. Lapkričio gale iš Sao 
Paulo lietuvių bendruome
nės gautas pažadas, kad at
einančių metu sausio mėne
sį pirmasis numeris būsiąs 
išleistas. Paryžiuje daroma 
biuletenio išleidimo kalku
liacija, o redakcinė pusė pa
žadėta greitai sutvarkyti.

Lietuvių kalba perduoda
mos Eltos žinios mielai de
damos mūsų spaudoje, ir vi
si ją skaitydami randa dau
gelį straipsnių su (Elta) ar 
(E) inicialais. Tenka pasi
džiaugti, kad ir patys laik
raščiai kartais parašo ir sa
vus komentarus, išryškinda
mi paduodamųjų žinių svar
bą. Praverstų, kad ir Vliko 
seimo nariai taip pat pasi- 

11 rodytų spaudoje tiek dėl pa
ties Vliko, tiek ir išryškin
dami Eltos paduodamas ži
nias.

tų kolonializmą Baltijos 
kraštuose.

Vliko valdybai teko pasi
sakyti dar vienu ir labai 
svarbiu klausimu — Lietu
vos sienų klausimu.
• Lietuvos valstybė turi il
gą savo istoriją. Ji buvo di
delė Europos galybė, ji su 
Lenkija buvo sudariusi bene 
pirmąjį Commonwealth Eu
ropoje Bet šimtmečių bėgy
je Lietuva, kaip valstybė, 
buvo visai iš pasaulio žemė
lapio išnykusi. Prieš 48-rius 
metus atgavus savo nepri
klausomybę, Lietuvai iškilo 
atkurtos savo valstybės sie
nų klausimai. Trumpu metu 
pasisekė tarptautinėmis su
tartimis, kad ir su trūku
mais, nustatyti savo valsty
bės sienas.

Bolševikų-nacių agresija 
nutraukė nepriklausomos 
Lietuvos veikimą, bet ne
panaikino lietuvių Vautos 
suverenumo visoje valsty
bės teritorijoje. Tačiau, te
besant sovietinei okuacijai, 
pasaulio leidžiamuose že
mėlapiuose Lietuva, kaip 
nepriklausoma valstybė, jau 
neberodoma, o žymima tik 
Sovietų Rusijos dalimi.

Mums gi labai svarbu, 
kad pačiu lietuvių leidžia 
muose žemėlapiuose antroji 
Lietuvos valstybė būtų žy
mima savo sienose, tarptau
tinėmis sutartimis nustaty
tose.. Tuo reikalu Vliko val
dyba paruošė šitų sienų ap
rašymą. o Vliko taryba ji 
priėmė ir paskelbė.

Dėl istoriniai susidėjusii 
sąlygų mums tenka rūpintis 
tinkamu Lietuvos sienų pa
rodymu šiais trimis požiū
riais: 1) valstybiniu. 2) et
nografiniu ir 3) istoriniu 
Lietuvos valstybės sienos 
jau aptartos. Etnografinės 
Lietuvos sienos studijuoja
mos. Visą tuo klausimu tu
rėtą medžiagą Vlikas per
davė Lietuvos Tyrimo insti
tutui ir pavedė jam studi
juoti ir paskelbti savo stu
dijų išvadas dėl etnografi
nių Lietuvos sienų, kurios 
galėtu būti žymimos mūsų 
leidžiamuose žemėlapiuose 
Istorinių Lietuvos sienų stu
dijos kol kas paliktos atei
čiai.

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai

S. GRIEŽE 

(Tęsinys)

Beiods 20 ar 22 nr. tri-jo 
aukščio mūro gražutėliai nu
skėlė visą priekinę sieną nuo 
pat kreigo iki pamatų, kaip 
žirklėm nukirpo, ir visą tą 
sieną pakėlė į padebesius ir

visai natūraliostoliau 
spalvos kūnas.

Sustojo dar keli praeiviai, 
ir aš. juos palikęs, nuėjau į 
jau anksčiau minėtą civili
nės priešlėktuvines apsau-j piklių sumalus nupūtė j ki- g05 aabą Trakų galvėje.

toje gatvės pusėje didžiulį 
daržą net iki Teatro gatvės. 
Pačioje Pylimo gatvėje, ne
lyginant kukurūzų miltų 
(namų glaistas buvo gelsvai 
dažytas) prikreigė per plaš
taką storio.

Juk iau pirmadienio rytas, 
mano tarnybos pradžia.

Dai buvo ankstyvas rytas, 
bet ten radau jau didelį su
judimą : pats viršininkas, a- 
nas belaipsnis raudonarmie-

Trečiame aukšte vienametis, 31 kas jis buvęs, velkasi
kambaryje prie pat krašto 
supasi ant pasvirusių gl indų 
skersas vaiko vežimėlis, ki
toje buvusio kambario pu
sėje komoda, toliau dvivietė 
lova. Kitame kambaryje pa
kėlęs sparnus ir persikreipęs 
pianinas.

Apačioje gatvėje prie gre
timo namo sienos sėdi ant 
šaligatvio kojas ištiesęs į 
gatvės pusę pagyvenęs žmo
gus ir mirkčioja baltom a- 
kim, o jo veidas, kaklas ir 
rankos, kiek jų matvti iš ap
rangos, — kaip mėlynė uo
ga, dar tamsesni.

Netrukus atsirado nedide
lė pagyvenusi moterėlė ir 
priėjusi ėmė tupinėti apie jį

milinę ir duoda paskutinius 
paliepimus stambaus stoto 
civiliui Dar milinės nesusi- 
sagstęs. pagriebia storulį 
portfeli ir išsinešdina. Da
bar civilis milžinas, pasiju
tęs aukštose pareigose, ap
sidžiaugia sulaukęs dar vie
no pavaldinio ir tuojau pri
deramu viršininkui orumu 
įsako pasiraošti vykti į pos
tą. Bet aš jį paprašau pasi
sakyti. kas esąs ir kokiose 
pareigose, ir čia pat ištrau
kiu iš kišenės savo aną talis- 
mana su įstrižu oranžiniu 
raožu. Matyti, nenorėdamas 
užleisti „garbingos“ virši
ninko vietos, net arčiau ne
pažvelgęs į mano liudijimą, 

irkalbinti, bet jis tik mirksi iri pašaro, kad esu laisvas 
tyli. Pagaliau ėmė ji judinti, galiu grįžti namo. Žinoma, 
čiupinėti, bet jokių sužeidi- nieko daugiau aš ir nenorė- 
mu nematyti. Atsega apy- jau. bet ir namo grįžti ne- 
kaklę. prakečia marškinius, skubėjau, nes bijojau pasku- 
Keli neilgi juodai mėlyni tiniu momentu įkliūti už 
ruoželiai išilgai kaklo, že- himną.
myn smailėjančiais ga’ais, S (Bus daugiau)
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Gera
dovana

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

džiamas Romoje italų kalba. 
Jo pateikiamos žinios pla
čiai panaudojamos italų 
spaudoje, ir tuo pačiu gar
sinamas Lietuvos vardas ir

Kiti Vliko darbai
Vlikas atidžiai seka pa

saulio įvykius ir, kur tik pa
liečiami ar gali būti paliesti 
Lietuvos reikalai, atitinka
mai reaguoja. Metų pradžio
je pasirodžius Vatikano paš
to ženklui su Vilniaus Auš
ros Vartų paveikslu. Vliko 
valdyba pasiuntė Vatikano 
užsieniu reikalų tvarkytojui 
nepasitenkinimą - protestą, 
nes buvo pažeistas Lietuvos 
suverenumas Lenkijos nau
dai.

Kai rugsėjo mėnesį Tehe
rane buvo ruošiama parla
mentarinė tarptautinė kon
ferencija, Vliko valdyba ap
rūpino Jungtinių Amerikos 
Valstybių delegaciją me
džiaga. Pasiuntė Ribbentro- 
po-Molotovo 1939 m Mask
voje pasirašytus aktus, kad

jos reikalai. Šiemet turėjo jais būtų atsakyta Sovietų 
gražaus pasisekimo Muen- Sąjungai. kaip buvo pasi- 
chene leidžiamas vokiečių i ruošta dviejų diktatorių už
kalba Eltos biuletenis ir taip gl obti ir pasidalinti Europą, 
pat Buenos Aires ispanų Kongresmanas John Mona-

gintų agurkų įpokuoti.“ 'kalba biuletenis. Anglų kai- ghan kaip tik ir iškėlė sovie-

DAR NUTARIMŲ

Vliko valdyba skelbia dai 
šiuos Vliko seimo pareiški
mus:

Seimas apgailestaudamas 
priima dėmesin Vaclovo Si
dzikausko atsistatydinimą 
iš Vliko pirmininko pareigu 
ir reiškia jam bei su juo dir
busiai valdybai padėką už 
atliktą darbą.

Seimas skatina valdybą 
ir tarybą jungtis į tarptauti
niu mastu vedamą kovą 
prieš komunizmą visame 
pasaulyje, ypač Europoje.

