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Siūlymai baigti karą sutinka 
kietą komunistą „ne“

Naujųjų metų proga vėl pagausėjo raginimai baigti 
karų, bet komunistai tais taikos balsais nesidomi.

Pirmas vėl paragino Į’£/ pabėgo lietuvis 
penktadienį prieš Kūčias 
Jungtinių Tautų gen. sekr iš sovietų laivo 
U Thant, siūlydamas JAV 
be sąlygų sustabdyti bom
bardavimus.

Prieš porą savaičių prane
šėme. kad iš sovietinio laivo

Britanijos užsienio reika- pabėgo lietuvis Šaltvs ir at-
lų nunisteris pasiūlė JAV. v>*° •' New ' °'% ? 
Siaurės ir Pietų Vietnamo galime pranešt., kad ]į Chi- 
vyriausėbių atstovams susi- cag4 atv yko taip pat Afnko- 
tikti bet kur Britanijos že- ^e’

taip pat 
Kamerūne, pabėgęs
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Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Socialdemokratai Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini mo Komiteto seime 19bt m. gruodžio 10111 dieno
mis. Iš kairės į dešinę: Jonas Pakalka, dr. Pijus Grigaitis, Jonas Vilkaiti- ir Jackus Sonda.

Kinijoj įvykdytas S • tas 
atominis sprogdinimas

Pernai Kinija įvykdė trečių atominį sprogdinimų, o 
skaičiuojant ir bombų bandymus tai jau penktas. Didelė 
pažanga atominių bombų gamyboje.

Graudžio 28 d. raudonoji Rengėsi nUVmti 
Kinija vėl įvykdė atomini 
sprogdinimą. Tai jau trečias 
tais metais. Spalio 26 d. ji 
išbandė atominę bombą ir 
raketą, kuri. spėjama, gali

Haiti diktatorių
Nuošaliame Floridos Keys 

paplūdimy suimti 100 ame*

mėje ir susitarti dėl paliau- sovietinio žvejybos laivo 29 
metų amžiaus lietuvis Bro
nius Kulberkis.bų.

Popiežius taip pat pakar
totinai ragina kariaujančias 
šalis taikytis.

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle. du kartu kalbė
damas per šventes, kaltino 
JAV, kad ji vedanti „ne
skanų“ karą, ir ragino, kad 
JAV kariai tuoj apleistų 
Vietnamo teritoriją.

Jis jau kelerius metus tai
kęs rasti progą pabėgti, bet 
vis nebuvę palankių aplin
kybių. Ta proga pasitaikiusi 
Kamerūne, kai jie buvę iš
leisti i krantą. Žinoma kar
tu su būriu rusų. Kulberkis 
smuklėje rusus nugirdęs ir 
patsai pasprukęs.

JAV yra pareiškusius. ] Tame laive, kur jis tarna- 
vo, buv§ 30 žmonių, 1S jų 3

Sovietų Podgornyj 
lankys popiežių dėkojame skaitytojams, bendradarbiams

..................... IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IRRadijo pranešimu, šio me-
nėšio 29 d. popiežių Paulių NAUJŲJŲ METŲ PROGA
Vl-jį vizituos Sovietų Są-j
jungos prezidentas Podgor-I “KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI. REDAKCIJA IR
nvj. Negi tai veda į Kristaus j ____
vietininko ir raudono Liuci- ADMINISTRACIJA
pieriaus bendradarbiavimą?. i« l̂iaCBiammaMBBūKaaaalė

tą bombą nunešti apie 400 rikiečių. kubiečių ir haitie- 
* čių, o vienas laivelis suspė

jo nuplaukti*į jūrą.
Paaiškėjo, kad tai buvo 

tie, kurie mošėsi pirma nu-

mylių. Šį kartą bomba nemi
nima, tik sakoma, kad įvyk
dytas branduolinio sprogi
mo bandymas. JAV eksper
tai spėja, kad tai galėjo bū-j versti Haiti diktatorių Du- 
ti kelių šimtų kilotonų galin-į valier. o vėliau iš ten įsiverž- 
gumo sprogdinimas (kiloto-: ti į Kubą. ir, kaip buvęs 
nas yra 100,000 TNT). Tai: Kubos senatorius Masferer 
neabejotina didelė pažanga i pasakė, per mėnesį Kastro 
branduolinių bombų garny-1 būtų buvęs taip pat nuvers
toje. Ir greitesnė, negu bu-1 
vo tikėtasi