SVEIKINA T. FONDO

BENDRADARBIUS

Vliko valdyba, išklausiu
si Tautos Fondo valdybos 
pirmininko prel. J. Balkūno 
informacijas apie veikianti 
Tautos Fondo aukų rinkimo 
tinklą ir jo bendradarbius 
su atsidėjimu renkančius au
kas Lietuvos laisvinimo rei
kalams, ypač vertindama 
Kanados Tautos Fondo at
stovybės darbą, sveikina vi
sus Tautos Fondo bendra
darbius. dėkoja už darbą ir 
linki sėkmės tolimesnėse jų 
pastangose padėti Lietuvos 
laisvės kovai.

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

Kai rengiatės duoti kokią viškos knygos istorijoje tai 
dovaną angliškai kalban-' nedažnaš~reiškiny7‘ Tegro
tiems, nepamirškite, kad ge- do, kad tie, kuriems knyga 
riausia dovana yra knyga, skiriama, ją tikrai nepapraš
ytai čia kelios lietuvių rašy- tai mėgsta. Todėl pradžiu- 
tojų parašytos ir į anglų ginkite savo vaikučius, įsi
kalbą išverstos knygos, ku- gykite ją tuoj arba Kalėdų 
rios labai tinka dovanoms: proga. Kaina $3.00. Gauna

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

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė-

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS 
Mūsų skurdi literatūra

vės), 128 psl., kaina $3.95. mažiesiems praturtėjo

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

„House Upon the Sand' 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl>, 
kaina $2.00.

„The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

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

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
„BALTOSIOS PELYTES 
KELIONĖ Į MĖNULĮ“.

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

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.
******....... ‘*‘"'rrrrrrf rtr ihjj jjj
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

f zidentas. tai raidavei at
šaukčiau iš Vietnamo visą 
vaiskų ir liepčiau Amerikos 
chuliganus naikinti. Dabar 
aš bijau- vakare ant stryto 
išeiti, kad neužmuštų. Bet 
ir auzoj baugu nakvoti. Be
veik nėra tos nakties, kad 
Bostone nebūtų kas pa
smaugtas ar nušautas. O jei
gu policija ir sugauna koki 
piktadarį, tai sūdžia jį pa
leidžia. Sako, ne pagal kons-

Statome paminklą dr. K. Griniui
Šiemet gruodžio mėn. 17 turės būti ir kiek galima 

d. suėjo lygiai 100 metų nuo aukštesnis. Jis svers 13,500 
dr. Kazio Griniaus gimimo svaru ir turės daugiau negu 
Selemos Būdos kaime, Sas- 11 pėdų aukščio. Aukščio 
navos valse., Marijampolės problemą skulptorius iš- 
apskr. Keletą paskutinių sa- sprendė dviejų masyvių 
vo gyvenimo metų jis pra- šviesiai pilko marmuro ko- 
leido tremtinių stovyklose lonų forma. O ant mažesnės 
Vokietijoje, o po to JAV ir kiek siauresnės vidurinės

tituciją buvo areštuotas. Joj lietuvių tarpe. Jis mirė Chi-- juodojnarmuio kolonos.bus
teisės turi būti apsaugotos. 
Bet jeigu tave pašauks va
žiuoti į Vietnamą komunis
tų mušti, tai tu už konstitu
cijos nepasislėpsi ir niekas 
tavo teisių nežiūrės. Važiuok 
ir dac oi! O jeigu pasiprie
šinsi, tai į džėlą pasodins. 
Tai, vot. Maiki. prie ko mū
sų Amerika priėjo! Taigi 
gal ir teisybė, kad Kristus 
jau pradėjo barškinti Į ame
rikiečių duris.

— Tėve. nekalbėk taip! 
— Kodėl? Ar aš ne teisy

bę sakau? Šįmet aš nutariau 
neiti pas Zacirką nei Naujų

4' bronzinis dr K. Griniaus 
■ biustas, kurį skulptorius jau 

™ r.A 4 , į yra nulipdęs. Ant dviejų di-
Beyeik istisus <0 metų dr. džiujų kolonų bus atitinka- 

K. Gnmus buvo vienas svar-; mj
blausių ir veikliausiu mūsų; 
tautos darbininkų daugely

cagoje 1950 m. birželio 
d., įpusėjęs 84 metus

je sričių. Ne tik rašė pats. 
bet ir gausiomis savo auko-j 
mis rėmė "Varpą“ ir vėliau 
kitus lietuviškus laikraščius. 
Teko jam pabuvoti cariniuo
se kalėjimuose ir ne kartą 
būti ištremtam iš savo gyve
namosios vietos. Jis buvo 
didelis tautos žadintojas ir 
švietėjas, organizatorius ir

Dr. K. Griniaus biustą ap
žiūrėjo visa eilė gerai anks
čiau dr. K. Grinių pažinusių 
lietuvių ir iš Kalifornijos at
vykęs jo sūnus inž. Liūtas 
Grinius. Visi jie labai teigia
mai Įvertino skulptoriaus 
darbą. Kiek tas biustas 
skulptoriui yra pavykęs, pa
ti visuomenė gali spręsti iš 
spaudoj dedamų jo nuotrau-

nepriklausomoje Lietuvoje kų (žiūrėkite 1 psl.).

Puslapis penktas

Milionierius Mel Eastman, apsirėdęs juodu trumpakel
niu (mimi-skirt) kostiumu ir jo draugė, dėvinti ilgas 
baltas kelnes ir tokios pat medžiagos švarką, vaikščioja 
Toronto, Ont., gatvėmis.

Metų pasitikti.. Bi jau, kad į taU{Of. sveikatos sargas. 0

— Maik, aš ir vėl noriu dė. kitoj Zip Cod ir dar ki
tau pasakyt: 1 egul bus pa- taip. 
garbintas. — Ar pinigų neprašo?

— Tėve, jei ko nori. tai — Jes. Maiki. prašo. Rei- 
lieko negarbink, o reika- kia nusiųsti $3.50. Jie žada 
lauk. Juk matai, kai darbi- už tai prisiųsti knygą.

pareinant naktį chuliganai 
neužmuštų. O ką tu su jais? 
Tau smertis. o jiems tik fo- 
nės. Tai yra šventa teisybė, 
Maiki

— Bet ir už teisybę gali 
patekti bėdon. tėve.

— Ne, Maiki, už teisybę 
niekas manęs į lakupą neuž
darys.

— Gali uždrfvti. tėve.

jis pasiekė pačius aukščiau 
sius postus: visų 4 demokra
tinių seimų narys, ministeris 
pirmininkas ir pagaliau Lie
tuvos Respublikos preziden
tas. Būdamas jau senukas, 
jis dar okupacijų metais ga- 
linėjosi su žiauriaisiais oku
pantais ir turėjo nuo jų nu
kentėti. Iš Vokietijos barakų 
jis kreipėsi lietuviu tautos

Gali apkaltinti, kad agituo- Į var(ju į Jungtines Tautas ir

ninku unijos nori geresnių 
algų, tai reikalauja — ir 
gauna. O jeigu garbintų ir 
maldautų, tai nieko negau
tų.

— Maiki. tu nežinai, ko-
/T Al rroi •Vii Vilivi d ao

— Na, tai kodėl gi?

O kas joje rašoma?
— Nežinau. Maiki. Gal 

aiškina, kaip priimti Kristų, 
kai jis pabarškins į duris.

— Reiškia, Kristaus var
du tie biznieriai žvejoja do
lerius, Bet netikėk, tėve, kad 
Kristus vaikščioja ir barški-

ji prieš karą
— Bai garv, Maik, aš ir

nepamislinau apie tai. Nu, 
tai pasakvsiu tau Apynių 
Jyr ir būsiu šarap.

— Garbinu valuk to, kad na Į duris. Jau apie du tūks- 
dabar Kristus vaikščioja po tančiai metų, kai jis mirė,
žmones. Tai vot kaip yra!

— Taip nėra: tėvas sap-l 
nuoji.

— Ne, ne, Maiki, aš ne
sapnuoju. Ir ne aš tą išmis- 
linau.

— O kas?
— Mokyti žmonės taip 

rašo. Sako, Kristus vaikščio
ja ir beldžiasi į duris.

Ei. tėve. ką čia dabar, nori bešvt?

tai jau vaikščioti negali 
— Nebūk toks šiur, Mai

ki! O gal ir vaikščioja, ką 
gali žinoti? Juk biblijos stu
dentai seniai pranašauja, 
kad Kristus sugrįš ir dar sy
ki velniui sprandą nusuks. 

— Bet velnio nėra, tėve. 
— Tu sakai, kad nėra. o 

aš galiu Įrodyti, kad yra. Ar

šneki?
— Šneku taip. kaip yra 

parašyta. Maiki. Ir parašy-

Nei rodysi. tėve.
— Nu. tai pasakyk, kas 

dabar kelia toki svieto iš-
ta labai davadlyvai. Sako:i tvirkimą. jeigu velnio nėra? 
Į mūsų duris besibeldžianti 1 Svietas jau visiškai pamiršo 
Kristų reikia priimti pas sa-į Dievą ir Dešimtį jo Prisa- 
ve ir apgyvendinti Vadina- i kymų. Dievas pasakė: Ne
si. priimti ant burdo. Jisai meluok, ’- ■■ • ... -______: AT,risi- <sėdami su žmogumi prie vie
no stalo, tik reikia, kad žmo
gus nepavarytų jo nuo savo 
stalo... Nu, ar reikėtų dar 
aiškiau?

— Bet pasakyk, kas taip 
rašo?

— Tikrai nežinau. Maiki. 
Gal Antanas Maceina, ar 
kas...

— O kodėl tėvas galvoji 
apie Maceiną?

— Todėl, kad jo vardas 
yra parašytas.

— Kur parašytas?
— Nu, ar tu to peiperio 

negavai?
— Aš nieko negavau.
— O man pačtiljonas at

nešė. Ant balto lapo yra 
žalsvai mėlynu atramentu 
isdrukavotas avinas, o že-; 
miau padėtas varčias ir pa
vardė: Antanas Maceina. 
Kristus tikrai vaikščioja po 
Ameriką ir barškina i du
ris.

— Ar nežinai, kas tokius 
laiškus siuntinėja?

— Kas ten juos žino. Mai
ki? Vienoj vietoj pasirašo 
kažkokia {makaluota Susai-

revok ir neužmušk! 
Mylėk savo susiedą, kaip 
pats save: o jeigu jis kirs 
tau i kakarinę iš vienos pu
sės, tai tu atsuk jam ir kitą 
pusę. O ar žmonės taip da
ro? Tik pažiūrėk, kas dabar 
darosi Vietname? Bombos 
griauna miestus, degina gi
rias ir naikina laukus su ja
vais, kad ir duonos žmonėm 
nebūtų.

— Bet jeigu tėvas esi ka
rui priešingas, tai kam vadi
niesi "generolu“ ir kam ne
šioji kardą?

— Vot, vot, gerai, kad 
paklausei, ba ir kitiems gali 
būti neaišku, kam aš šoblę 
nešioju. Taigi paaiškinsiu, 
kad svietas žinotų. Šoblė y- 
ra man reikalinga apsigvni- 
mui nuo borr.ų. kurie, velnio 
gundomi, užpuldinėja ne
kaltus žmones. Jeigu chuli 
ganai tave užpuola. Maiki. 
tai kirsk iš viso vieko. Taigi 
šoblė reikalanga nuo užpuo
limo gintis. Bet Amerika nė
ra užpulta, tai koks reikalas 
važiuoti už svieto galo ir 
bombarduoti Vietnamą? 
Maiki. jeigu aš būčiau pre-

daugelio pasaulio valstybių 
valdovus dėl Lietuvos lais
vės.

Taigi. dr. K. Grinius mum 
visiem gražus ir šviesus pa
vyzdys, kaip galima ir kaip 
reikia dirbti savo tautai ir 
sunkiausių nelaimių bei bai
sios priespaudos laikais. Tu
rime tai suprasti, Įvertinti ir 
visuomet atsiminti.

Paprastai visos tautos, 
pagerbdamos savo didžiuo
sius sūnus, paminklus ar ki
tokius jų vardu pavadintus 
paminklinius pastatus stato 
iš visuomenės suaukotų lėšų. 
Tokiu būdu komitetas nori 
pastatyti paminklą ir Di
džiajam Varpininkui bei 
Trečiajam Lietuvos Respub
likos Prezidentui. Pamink 
las kaštuos 6 200 dol. ir dar 
susidaiys keli šimtai dolerių 
visokių šalutinių išlaidų, 
vykdant aukų rinkimą ir kt., 
bet visa suma tikrai nesieks 
7.000 dolerių.

Komitetas jau yra senokai 
pradėjęs aukų rinkimą, ir jis 
džiaugiasi, kad lietuviškoji 
visuomenė nuoširdžiai re
mia jo darbą. Netrukus ko
mitetas turės jau pusę rei
kiamos sumos.

Jau šių sukaktuvinių me-i . , . , . , .
tu pradžioje buvo Chicagoje! Vykdydamas aukų rinki

mą. komitetas kreipėsi į lie
tuviškas organizacijas ir pa
skirus asmenis su atitinka- 

stovų komitetas, kuns pasi- H?ais aukų lapais ir laiškais.
rvžn ta švip«„ Hr K. Gri-I Taclau Juk neįmanoma vi- 

siems lietuviams, pasklidu- 
siems tokiame plačiame 
Šiaurės Amerikos kontinen
te ir kituose kraštuose, pa- 

1 siųsti laiškus. Tad komitetas 
Lietuvių tautinės kapinės laba.i nuoširdžiai prašo vi- 

parinktos todėl, kad ten jau sas lietuvių organizacijas ir
16 metų ilsisi dr. K. Gri- j visus mielus tautiečius, nors 
niaus pelenai ir kad tos ka- jje jr nebūtų gavę komitete 
pinės yra ir pasiliks lietuvių; laiškų su prašymais, sava i- 
nuosavybė. Kapinių vado- niciatvva paremt dr. K. Gri- 
vybė davė nemokamai ne niaus paminklo statybą. O 
tik plotelį žemės paminklui taip pat tikimės, kad tos or- 
statyti, bet taip pat prižade-, ganizacijos ir paskiri asme- 
jo visuomet jį prižiūrėti ir nys, kurie yra gavę komite-

sudarytas iš Lietuvių tauti
nių kailinių vadovybės ir lie
tuviškųjų organizacijų at- 

mitetas. kuns
rvzo tą šviesų d r. K. Gri 
niaus atminimą konkrečiai 
Įamžinti, pastatydamas jam 
Lietuvių tautinėse kapinėse 
gražų paminklą.

Sovietu teismo nuteisti jauni 
amerikiečiai turistai. Vienas ju 
buvo kaltinamas, kad Leningra
do juodojoj rinkoj keitė dolerius 
į rublius, o kitas, kad pavogęs 
iš viešbučio lokio statulėlę. Pir
mas nubaustas 1.000 rubliu, ar
ba 1.11 dolerių bauda, o antrasis 
3 metus kalėjimo—darbo sto
vyklos. Viršuje Craddock M. 
Gilmour, 24. iš Salt I^ake City, 
Utah. apačioje Buel Ray Wort- 
ham. 23, iš North Little Rock. 
Ark.

LIETUVIU IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

numato visą tą rajoną, kui 
paminklas stovės, pavadin
ti Dr Kazio Griniaus sky
riumi. Norirt gi tokį 
minklą pastatyti kur 
kitur, viešesnėj vietoj, tektų 
susidurti“ su daugeliu sunku
mų ir su žyniai didesnėmis 
išlaidomis.

Dr. K. Griniaus Pamink
lui Statyti Komitetas. Povi
lo Daubaro pirmininkauja
mas. jau iš anksto buvo nu
sistatęs paminklo statybą 
pavesti tik lietuviui skulpto
riui, kurių. deja. laisvajame 
pasauly visai nedaug tėra... 
Viena™ kitam jų atsisakius, 
komitetui pavyko susitarti 
su skulptorium Ramojum 
Mozoliausku. gyvenančiu 
Chicagoje, kuris parengė

to aukų lapus ir laiškus, ne- 
numes jų į krepšį, bet mūsų 
darbą parems didesne ar 

l)a_ mažesne auka.
nors Į

Aukas prašome siųsti Dr.
K. Griniaus Paminklui Sta
tyti Komitetui, Chicago Sa
vings and Loan Association, 
6245 So. Westem Avė , Chi-

■r

cago, III. 60629. Kartu pra
šome būtinai pažymėti ko
miteto sąskaitos numerį, ku
ris yra No. 38893.

Paminklo statybos darbai 
jau pradėti, ir iškilmingas jo 
atidarymas yra numatomas 
1967 m. pavasarį, gegužės 
mėn., Kapų puošimo dieną.

Visi vieningai dirbdami.

Jau parduodamas
»
1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
Jo turinys:

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

f

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisimintu
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 
Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS

636 Broad way, So. Boston, Mass. 02127

net tris to paminklo projek-l aukodamiesi ir aukodami, 
tus. Viena jų komitetas irt mes tlkrai 2ahme nudirbti 
Tautinių karinių vadovybė! vieną P° k,t° dauS reikšmin- 
priėmė ir patvirtino. | M darbu mūsų tautai ir jos

, . i kultūrai.
Parninkla> turės domi-į

nuoti gana plačią aplinką. 1 K Griniau. Paminklui 
Aplink jį nebus statoma jo-j
kių kitų paminklų, tad jis Statyti Komitetas

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

f t



Puslapis šeštai

MOTERŲ SKYRIUS
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

VOKIEČIŲ POLITIKA PRANCŪZIJOJE

Kalbu ne apie didžiąją politika, bet apie tokią, kurią 
mato paprastas žmogus, be visokių gudravimų ir be gilini- 
mosi i visokias hipotezes. Vokiečių politiką Prancūzijoje 
galima apibūdinti keliais žodžiais: iščiulpti visą kraštą. Iš
čiulpti ekonomiškai ir iškoneveikri morališkai, kad jos 
vieningas pasipriešinimas būtų neįmanomas.