Kiniečių pranešime apie 
sprogdinimo pasisekimą yra 
liaupsinamas Kinijos komu- 

’ nistų vadas Mao Tse-tung.

tas.
Šios invazijos organizato

rius suėmus, buvo rasta ir 
daug įvairių rūšių ginklų.

kad būtų ir bombardavimai 
sustabdyti. jei tik būtų žino
ma, kad tas paskatintų prie
šą taip pat pasukti taikos 
pusėn. JAV sutiko priimti Tito paleido Dzilą 
ir Anglijos pasiūlymą susi-S 
tikti su Šiaurės Vietnamo Į IŠ kalėjimo 
atstovais, bet ir ta ištiesta 
ranka paliko nepriimta.

Mat, komunistai yra įsiti
kinę. kad jie laimėsią.

lietuviai.

Jugoslavijoš diktatorius 
Tito išleido iš kalėjimo Mi- 
lovaną Džilą, kuris kartu su 
Titu kariavo prieš okupan-Jie ir per šventes paskelb- tuį. vokiečius' buv0 la‘iko

tas paliaubas dešimtis kartų 
sulaužė ir jas išnaudojo tik 
tolimesniems karo žygiams 
geriau pasiruošti.

Yra sutikta paskelbti pa
liaubas per budistų naujuo
sius metus 4 paras (vasario 
8-12 d.d.). bet komunistai 
sako vykdysią paliaubas 
nuo vasario 8 iki 15 dienos. 
Valstybės sekretorius Rusk 
pareiškė, kad paliaubų pra
ilginimo reikalu reikia susi
tarti su visų valstybių vy- 
riauvybėmis, kurių kariai 
Vietname kariauja

Praeitą pirmadienį buvo 
ir didžiausias oro mūšis š. 
Vietnamo padangėje. Neto
li Hanoi buvo numušti visi 
7 mūšy dalyvavę moder
niausi sovietų statyti MIG- 
21 lėktuvai. Iš viso Vietna
mo komunistai teturi apie 
75 minėtos rūšies lėktuvus.

Ir taip kalbant ar mel
džiantis už taiką, karas pil
nu tempu vyksta toliau, nes 
komunistai visom tom mal
dom yra kurti.

♦ere**##*#*#*#*##*#*#*#***********#

Nuo sausio 1 d. socialinio 
draudimo mokestis pakelia
mas 2%. Dabar ii dirban
čiųjų bus atskaitoma 4.4%, 
o tiek pat turės mokėti ir 
darbdaviai.

1966 m. gale JAV gyven
tojų skaičius pakilo iki 198 
mil. Nuo paskutinio gyven
tojų suraiymo jų padaugėjo 
18 mil.

mas artimiausiu Tito drau 
gu, kurį laiką buvo vicepre
zidentu. bet. nusivylęs ko
munizmu, pradėjo jį kriti
kuoti. Už tai buvo pasodin
tas į kalėjimą, vėl paleistas 
ir vėl pasodintas. Paskutini 

I kartą jis buvo nuteistas ka- 
j lėti 8 metus už knygą, ku- 
I rioje aprašė savo pasikalbė
jimus su Stalinu.