Ekonominis pavergtų kraštų čiulpimas vokiečiams 
yra būtinybė. Jie užkariavo veik visą Europą, ir tik mobi
lizuodami visos Europos ūkiškus resursus jie gali tęsti sa
vo karą prieš anglosaksų tautas ir prieš Rusiją. \ ažiuo- 
damas j Paryžių iš laisvos Prancūzijos zonos, mačiau pir
mą vokiško Europos "bendradarbiavimo“ vaizdą: vokie
čių karišką traukinį, sulipdytą iš įvairių šalių vagonų. 
Traukinyje suskaičiau 3 vagonus lenkų geležinkelio. 2 va
gonus olandų, 3 belgų, 1Q prancūzų, 2 danų ir likusius — 
vokiečių. Jei prisiminti, kad čekų ir kitų pavergtų kraštų 
vagonai daugumoje jau perdažyti ir vaikšto su vokiečių 
geležinkelio ženklais, tai tas simlioliškas traukinys gali 
būti laikomas tipingas vokiečių pastangoms sumobilizuoti 
Europos ūkiškus resursus ir susisiekimo priemones jų karo 
reikalui. Kaip tie vagoai surankioti po visą Europą, taip 
ir visi kiti visų šalių ūkiški ištekliai tarnauja vokiečių karo 
mašinai. Visos Europos metalai. Rumunijos nafta ir duo
na. Prancūzijos kviečiai, plienas ir aliuminijus, Lenkijos 
anglis, nafta ir duona, Čekijos mašinos ir visų kitų užka
riautųjų ar į ašį palinkusių kraštų turtai eina vokiškai ka
ro mašinai penėti.

Europos turtų mobilizacija eina "užkariavimo teise“, 
t. y. nusavinimo keliu ir "bendradarbiavimo“ būdu Įtrau
kiant užkariautų kraštų gamybą Į vokiečių karo ūki. 
Prancūzijoje, pavyzdžiui, vokiečiai užkariavimo teise pa
sisavino visus begalinius Prancūzijos karo išteklius, san
dėlius, kariškas dirbtuves su visomis žaliavų atsargomis, 
o dažnai dargi nedarė jokio skirtumo tarp kariškų bei 
valstybinių sandėlių ir išteklių ir tarp privačių. Nusavini
mo banga palietė visą Prancūzijos ūki.

Kad užtikrintų ūkio iščiulpimą, nuo pat pirmų dienu 
visoms karo šakoms buvo paskirti kariški valdytojai, kurie 
pravedė registraciją visų dirbtuvių ir žaliavų atsargų. Vi
sos stambesnės įmonės buvo rekvizuotos, ir prie jų vartų 
prikalti užrašai "Beschlagnahmt“. Nuo pat pirmųjų dienų 
prasidėjo visokių gėrybių gabenimas Į Vokietiją, ir tas ga
benimas eina iki šios dienos, tik juo toliau, tuo daugiau 
gabenamos ne gatavos prekės ar žaliavos, bet vietinės 
gamybos produktai, pagaminti jau vokiečiams valdanti 
kraštą. Krašto čiulpimas eina Įvairiomis formomis.

Viena, labai įstabi f$rma. km i gal daugiausia me
tasi į akis, yra krašto išpirkimas. Vyksta tatai tokiu būdu: 
tik įėję į Prancūziją, vokiečiai paskelbė, kad viena markė 
yra lygi 20-čiai frankų. Toks markės kursas yra padik
tuotas ne ekonominiais, bet politiniais grobimo sumeti
mais. Tai kursas, padiktuotas kardu . Vokiečių kareiviai 
ir visokie "unteriai“ bei karininkaj gauna neblogas algas: 
užfrontėje kareivis gauna 1 markę, o fronto zonoje — 2 
markes per dieną, tai yrą £9 ar 40 frankų per dieną. Pus- 
karininkai ir karininkai gauna po kelis šimtus markių, tai 
yra po kelis ar net kelioliką tūkstančių frankų. Pavyz
džiui, yra leitenantų, kurių alga siekia 15.000 frankų per 
mėnesį. Gautas markes vokiečių kareiviai negali siųsti 
namo, nes Prancūzijai vokiečiai atspausdino specialias 
markes, kurios Vokietijoje neturi kurso. Vokiečiai kanai 
gautas markes turi išleisti Prancūzijoje, t. y. turi pirkti 
visokias prekes. Kainas kelti draudžiama... Kai tik vokie
čiai užėmė Paryžių, jų uniformos pasipylė po magazinus 
ir krautuves. Per dienų dienas krautuvėse galima matyti 
kariškius, kurie vaikštinėju ir kažką perka. Perka jie 
viską — drabužius, avalynę, maisto produktus, retenybes, 
brangenybes ir šiaip, karf įtinka. Prekyba klesti, bet už 
gautas markes krautuvininkli mažai ką begali pirktis, to
dėl sandėliai tuštėja, ir prekii^prtideda trūkti. Kartą cent
rinėje gatvėje pusvalandžio bėgyje paskaičiavau vokiečiu 
kareivius su pirkinių pundais ir suskaičiavau jų apie šimtą. 
Tiesa, tai buvo prieš Kalėdų šventes, kada vokiečiai mėgs
ta įteikti šeimynines dovanas. Dovanų pakietai plaukia 
Į Vokietiją, o Prancūzija tuštėja. Prancūzija — turtingas 
kraštas, visokių išteklių joje buvo daug, bet kai keli šimtai 
tūkstančių pirkėjų užninka, jokia gamyba negali jų pa
tenkinti. Prekių trūkumas yra vokiečių pergalingos armi
jos palydovas. r < ; . .

Ta krašto čiulpimo fdrma ypatingai metasi į akis, 
ir dargi paprastas žmogus gali ją stebėti ir be didelio 
galvos sukimo tinkamai įvertinti. Paryžiuje pasakojamas 
toks anekdotas: Kaip atskirti anglų šnipą nuo tikro vo-

t____
ui
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Viršuje — dr. Carl Coppolino, Freehold, NJ., teistas 
už savo draugo ats. pulk. Įeit. W. E. Farber nužudymą 
ir prisiekusiųjų posėdininkų išteisintas, linksmai mo. 
juoja laikraštininkams, apačioje — jo gynėjas adv. 
F. Lee Bailey, savo klientą sėkmingai apgynęs, kalbasi 
su dr. Coppolino žmona, čia išteisintojo daktaro dar 
laukia kitas teismas Sarasota. Fla., kur jis kaltinamas 
savo pirmosios žmonos Carmela nužudymu.

Klausimas

•U

Mykolas Vaitkus

ŽIEMĄ t “t

Ateina jau! Jos kvapas — šaltis; 
Ji žengia — ledas žvanga; 
pamojo — sniego staltiesė, 
krikštolai girioj žvanga.

Duris darykit! Krosnį kurkit! 
Langai nuo speigo žvanga.
Prie žaizdro senis — kur kitur? 
Gelžies pagaikštis žvanga.

Vaikai laukan — kas juos išgąsdins? 
Ledan juokais atžvanga; 
greičiau prie padų ledžingas — 
ir skrenda, aida, žvanga.*.

Ko, drauge, tu į rūką vystais?
Gal Griaučiaus dalgė žvanga?
O, ne! žiūrėk: ten ateitis — 
aušra ant ledo žvanga!

c*. v

kiečių karininko? Girdi, jei vokiečių karininkas eina gat
ve ir nesineša po pažastim pirkinių pakieto, tai tikrai 
anglų šnipas vokiečių karininko uniformoje... Tiesa, tokių 
"šnipų“ nedaug tematyti Paryžiaus gatvėse

Išpirkimas šalia rekvizicijų ir Įmonių užgrobimo pri
vedė prie to, kad dabar Prancūzijoje pasidarė labai sun
ku gyventi. Trūkstamos prekės racionuotos, įvestos korte
lės visokiems produktams. Dabar įvestos kortelės avaly
nei ir drabužiams (baltiniams ir viršutiniams). Pamažu 
visos prekės, ypač pačios reikalingiausios, racionuojamos. 
nes jų trūksta. Trūksta jų todėl, kad uniformuoti pirkėjai 
įvairiausiais būdais kraštą čiulpia.

Apie vokiečių kariškių pirkimo karštį galima būtų 
pripasakoti visokių anekdotų. Vienas mano pažįstamas 
tarnavo vienoje vokiečių firmoje vertėju. Jis pasakoja, 
kad kartą atvykęs su savo šefu į Paryžių, jis nuvedė savo 
vokietį į retenybių krautuvę, kur tas vokietis vienu mostu 
prisipirko visokių "antiquites“ už 30,000 frankų. Tas vo
kietis jau skundėsi, kad, įvedus korteles avalynei, jis ne
begalįs kas savaitę siųsti savo žmonai ir jos giminaitėms 
gražių prancūzižkų batelių.