Pavogė 4 mil. vertės 
paveikslų

Iš Duhvich kolegijos me
no galerijos Londone pa
vogta garsiųjų dailininkų 
Rembrandto 3 ir Rubenso 3 
paveikslai, kurių vertė sie
kia daugiau kaip 4 mil. do
leriu. Tokios vertės paveiks
lų dar niekad nebuvo pa
vogta. Laikoma, r ad tai pa 
darė dideli tokių vagysčių 

į specialistai.

Kinijoje suėmė buv.
karo ministerį

„Kultūrinė revoliucija“ 
Kinijoje vis „tebegilinama“. 
Jos pasėkoje jau suimtas bu
vęs krašto apsaugos ministe- 
ris Peng Teh-huai, kuris va
dovavo Kinijos kariuomenei 
Korėjos kare.

Šiemet Kanada mini šimt
metį, kai tapo Anglijos do
miniją, pati save valdančia 
kolonija, o Alaska, kai buvo 
nupirkta nuo Rusų caro už 
7 mil. dolerių.

šitaip atrodo mėnulio paviršius. Tą nuotrauką padarė ameriki cčiu paleistas erdvėlaivis Lunar Orbiter II lapkričio 25 d. Ji apima 
mėnulio plotą, lygu Mass.. Connecticut ir Rhode Island valstybių plotui.

Madrido darbininkai Vietname jau žuvo

išlaisvino vadus
Mirė diplomatas 
Christian Herter

Gruodžio 30 d. staiga mi-

6516 JAV karių
Per 5 metus Vietname žu-Ispanijos sostinės keturių 

rė eidamas vakare gulti vie- elektronikos fabrikų darbi- vo karo mūšiuose 6516, 
nas įžymiųjų JAV diploma
tų Christian Herter. 71 m. 
amžiaus, beveik visą savo 
amžių išbuvęs diplomatinė
je tarnyboje. 1959-61 m. jis 
buvo valstybės sekretorium, 
o paskutiniuoju metu ėjo ne
paprasto prezidento pasiun
tinio pareigas.

1953-57 m. jis buvo Mas- 
sachusetts gubernatorium.

Vedė katalikų 
prelatas

Bellevue katalikų dioce- 
zijos (Illinois) prelatas Ro- 
bert Wesselmann atsisakė iš

Raudongvardiečiai reika- savo pareigi; ir vedė persi- 
lauja pašalinti iš pareigų iri skyrusią su savo vyru 37 m. 
užsienio reikalų ministerį i amžiaus dviejų vaikų moti- 
Chen Yi. | ną.

Sakoma, kad tai esąs „dide
lis Vietnamo liaudies, kuri 
kovoja prieš JAV imperia
lizmą, paskatinimas ir ant
ausis JAV imperializmui ir 
Sovietų S-gos revlzionizmui, 
kurie stengėsi turėti atomi
nių ginklų monopolį ir sabo
tuoti visų pavergtųjų tautų: 
ir valstybių revoliucines ko
vas“.

Aišku, kad visi tie atomi

ninkai demonstravo sostinės dėl kitokių priežasčių 1488 
gatvėmis, reikalaudami ge- amerikiečiai Prisimintina, 
resnių darbo sąlygų. Polici- kad Korėjos kare žuvo 
ja 6 darbininkų vadus suė- 33,600.
mė Jie paskelbė bado strei- ko labo dabar P. Viet- 
ką, o 13,000 darbininkų ir name yra Vietnamo, JAV ir 
tarnautojų atėję į darbovie-i kitų valstybių karių 1,130.' nių bombų sprogdinimai ne
tęs. atsisėdo ir sako: „Pra-! 000. Spėjama, kad komunis-į nuves žmonijos į gerą. o tik 
dėsime dirbti tik tada, kadai tų tikiu karių ir partizanų, j dar didesnį karą. 
mūsų vadus paleisite.“ i yra 280,000.