(Bus daugiau).
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Teisės patarimai
Ad voką t ė M. šveikauskienė sutiko 

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus 
reikalais. Tie kl&usinai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ap
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

ATEITIES VALGIS

Seniau valgydami tikrai 
žinojome, ką valgome. Val
gydami mėsą. žinojome, kad 
ji yra tikra to ar kito gyvu
lio ar paukščio mėsa; žino
jome. kad valgoma duonelė 
yra iš kviečių, rugių ar kito
kių augalų, kad geriamą 
pieneli pagamino karvutė, 
ožkutė ar kuris kitas gyvu
lys.

Šiandien jau to tikrumo 
nebėra, nes jau daug kas iš 
valgių yra chemiškai paga
minta. O ateity, atrodo, to 
tikrumo dar mažiau bebus, 

mes jai parašėme, kad mes Šiandien jau nebetenka 
visiškai atsisakome jai ati-j juoktis iš fantastinių raštų, 
duoti savo anūkę. Kitą sa-; kuriuose rašoma, kad atei

ties maistas bus įvairūs žir
neliai. Jei visai taip ir ne
bus. tai nėra abejonių, kad 
jis bus didele dalimi kitoks, 
nei dabar. Jau šiandien ga-

Prieš šešerius metus mū
sų sūnus išsiskyrė su savo vaitę gavome laišką iš jos 
žmona. Jie turėjo tik vieną advokato. Grasina jis mums 
mergaitę, mūsų anūkę. Tuo- teismu.
met mūsų sūnus buvo armi- Mums atrodo, kad marti i 

r joje, ir motina, t. y. mūsų negali, vieną kartą jau išar-
buvusi marti, mergaitės vi- džiusi mūsų ir mūsų sūnaus Įima 'š sojos paimti protei

nai nenoiėjo. Mes svarstė- gyvenimą, iš naujo jį ardy-! ną, jį išvalyti, ištirpinti ir
I me, ka daiyti. Aš pati tada ti Įstatymų nežinodami, 
j dirbau ir gavau nepaprastą mes esame išsigandę. Prašau 
savaitinį atlyginimą (pėdę), greitai mums patarti.
Mums skaudėjo širdį dėl ne- į
kalto vaikučio, ir mudu su- Atsakymą* 
vyru nutarėme, kad aš nu-į Patariu Tamstoms neati
stosiu dirbusi ir pasiimsiu dėliojant pasiimti vietini 

; mergaitę auginti. Tai buvo advokatą. Reikalas nėra jau i vaičių. kad taip paveikta 
Į 1959 m. gale Sūnus mums toks pai)rastas. kaip Tams-Į jautiena niekada nesueres. o 
Į buvo labai dėkingas ir siun- ^os Ganote. Motina turi kita mėsa, žuvis, vaisiai ir 
į tė pinigu išlaidoms padeng- ”pi1Tnenvbę“ savo vaiką au- j daržovės gali ilgai stovėti 
: ti. Motina, kaip anksčiau mi-; dntL Gali būti. kad prieš 
j nėjome, visai nesirūpino sa-: šešerius metus, kai ji išsi- 
vo pačios dukterim. i ckvrė su savo vyru. ji neturė-

Praėjo trys ~ " ' " - •

paversti į bet kokią mėsa — 
vištieną, jautieną ar kiau
lieną.

Jau žinoma, kad atomo 
spinduliais peršviestus švie
žius vaisius galima laikyti 
krautuvių lentynose iki 6 sa-

gaitė gražiai
metai, 

augo. ir
Mer-; j0 tinkamų sąlygų vaikui au-
™es, ginti. Jeigu ji galės įrodyti. 

Dabar i kad jj sutiko su Tamstų lai-

PATARIMAI

nesugedusios-
Jau būtų galima visokį 

maistą pateikti ir miltelių 
pavidale, net rūgščią grieti
nę

Žodžiu, maisto pramonė 
jau žino visokių dabartinio

j pne jos pnsirisome
. mergaitė jau yra beveik aš-i kjnu mergaitės globojimu 
! tuone'iu metukų, lanko mo— torJpl Vori anlinlcvbpc
i kyklą. gražiaii mokosi iryra buvo’tokio pobūdžio .kad ji maist° Patieka1^ bet 
j labai prie mūsų prisirišusi, negalėjo pati vaiko auginti, 
j Todėl mus kaip perkūnas(teismas tai priims dėmesin.- _ - 
trenkė, kai gavome laišką jj turėS. žinoma, įrodyti, n°res 
nuo mūsų buvusios marčios. kad dabartinės jos gy^i-
kad .» nori pasiimti savo mo salvęos yra tinkamos ir n?PnPrat5 galėdami pa- 
dukrele. Ji. mat. dabar yra paiankios mergaitės būsi- sirinKtl 
ištekėjusi už kito vyro. ir ii mam gyvenimui. Ji turės į- 
nori savo dukters. Kur ji rodvti. kad ji sugebės finan- 
anksčiau buvo. kai mereraitė sini?i ir kitais atžvilgiais 

i buvo palikta be pnežiūros, tinkamai auginti savo duk- 
' ?. Patj kepėjo per kar- teiri; ji taip pat turės įrody- 
' čiamas ir šeiriu sales? ti, kad ios dabartinis vyras
| Parašėme jai. kad mes na- yj-a pasiruošęs eiti "tėvo pa- 
J siėmėme mergaitę, kai ji jos reigas“ ir kad jis taip pat 
: nenorėjo, as atsisakiau savo nori, kad mergaitė grįžtų 
į uždarbio ir Sočiai Security, pag motiną ir kad jis yra 
i kurios as negausiu dėl to, pasiruošęs ją išlaikyti ir pri- 
kad nedirbau reikalingo žiūrėti. Tokiais atvejais teis- 
metų skaičiaus. Taigi dabar mas atsižiūri daugiausia į 

; vaiko gerovę. ’
*------------------------------------ - Jei Tamstos, pavyzdžiui,

; galėtumės įrodyti, kad mer- 
[ gaitės motina yra netinka
mas (unfit) žmogus vaikui 
auginti, tada. žinoma, reika
las būtų kitoks. Vargu ar 
Tamstos tokioj’ komplikuo
toj padėty galėtumėte apsi
eiti be advokato. Žinoma.
Tamstų sūnus irgi yra "suin
teresuotas asmuo“, ir jis taip 
pat bus teismo "atsiklaus
tas“. Tamstos nesakote, ko
kios dabar yra jo aplinky
bės Ar jis vėl apsivedė? Ar 
jis tebėra armijoje? Viskas 
yra labai svarbu žinoti.
Tamstų advokatas žinos ką 
daryti. Patariu nelaukti.

dar nepateikia į rinką, nes 
dar nėra tikra, ar žmonės 

tą naujo pavidalo 
darnrw’ 7 : * i mj'VQ i’tnti 

X7I<XJt7l<£ Taivvvi

pakankamai seno
viškųjų produktų.

NEBŪK ŽILAS

— i

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina žilumų, plaukų slinkimą ir
plaiakanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla. slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jes ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunėiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Box 3®5. CLINTON, Ind.

5
PADftKOS LAIŠKAS

Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 
skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tą Jūų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. Sj mano 
padėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno-

»

Plaukite petražoles ne 
Jacųueline Kennedy sn buv. pre- šaltu, bet šiltu vandeniu — 
zidento bendradarbiu .Richard jos labiau kvepės.
Goodwin ir savo advokatu Si- Prieš valydamos dažoves. 
mon H. Rifkind (su portfeliu) suvilgykite rankas actu. Tai 
atvyksta j Look magazino ofisą apsaugos jas nuo tamsių dė- 
New Yorke bandyti sustabdyti mių, kurias paskui labai SUn- 
knysros "Prezidento mirtis“ ku nuplauti. Baigusios dar- 
spausdinimą. Mat toje knygoje bą, nuplaukite rankas Šiltu 
yra visokios nepatogios Kenne- vandeniu SU muilu, 
džiam politiniu ir kt. požiūriu Norint nuvalyti rūdis nuo 
medžiagos bei išsitarimą prieš nikeliuotų daiktų, reikia rū- 
prez. Johnsoną. Paskutinis tuo džių dėmes patepti kokiais 
klausimu pasitarimas bus gruo nors riebalais, o po kelių 
džio 27 d. Knygos sustabdymo dieną nutrinti skudurėliu,
reikalas surištas su milioninėm suvilgytu denaturuotU spiri- {rėčiau, kad būtų mano pavardė skel- 

r ibiams.išlaidom. tu. Su padėkos pagarba J. S.
iih I K iii)3.. 

ItiGJt -jot juJHOU Ti:.
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Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt. 
mokyklos salėje Lietuvos 
nepnklausomybės sukakties 
minėjimas, kurj rengia A-

Tarybos s

Vietinės žinios
; ....................................—..............fftffftjj į

Auka Balfui

Balfo centro reikalų ve
dėjas kun. L. Jankus prašo 
paskelbti, kad „Margareta 
ir Stasius Michelsonai, gerb
dami Noros Gugienės, ilga
metės Balfo sekretorės at
minimą, atsiuntė Balfui 15 
dol. auką ir nuoširdžius lin
kėjimus Balfo štabui šven
čių proga“.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėje tos draugijos 

i Naujųjų Metų sutikimas.
* * •

' Vasario 7 d. Jordan Hali 
j salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabaltie
čių draugija.DIDŽIAUSIOS B-VĖS

Štai kelios didžiausios 
Mass. ir Naujosios Anglijos 
bendrovės. Pinnieji skaičiai 
rodo, kiek bendrovė tun 
samdinių Mass. valstybėje, 
o skliausteliuose, kiek visoje 
Naujojoje Anglijoje.

Pramonės bendrovės: 
General Electric 30,000 (40, 
000). Ravtheon 22,522 (26, 
129). Svlvania 10.500 (12 
900).

Draudimo bendrovės:
J. Hancock 7,464 (8,674), 
Liberty Mutual 3,755 (5,
678). Prudential 2,654 (4, 
137).

Bankai :
Firs National 4.000 (4,000), 
State Street 2.343 (2.343), 
Shavvmut 1.750 (1,750)

Prekvbos:
Sears 9.100 (15.600). Stop 
& Shon 8 800 (12.000). Jor
dan Marsh 7.000 (7.000), A 
& P 5.340 (13.290). Wool-

merikos Lietuvių 
skyrius.

Balandžio 7 d Jordan 
Hali salėje pianistės Veros, 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

« * *

Batendžio 9 d. So. Bosto-' 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. j 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

KAMBARYS MIAMI

pigiai išnuomojamas. Pageidau
jama lietuvė ar lietuvis.

* aaa uonn ‘J.uvv /I A V( IV.VUVJ T7Cr i-
len’s 4.000 (4.000).
Farm 1.600 (1.600).

Kitos bendrovės:
New England Tel. 26.500 

(37.054). New England E- 
Jectric 5.294 (7.640). Boston 
Edison 4.000 (4.000). Bos
ton Gas 1,550 (1,550) Bos
ton Maine ^elež. 3,000 (3, 
800). New Haven geležink. 
2.500 (10.000). NorthFast 
Airlines 1.908 (1.986). Bos
ton Globė 1.850 (1.850). 
Boston Herald 1.600 (1, 
600).

Elm
J. Pakštienė. 3338 SW 25 St„ 
Miami, Fla. 33133.

Vedimos

Vedybų tikslu ieškau susipa
žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metą amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Bos 533,-'
Hartford, Post Office,' 
Conn. 06101.

Puslapis septintai

Robert B. Smith, 18, po parengiamojo apklausinėjimo 
Mėsa, Ariz^ kur jis grožio salone nužudė keturias jau
nas moteris ir vaiką. Dešinėje matoma vienintelė išli

kusi gyva Bonita Sue Harris, 18, stovinti su Mėsa poli
cijos viršininku Gail Brimhal.

Pasaulio lietuvių archyvui 
20 metų

kia pareikšti pagarbą siun- straipsniams bei paskaitom, 
tėjams. Jų susirūpinimas iš- Į Be to, daug studentų buvo 
saugoti šių lobių didino daugiau ar mažiau aprūpin- 
spintų kieki. Rūpinosi šiuo■ ti medžiaga rašomiems dar- 

j reikalu ir įvairiuose kraštuo- j bams mokslo laipsniui gau- 
I se PLA Įgaliotiniai. Žymios; ti. O ateity ši ištaiga dar la- 
; pagalbos susilaukta techniš- biau galės tam reikalui pa

kam darbui iš lietuviškų tai- tarnauti, nes, medžiagai 
kų. Talkininkai atidirbo gausėjant, bus lengviau susi- 
tūkstančius valandų. Dau-i rasti savo darbui reikiamą- 
giausia dirbo Stasys Staniš- ją.

Įstaigai vadovauja Vin
centas Liulevičius (direkto
rius. dirbąs nuo 1946 m.) ir 
skyrių vedėjai: Stasys Sta
niškis (sekretorius, nuo 
1952 m.), Kazimieras Jasė- 
nas (istorinės medžiagos in
ventorizacija, nuo 1961 m.) 
ir Česlovas Grincevičius 
(bibliotekos vedėjas, nuo 
šių metų pradžios).

Medžiagą siųsti ar rašyti 
šiuo adresu:
Pasaulio Lietuvių Archyvas 
5620 So. Claromont Avė. 

Chicago, I1I_ 60636.
V. L.

Knygos
jaunimui r.»
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PALENGVlNK’TE MOŠŲ 

DARBĄ

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

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

"Keleivio" administraci
ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane* 
Iant naująjį adresą neuž* 
mfriti paralvti ir senąjį*

Nepamirškite paraiyti 

paito numerio — code.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau-d pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bos 9112
Neįtark 4, New Jersev

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
10,000 žodžių, 583 puslapiai, 
k«»ina .. .... ....*• • $6.00.

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

Lietuviškai angliškas žo* 
drnat. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ................... — 112. Of

NAUJOS AKĖČIOS
Išėjo humoro ir satyros 
malo spalio mėn. nume- 
. Jis gaunamas Keleivio 
ministracijoje. Kaina tik 
centų.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Je.gr nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, šir. 
dies priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančią pen- 
kerią metą laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad. 

ministracijoje.

1944 m. baisiajai komu
nizmo bangai ritantis per 
Lietuvos žemę. didelis skai
čius tūkstančių lietuvių pasi
traukė i Vokietiją ir slinko 
Vakarų sąjungininkų kryp
timi. Ir vos tik sąjunginin
kai privertė Vokietiją kapi
tuliuoti ir pabėgėlius sukon
centravo j stovyklas, tuoj 
užvirė kultūrinis gyveni
mas: prisisteigė vaikų dar
želiu. pradžios mokyklų, 
progimnazijų, gimnazijų ir 
net universitetų. Be to, Įvai
riausių kursų ir meno an
samblių. Visam tam darbui 
labai darniai talkininkavo 
knygų ir laikraščių leidyk
los.

Kiekvienam buvo aišku, 
kad stovyklinis gyvenimas 
yra tik laikinis. Atėjus mo
mentui, tas entuziastiškai 
sukurtas kultūrinis gyveni
mas suirs, kaip kortų name
liai. Kilo mintis griebtis 
priemonių išsaugoti šios 
gražios ir kūrybingos veik
los pėdsakus. Tuo tikslu 
1946 m. lapkričio 19 d. pra
dėta rinkti istorinė medžia
ga ir siųsti i Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyną (Chica
go, III ) saugoti. Pradžioje 
(Vokietijoje) darbas buvo 
pradėtas pusiau privačiu bū
du. Vėliau tam darbui buvo 
suorganizuota Istorinės Me
džiagos Rinkimo Komisija, 
kurią po vieneriu veiklos 
metų emigracija likvidavo.

Kai minėtame vienuolyne 
istorinės medžiagos prisirin
ko didesni kiekiai, reikėjo 
ją sutvarkyti. Kadangi visa
me pasaulyje jau iš seniau 
daug lietuvių gyvena, tad 
reikėjo rinkti veiklos pėdsa
kus visų lietuvių. Taigi, vi
so šio darbo organizavimui 
ir vadovavimui Vliko Vyk
domoji Taryba (1951. 11. 
1.) pakvietė iniciatorių, ši 
darbą pradėjusi dirbti ir bu
vusi Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisijos pirmi
ninką Vincentą Liulevicių. 
Įstaiga buvo pavadinta Pa
saulio Lietuvių Archyvu (su
trumpintai — PLA).

PLA renka archyvinę, 
bibliotekinę ir muziejinę 
medžiagą. Pagal tai ir Įstai

ga turi tris skyrius. Archyvi
nį skyrių sudaro Įstaigų bei: 
organizacijų protokolai, by
los. dokumentai ir kt. Jau 
dabar kai kurių kraštų lietu-. 
vių veikios pėdsakus susekti i 
yra vienintelis šaltinis. Daž
nos Vokietijos stovyklų by
los jau dabar yra Įdomesnės 
už romanus, o jos bus dar i- 
domesnės ir vertingesnės ta
da. kai iškeliaus iš šio pa
saulio gyvieji liudininkai 

Bibliotekinis skyrius turi 
daugiau 400 pavadinimų lie
tuviškos periodikos ir daug 
tūkstančių knygų bei bro
šiūrų. Šiam skyriui tenka ir 
ir visa Lietuvių Bibliografi
jos Tarnybos siunčiama 
spauda.
Muziejinis skyrius turi ant

spaudu. organizacijų ženk-j 
lų, vėliavų ir kt. Čia auga ir 
Lietuvos atsiminimų skyre
lis su valstybine vėliava, 
šaulių vėliava, audiniais, 
mezginiais, siuviniais, Mais
to fabriko gaminiu pavyz
džiais, Baltijos pajūrio gin
taru. smėliu... net Lietuvoje 
keptos duonos žiauberėle.

Pradėtas darbas vyko sėk
mingai. Medžiagos prisirin
ko daug. Visas gautasis tur
tas talpinamas 57 spintose 
arba lentynų junginiuose. 
Dalis medžiagos laikoma 
dėžėse. Esamoji medžiaga 
liečia 22 kraštų lietuvių 
veikla.