Diktatorius Franco turėjo 
nusileisti. Tai nepaprastas į-j 
vykis Ispanijoje. Kuba išleido

Švenčių susisiekimo 

aukos
Amerikos keliuose per 

Kalėdas žuvo 579, o per 
Naujuosius metus 437, taigi 
iš viso 1016 žmonių. Iš jų 
Naujojoj Anglijoj žuvo 33.

amerikiečius
Meksikos prezidentui tar- 

i pininkaujant, Kubos vyriau- 
I sybė sutiko išleisti 880 ame
rikiečių, kurie gyveno Ku
boje. ir 1820 kubiečių, ku
rie nori išvažiuoti pas savo 
gimines JAV. Dalis jų jau 
atvyko.

Anglijos karalienė 
pasveikino Castro

Anglijos karalienė Kuboj 
Castro įvykdyto komunisti
nio perversmo 8 metų su
kakties proga pasiuntė dik
tatoriui Castro „nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų."

Mat, britai svarsto pasta
tyti Kuboj trąšų fabriką už 
30 mil. dolerių...

Ralph Johns iš Greensboro. N. 
C., sutinka vykti į š. Vietnamą 
pasikeisti su bet kuriuo belais
viu amerikiečiu.

Bobby Baker, buvęs senato de
mokratu sekretorius ir savo pa
dėtimi .naudodamasis greitai 
praturtėjęs, kaltinamas Įvairiais 
nusikaltimais, tarp jų ir su mo
kesčių .įstaiga .neatsiskaitęs. 
Sausio 9 d. jis bus vėl teisiamas.

į

t
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rikiečius. Paulą Leo Beimettų ir Merlę Vernę Bro wną, kurie laukia teismo sprendimo už spekulia
ciją valiuta. Jie. juodoje rinkoje spekuliuodami, sugebėjo namo išsiųsti S36.S50.

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

1 1967-sius metus žengiant
Iš seno yra Įprasta kiekvienus Naujuosius Metus 

sutikti naujais laimės linkėjimais. Tad ir mes šia proga 
norėtume tarti bent kelis žodžius mūsų visuomenės vadam 
bei eiliniam nariam, nuo kurių gyvumo gal daugiausiai 
ir visos mūsų lietuviškosios dvasios gajumas priklauso.

Žengdami Į Naujuosius metus, mes nuoširdžiai lin
kime. kad Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo 
idėja ir ateity būtų tas šviesusis laimės žiburys, i kuri 
rikiuotųsi mūsų mintys, mūsų darbai ir veiklos planai, o 
ir kiekvieno kultūrininko kūrybinės pastangos

Mes norime priminti vadovaujantiems mūsų veiks
niams, kad Lietuvos laisvės kovos tikslas yra daug aukš
tesnis už paskirų paskirų veikėjų garbės troškimą ir kitus 
asmeniškus interesus, už paskirų organizacijų išdidumą 
ir vienokius ar kitokius pirmenybės siekimus. Tai ypač de
rėtų atsiminti Šiais metais, kada. reikia manyti, sovietų ! Visokiuose karuose vieni kariauja, kiti bizniauja. Taip yra ir Vietnamo kare. Čia matome du ame- 
pastangos mus kiršinti, vilioti vienokiais ar kitokiais pa
žadais tolyn nuo mūsų pagrindinio tikslo bus dar dar in
tensyvesnės ir suktesnės.

Mes trokštame, kad sausio 14-15 dienomis Įvykstanti 
veiksnių konferencija išlygintų visus mūsų politinės veik
los nesklandumus ir kad jie šiais metais nepasikartotų.

Tebūna šie metai skirti Lietuvos nepriklausomybės 
50-tųjų metinių minėjimui rimbai pasiruošti, kad tą didžią 
sukakti galėtume sutikti ne tik nudailintais žodžiais, bet 
ir atliktais didžiais kultūriniais darbais, naujais laisvės 
kovos metodais ir svaresniais tos kovos rezultatais.