Kai prasidėjo istorinės 
medžiagos rinkimas, pirma
sis dalykas buvo gautas tų 
pačių metų gruodžio 31 d. 
Tad devyniolikos metu 
(1946 12? 31—1965.12^1) 
darbo vaisiai štai kaip atro
do skaičiuose: archvvinis 
skyrius turi 294.197 lapus, 
bibliotekinis — 11,580 kny
gų bei brošiūrų ir 85.919 
žurnalų bei laikraščiu ir mu
ziejini? — 9.432 dalyku. Vi
sus skaičius sudėjus i kupe
tą. gauname 401.128 viene
tus, skaitant vienetu lapelį, 
vėliavą, brangų pinigą ar re
čiausią knygą, pvz., vysk 
Giedraičio vertimas Naujas 
įstatymas Jėzaus Christaus, 
išleistas Vilniuje 1816 m.

Kad istorinės medžiagos 
tiek surinkta, pirmiausia rei-

kis ii- Kazimieras Jasėnas.
Archyvo vadovybė juto ir 
lietuviškos spaudos pagalbą.
Iš vadovaujančių asmenų 
daugiausia širdies ir realios 
pagalbos parodė inž. A. No
vickis. prel. M Krupavičius.
J. Makauskis (būdami Vli
ko Vykd. tarybos tarnybų 
vadovai) ir dabartinis JAV 
LB CV pirmininkas Jonas 
Jasaitis.

PLA veiklą pradžioje sub
sidijavo (1948-55) Vlikas iš 
Alto jo reikalams skiriamų 
pinigų. 1956-57 m. sušelpė 
JAV LB Centro Valdyba,
1958— JAV LB Kultūros 
Fondas, o 1959 m — niekas.
Nuo 1960 m. išlaidas apmo
ka JAV LB Centro Valdyba.

Kaip jau pradžioje užsi
minta, archyvui patalpas da
vė Šv. Kazimiero Seseių vie
nuolynas. Prireikus PLA už
imamų patalpų paties 
nuolyno reikalam, nuo 1962 
IV. 1 teko 31 mėnesi nuo
moti privačias patalpas, mo
kant šimtą dolerių mėnesiui.
Šiose patalpose Įstaiga smar
kiai paaugo, nes buvo gauti 
dideli kiekiai -medžiagos.
Todėl patalpų ankštumas ir 
nuomos didumas vertė ieš
koti naujos vietos. Nuo 1964 
m. spalio mėn. priglaudė 
Lietuvių Jėzuitu vienuoly- 1 atsimaino, šventasis raštas mo 

PLA rinki- kina= kad "Dievas padarė

Ateik ta vokaralystė
Tęsinys

šventasis Raštas aiškina, kad 
dabartinės nepastovios žmoni- 

vie_;jos sąlygos ir sielvartai atėjo 
pradiniu pirmojo žmogaus A- 
domo nupuolimu nuo tobuly
bės. nes jo nepaklusnumu ’’nuo- 
dėmė Įėjo į pasauli ir per nuo. 
dėmę mirtis* — Romiečiams 
5:12. Bet dėl to mes neturime 
tuojau nutarti, kad Sutverto- 
jas pakeitė savo pradinį tikslą 
ir permainė žmogaus amžinąjį 
likimą ir kad dėl to nuo šio lai
ko dvasinė, o ne žmoginė ka
ralystė buvo paskirta mūsų pa
dermei, nežiūrint to. kad žmo
gus buvo sutvertas ant žemės 
ir kaipo žmogus. Dievas ne

TTim tarnu- —— - W I"'*'*

niai talpinami Jaunimo 
Centre ir vienuolyno nupirk
tame namelyje. Ateitis pui
ki. nes jėzuitai paskelbė 
naują statybą, kurios pla
nuose yra pramatytos ir tin
kamos patalpos archyvui.

ne
veltui. Jis sutvėrė ją. kad bū
tų gyvenama“ ir vėl: "žemė pa
silieka per amžius“. — Iza. 
45:18 ir Pam. 1:4.

Ir vėl apaštalas Povilas pa
duoda ištrauką iš Psalmių kny
gos šitokiais žodžiais: "Kas gi 
yra žmogus, kad tu jį atsimeni, 
arba žmogaus sūnus, kad jį lan- 

_ .. . kai. Padarei jį maž ką mažesnį
Per dvidešimtmeti PLA už angelus, garbe ir šlove ap- 

smarkiai išaugo, ypatingai, ’ vainikavai ji ir pastatei jį ant
kai priglaudė Tautini Lietu-! savo rankų darbu. Visa i»£r-

• - . •- • ! gei po JO kojomis.— žyd. 2:6-8.
viu Muziejų, pneme tauto-, šitie žodžiai parodo Dievo 
sakininko J. Būgos paliki-' tikslą link žmogaus, ir šitų žo- 
ma, atsigabeno prof. dr. K. džiu galia pasirodė tobulame 
Pakšto biblioteką, gavo kun | Ede™' £
dr. J. PrunsklO, prel. M., de. Adomas savo tobulume. 
Krupavičiaus bei P. Žiūrio > žmogiškų palaiminimų apsup- 
bibliotekų dalis. Kad tokia !as- atvaizdavo galutiną visos 
turima medžiaga būtų tinka- noni' erme.
mai tvarkoma ir patogiai
prieinama pasinaudoti, rei
kia apie pusantro tūkstan
čio kvadratinių pėdų. kai 
tuo tarpu nė trečdalio netu
ri. Tačiau ta aplinkybė ne
turi sulaikyti nuo istorinės 
medžiagos siuntimo, nes 
kun. J. Kubilius, Jaunimo 
Centro direktorius, nuošir
džiai globojąs Įstaigą, suras 
vietos dar daugeliui snintų. 
iki bus pastatytos tinkamos 
patalpos.

Kiekvienas dalykėlis, nors 
ir mažiausias, liečiąs lietu
vių gyvenimą ar veiklą, pri
imamas su dideliu dėkingu
mu. Renkama medžiaga ir 
saugoma be pasaulėžiūrinio 
skirtumo. Nebojama, kurios 
pasaulėžiūros asmens ar 
sambūrio veiklą liudytų.
Svarbu tik. kad istorinė me
džiaga liestų Lietuvą ar lie
tuvius Kiekvienas dalykė
lis yra pakvituojamas, met
rikuojamas Į specialiai tam! 
reikalui atspausdintas kny
gas ir kataloguojamas.

PLA buvimo naudą pra
džioje daugiausia pajuto tie 
asmenys, kurie buvo mokęsi J 
Vokietijoje ir pražudę mok-', 
sk) dokumentus, čia jie ra
do savo dokumentų dubli
katus. Jau susidarytų dido
kas būrys asmenų, kurie rin
kosi medžiagos rašomiems

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitėfe Muštruota, parašė 
J. Narūr.ė, 20 puslapių 
kaina ...................... $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
virao knygelė su Įdomiu 
valkata tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psL, kaina .... $1.50

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai- 
ntt .. ..*.••••.... $1.80.

GINTARO TAKAIS, S. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ..............................$1*

Ta pati anglų kalba, . .$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
ną ...........................  $1.50.

TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

stovi kaip 
Dievo nutarta. Apaštalas Povi. 
las toliau kalba sakydamas:

"Dabar dar mes nematome, 
kad visa būtų jam pavergta. 
Bet tą. kuris buvo padarytas 
maž ką mažesnis už angelus, 
kad iis Dievo maloningumu 

visus.paragautų mirties uz 
Jėzų dėl mirties kentėjimo mes 
matome apvainikuotą garbe ir 
šlove“. — žyd. 2:8-9.

(Bus daugiau

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

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

VAIKŲ DŽIAUGSMUI

Nauja Janinos Narūnės 
kalėdinė pasaka SNAIGIŲ 
KARALAITĖ. Spalvotos ir 
dailios VI. Stančikaitės i- 
liustracijos. Spausdinta Ko
lumbijoje. Didelis formatas. 
Kaina 1 doleris.

ALGIS ir ALYTĖ, spalvi
nimui knygelė. Kaina tik 50 
centų

Abi knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje.

Pašto perlaidoms reikia 
pridėti 15 centų.

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 Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dahar pradeda duoti pranešimus apie Montreaiy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street,
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NEVV YORKO VYRAI

KONCERTUOS BOSTONE
Ncw Yorko Lietuvių vyrų 

choras, prieš keletą metų 
pradėjęs dirbti, netruko pa
sižymėti kaip stiprus chori
nio dainavimo vienetas. 
1967 m. pradžioj jis neten
ka savo dirigento Vlado 
Ba 1 t r u t a i č i o, kuris, 
keletą metų dirbęs New Yor
ke, grįžta Chicagon. Jo at
sisveikinimo koncertas New 
Yorke įvyko gruodžio 11d.

te dalyvauti. Tuo tarpu tai 
gal vienintelė proga to cho
ro dainų pasiklausyti.

New Yorko Liet. vyrų 
choro dainų repertuaras yra' 
platus ir įvairus — Bostone 
jie dainuos eilę liet. muzikos: 
kūrinių, o taip pat kitų dai-Į 
nų ir keletą operinių ištrau-1 
kų. Protarpiais, kad vyrų 
choras gautų atsikvėpti, sa
vo eilėraščių paskaitys poe-į 
tas Stasys Santvaras.

Malonių Švenčių ir laimingų 1967 metų 

linki visiems Trans-Atlantic Travel Service ir 

Globė Parcel Service klientams

Aldona ir Jonas Adomoniai

Lietuviai šokėjai televizijoj į Sandaros nauja valdyba

Kūčių dieną televizijos 
stotis Nr. 4 davė kalėdinę

*_______ New Yorko Liet. vyrų cho-! programą vaikams, kurioje
h susdaiiė klausytojn^ant- ro koncertą Bostone rengia,: dalyvavo bene 8 tautos. Lie- įš^AkU^Izidorius
plūdžio. kas nėra taip dažna Ba,fo sk- valdyba, pirminin- tuviams atstovavo Onos I- U;i;.„ o ~

kaujama Ant. Andriulionio.

Gruodžio 18 d. Sandaros 
7-ji kuopa išsirinko naują 
valdybą 1967 metams. Pir-

tame didmiesty. e į*
Kad sunkus ir ilgų valan

dų choro vyrų darbas rastų 
nors šiokį toki atpildą — 
Nevv Yorko Lietuvių vyrų 
choras, diriguojamas VI. 
Baltrušaičio, koncertuos ir 
Bostone.

Koncertas yra rengiamas 
1967 m. sausio 14 d., 7 vai. 
30 min. vakaro So. Bostono 
Amerikos Lietuviu Piliečių 
d-jos III a. salėje. Šio miesto 
ir apylinkių lietuviai malo-

Kadangi laiko mažoka, 
darbo 
kau ja
karių rengėjai.

Vaškienės
sambūrio

. .. : Milius, vicepirm. P. Adams, 
tautinių ~ so Tai nauji kuopos valdybos 

mažieji šokėjai.gi laiKo mažoka, o samuuno nuveji žmonės. Kiti išrinktieji yra
daug — jai talkinin- Programos vedėjas klausė kuopQS veikėjai: sekr. 
Kultūrinių subatva- visų tautų vaikų, kas moka Jadvyga Keslerienė, ižd. 

rengėjau sava kalba kalbėti, ir prašė AndHulionis> fim
Po koncerto toj pačioj sa- įa , P^ayeikmtl. ^?1S. eJ°-1 sekr Juozas Lekys, iždo 

lėj bu, pobūvi, New Yorko glob, Bronius Bajerčius ir
lietuviams dainininkams pa
gerbti.

nKeleivistt

niai kviečiami Nevv Yorko į • — j ■
Lietuvių vyrų choro koncer- jūsų draugas!

Lietuviškai pasveikino 
' sambūrio vedėjos vaikaitė 
Nijolė, Dalios ir Rimanto 
Ivaškų duktė.

Giuodžio 20 d. to sambū
rio šokėjai dalyvavo YMCA 
surengtoje kalėdinėje pro
gramoje.

Peladžienė.
Susirinkimas vienu balsu 

paskyrė $25 auką Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 49 m. sukak
tis bus minima So. Bostono 
aukšt. mokykloj vasario 19

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurj galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius i* užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

JSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI. ~ •
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Adresas: 390 West Broadivay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

d. Kuopa nutarė po minėji- 
Antroji Žiemos šventė į mo ^vo salėje (124 F St) 
Pernai Bostone pirmą i rengti pietus. į kuriuos bus 

karta War Memorial audi- kviečiami atvykti visi
tori joje surengta Žiemos 
šventė su labai įvairia pro
grama turėjo dideli pasise
kimą. Jos Įvairius parengi
mus aplankė apie pusė mi
liono žmonių.

Šiemet ta šventė bus vasa
rio 19-27 dienomis toje pa
čioje vietoje. Jos programo
je— muzikos koncertai, vai
dinimai. šokiai, paskaitos, 
parodos ir kt. Jos vykdoma
sis direktorius, kaip ir per
nai, yra Francis Šidlauskas.

tik norės.
kas

Baigus darbotvarkę, vai
šingos sandarietės pakvietė 
gausų dalyvių būrį prie 
bendro stalo ir kukliai, bet 
skaniai pavaišino. Visi jom 
už tai dėkojo.

B. B.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

♦a#seeeeee*eee##*eeee##*e*##*e*e#**e***e**0*O*****O***e**************Į ■

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokiu nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvvay, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

■■

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo» įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
" MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontą, — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko, perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ
vakarai*: 327-8076dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY 3271000

COVENEY FORD Sales Ine.

Laimėjimai po pralaimėjimų' IŠNUOMOJAMI BUTAI 
o n . r - - i Išnuomojamas 5 kambarių bu-
So Bostono Lietuvių Pil. tas su \ įsais patogumais — 364

D-jos abi Šachmatų koman-J Br^dway. So; Bostone, 
dos Metropolitan Chess 
Leage varžybose sutrumpin
tai vadinamos Lithuanian.
Komanda, kuri rungiasi 
Championship Division, nu
stojusi savo pajėgiųjų vyrų 
brolių Gedimino ir Leopol
do Šveikauskų. Algio Ma- 
kaičio ir kitų. pasikeitė savo 
veidu ir turbūt pajėgumu.
Komandoje dabar lošia trys 
latviai: Ozols, Ezerins ir 
Zvaigzne. Trejos rungtynės 
buvo pralaimėtos. Toliau vy
rai atkuto. Gruodžio 11 d. 
laimėjo prieš Tufts univer
sitetą 3:2 ir gruodžio 18 d. 
sudorojo stipriausią Cam
bridge komandą 3%:1 ’o.

Prieš Tufts taškus laimė
jo Aleksas Klinovas, Vilnis 
Ezerins ir Kazys Merkis.
Prieš Cambridge II: Jurijs 
Ozols laimėjo prieš Bostono 
čempioną ir lietuvių dova
nos laimėtoją jugoslavą A.
Keyes, Klinovas nugalėjo 
buv. Amerikos ”amateur“ 
čempioną Harrį Lymaną, K.
Merkis Įveikė Haroldą Don- 
di. Ezerins baigė lygiomis su 
N. Zelandijos meistru Ri- 
chard Sutton Tik Zvaigzne 
pralaimėjo buv. Bostono 
čempionui D. Schefferiui.
Čia pasiektas svarus laimėji
mas prieš vieną iš preten
dentų į pirmą vietą.

Sausio 6 d. Lincoln at
vyksta į So. Bostoną rungty
nėms su Lietuvių I ir Boyls- 
ton B su Lietuvių BL Pasta
rosios komandos kapitonas 
yra jaunutis Saulius Girnius.

I Skambinti AN 8-4618.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Baigėsi dideli, streikas

Praeitą trečiadienį pasi- 
baierė 39 Hipnas 117-S.itpcpcr— 1 ■ — -- ” eroj'*

Raytheono bendrovės elekt
rikų streikas. Streikavo 
9,000 darbininkų.

. Pagal naują sutartį darbi
ninkams atlyginimas per 3 
metus bus pakeltas 17.58%.

Teacher, mature wants in So. 
Bostoa E. now or for later 3-4 
r. appartment top floor, with 
porch. allam. windows in a quite 
house, not havy traffic Street 
(pref. one way).

Address & phone to leave to 
the Nevvspaper.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

FrietaisaS 
! Rūpestingai taisome laikrodžius

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649 

iseoeoeseooooeeeoeeeeeoeeeeoeoeeesš

Peter Maksvytis
Carpenter & Baildsr
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
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

'tooooooeeoeooooooeaaoaaar'j

Televiziją 
ir radiją

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS.' 

TeL SW 8 2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Bostoa 
S TeL AN 8-6645 

1 ^Ksoeooooeeecoeoooeeooeeiok

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mam

t

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

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

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETftISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

E Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 
r Lipdau popierius ir taisau

PARDUODAMI NAMAI 
Brocktone (Montelloje) labai
bTank’ti**0^ ► upaau popierius ir wu»
ju ankstų namai. Apatine patai- ► ką pataisyti reikia.
??aLk,‘a’,kB*! t Naudoju tik geriausią 

medžiagą.nai verslo (biznio) įstaigai, o 
viršuje 5 kambarių butas gy
venti.
Kreiptis bet kuriuo laiku adre. 
su: John Gureckis, 191 Howard 
St., Brockton, Mass. Telefonas: 
JU 8-0897. (51)

JONAS STARINSKAS 3
220 Savin Hill Ave. J
Dorchester, Mass. J

TeL CO 5-5854 *

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų m 
ceptus ir-turime riaus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

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

882 a W. Broadivay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

maacMruonossearoMMMM

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietam Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nao 2 iki 6 

TEL. AN S-271J 
Namai ir Olos:
287 Caaeord Rd., Billerica,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Nevdon Centre, Mass. 02159

TeL 332-2645

Flood Sąuare,
Hardivare Co.
Baviaiakaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADIVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms 

Stiklas Lan
Visokie reikmenys

Reikmenys plamberiame
Visokie geležies daiktai

t