Džiaugdamiesi mūsų jaunimo Įsijungimu Į lietuviš
kąją kultūrinę bei politinę veiklą, mes iš gilumos širdies 
linkime dar didesnio vyresniosios ir jaunosios kartos su
tarimo. Tegul senatvė nesukalkėja savo konservatyvume 
ii užsispyrime, o jaunatvė nesuvaik a savo polėkiuose, 
pasiėmusi vykdyti rimtus uždavinius. Tegul lietuvybė ir 
laisvės troškimas savo žemei neužgęsta su tėvų mirtimi, 
o vis naujai ir stipriau atgimsta su mūsų vaikų ir vaikaičių 
gimimu, kad mūsų idealai pergyventų mūsų priešus.

Kas kitur rašoma są mėnesini atlyginimą de
da i banką! Žinoma, Vilnies 
teigimu, savanoriškai.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER 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.

J. KAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, SVEIKINIMAS 

JAV LIETUVIAMS ŠVENČIŲ PROGA

DIDŽIAUSIA ŠIŲ DIENŲ 

NESĄMONĖ

David Lawrence, vienas 
iš Įžymiausių Amerikos ko- 
lumnistų (ir U.S News & 
World Repoits žurnalo re
daktorius — vedamųjų au
torius) Washingtono dien
rašty The Evening Star 
gruodžio 7 d. rašė:

” Pasirodo, kad laisvojo 
pasaulio žmonės nepastebi 
pačių didžiausių mūsų laikų 
nesąmonių. Reiškiama dau
gybė pasipiktinimo tuo. kad

tas principas būtų taikomas' Galime patikėti, kad tie 
visur, o ne vien ten, kur juo-, vargšai žmoneliai algos mo- 
dieji teliečiami, tol visoms* kėjimo dieną nė is tolo ne- 
daugumoms lygių teisių Įgy- ■ pasirodė nei savo sunkiai už- 
vendinime nebus pažangos.“! dirbtų pinigu atsiimti, nei Į 

Vliko valdyba, susipaži- juos pažiūrėti Bet kad tai 
nusi su tuo straipsniu, gruo- jie būtų padarę laisvu noru. 
džio 19 d. parašė autoriui tai nė vaikas tokiai pasakai
laišką, reikšdama pasitenki
nimą jo pasisakymu ir padė
ka už dėmesio atkreipimą ir 
Į Lietuvos padėtį vieninte
lėje šių laikų kolonijinėje

nepatikės.

Iš rikrujų gi. tie vargani 
kolūkiečiai, nors jiems pini
gai ir verkiant reikalingi, 
tik bosų isakymu juos visus

balta mažuma Rodezijoje 
Artėja Kalėdų šventės ir Naujieji 1967 Metai. Besi- į neleidžia naudotis apsi-

• •    z— _____ ri i m vnzvz"

imperijoje. ■ ... ...... , ,, ,
Vliko valdvba kreipia vi-i Pai’k? 'jc? J ^a!’j

sų tautiečių dėmėsi Į tą D J valdzi? bei koI.ukls tuos] P.1’ 
Laurence pasireiškimą in ni*us aPvait0 n sunaudoja, 
skatina visus, ypač šiuo svei-i savo iel^a^arns- Tas pinigų 
kinimų bei linkėjimų siunti atidavimo valdžiai “savano-

baigiančiu metu proga su pasigėrėjimu prisimenu lietu-; sprendimo teise juodai dau 
vių veiksnių, organizacijų, laikraštininkų, kultūrininkų ir J gumai. Bet, lyg patyčiomis,! to Įjetuvoą padėtį Amerikos? ^omunlstineJ sistemoj pagy- 
kitu jreros valios navieniu lietuviu šaunias uastaneras Lie- atrodo niekas nekreipia dė-į visuomenei uip taikliai pri-j venusiem £erai žinomas.

minusio laikraštininko. Ga-t

nėjimo metu, neaplenkti ir I ^kurnąs“ jau seniai visiem 
. t - . i-.- * •, 1 knmurisTinpi sistemm namv-

tuvos labui. Jai nešta daug aukos gėlių. mesio i baltųjų didžiumų li-

tieji tautiečiai n jų dangaus acisl-j sauivumu ne- • sjog€ Raitijos valstybėse, ku-
nuilstamai dirbta ir ryžtingai kovota už pamintas tautos . rjos minimos paverg-
teises. ; tųjų tautų vardu, kadangi

Besibaigiantieji 1966 metai ypač pažymėtini Pašau-: dabartiniai jų režimai yra 
lio Lietuvių Jaunimo Kongresu. Dainų Švente, Šiluvos Maskvos primesti.“ 
Koplyčios dedikacija, JAV senato priimta rezoliucija 416, Nurodęs i masto dvejopu- 
bei kitais reikšmingais Įvykiais lietuvių išeivijos gyve- mą Jungtiniu Tautų nusitei- 
nime. kimuose ir Į karine prievar-

Įima naudotis šiuo adresu:
Mr. David Lawrence, 
czo The Evening Star. 
225 Virginia Avė.. S.E.. 
W?shinęton. D’C. 20003.

(E)

Atsiminkite, ką S. Griežė- 
Jurgelevičius Keleivio spa
lio 26 d. laidoje rašė: jis ir 
visi mokesčių inspekcijos 
tarnautojai “ savanoriškai“ 
nupirko valstybės paskolos 
lakštų už visą mėnesinę al
gą, nes taip Įsakė viršinin
kas.

Lietuvių politinių veiksnių veiklos derinimas sustip
rėjo. Prieita didesnio minčių vieningumo kovoje už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę Jaunoji karta tvirtai Įsi
jungė Į bendrą darbą.*Tai džiuginanti ateities perspek
tyva

Nuoširdžiai džiaugiuosi visų geros valios lietuvių 
veikla. Tai svari talka ir džiuginantis indėlis Lietuvos 
bylai.

Nuoširdžiai dėkoju mieliesiems tautiečiams už 1966 
metų pasišventimą bei aukas deivei — Lietuvai.

Dėkoju taip pat už pareikštus gausius sveikinimus, 
linkėjimus bei maldose prisiminimą švenčių proga. Aš tai 
dideliai Įvertinu.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1967 Metų proga sveikinu 
visus geros valios lietuvius.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1967 
Metų. Teatneša jie palaimą iš aukšto dangaus ir veikloje, 
ir kiekvienam asmeniškai.

Kajeckas,
Lietuvos Atstovas

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SVEIKINIMAS 

LIETUVIŲ TAUTAI

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas nuoširdžiausiai 
sveikina Naujųjų Metų proga Albanijos, Bulgarijos. Čeko
slovakijos. Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos. Rumuni
jos ir Vengrijos žmones. Praėjusieji metai dar kartą pa
rodo. kad niekas negali sustabdyti laisvės troškimo vyks
mo. Laisvo tautų apsisprendimo idėja padarė dideli šuoli 
visame pasaulyje. Mums visiems bendras laisvės troški
mas ir 1966 metais rado atgarsio ir pritarimo laisvajame 
pasaulyje. Tebevykstąs Sovietų ir Kinijos santykių irimas 
gerokai susilpnino anksčiau buvusią monolitinę komuniz
mo jėgą. Vadinamos satelitinės Rytų-Vidurio Europos 
valstybės pamažu išsiveržia iš Kremliaus varžtų. Visų pa
vergtų tautų teisėti reikalavimai ir nepalaužiama laisvės 
dvasia verčia prispaudėją keisti savo politiką ir jūsų at
žvilgiu. Nors komunistiniai viešpačiai, jų sukurto policinio 
aparato remiami, vis dar tebelaiko valdžią savo rankose,

ta pasirėmusios baltos ma
žumos viešoatavima Rvtu*■ z
Europos ir Baltijos kraštuo
se. autorius baigia šiais pa
reiškimais :

“Geras. žinoma, dalykas, 
kad Jungtinės Tautos grau-
dera žmones susidomėti Ii- biška viso mėnesio žemės ū- 
kimu daugumu, esančių po 
kokiu nors mažumu, jungais.
Bet būtu daug daugiau en
tuziazmo garbinti apsispren-Į

ŠITAIP MULKINA 

ŽMONES

Vilnis gruodžio 1 d. rašo: 
“Laukpilio rajono (Latvi

joje) Mičiūrino kolūkyje — 
atlyginimų diena, bet prie 
kasos langelio nė gyvos dva
sios. Kasininkė Rasma Rau-

skaitąs vietinėje taupomo
joje kasoje. Taip norėjo pa- 

dirno minti, jeigu ji būtų! tys kolūkiečiai.“ 
nuosekliai taikoma visame Taip, esą, daroma ir dau-
pasaulyje

”Kol pasaulio viešoji nuo-

PAVERGTŲ ATSTOVAI 

VALS. DEPARTAMENTE

Lietuvos Laisvės Komite
to ir Lietuvos Delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų j 
Seime pirmininkas V. Sidzi-| 
kauskas. drauge su Albani
jos, Čekoslovakijos, Estijos,

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 pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGA5!

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

kio artelės narių atlyginimą
pervedė i jų asmenines są- Latvijos ir Lenkijos atsto-

gely kitų kolūkių.
Vadinasi, kolūkiečiai jau

monė neims reikalauti, kad tiek uždirbą, kad jie net vi-

bet ji tolydžiai išslysta. Žmonių kasdienos poreikiai ir mo
dernaus gyvenimo poveikis verčia pavergėjus keisti pa
senusią komunistinę ūkio sistemą ir ieškoti naujų sprendi
mų. Komunistų partijos biurokratai nebesuspėja eiti kartu 
su gyvenimu. Jie yra verčiami duoti daugiau laisvės rašy
tojams, menininkams ir mokslo žmonėms. Kai kuriuose 
komunistų valdomuose kraštuose net ir pačios viršūnės 
ima abejoti komunistinių dogmų neliečiamumu ir jų verte. 
Senasis pasitikėjimas režimu silpnėja, ir abejingumas jo 
tikslingumu didėja. Ankstyvesnės galybės jėg* mažta. 
ir tas vyksmas nebegali būti sustabdyta? net sugriežtin
tomis policinėmis priemonėmis

Sutiksime Naujuosius 1967 Metus su viltimi, kad, 
turint laisvojo pasaulio moralinę paramą, vėl bus paženg
ta Į prieki Sovietų pavergtųjų tautų laisvės siekimuose. 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas užtikrina jus, kad vi
somis turimomis priemonėmis bus stengiamasi Įgyvendinti 
jūsų nepalaužiamą laisvės troškimą. Įžengiame Į 1967 
metus su tvirta viltimi, kad pokario europinės problemos 
susilauks teisingo sprendimo, atremto Į nepriklausomybę 
ir laisvę. Tegul nušvinta ryškus pragiedrulis jūsų kelyje 
į laisvę!

vais Pavergtųjų Seime gruo
džio 22 d. lankėsi JAV 
Valstybės Departamente 
Washingtone ir buvo priim
ti valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo Europos reikalam 
Walfer J. Stoessel, Rytų Eu
ropos reikalų direktoriaus 
dr. Ravmond E. Lisle ir 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo administracijos 
reikalams M. Cieplinskio. 
dalyvaujant Baltijos valsty
bių skyriaus ir kitų atitinka
mų skyrių vedėjams. Dvi va
landas užtrukusiame pasi
keitime nuomonėmis buvo 
paliesta: JAV politika pa
vergtosios Europos atžvil
giu, prezidento L. B John- 
aono spalio 7 d. kalba, JAV 
senato ir atstovų rūmų pri
imtosios jungtinės rezoliuci
jos dėl Baltijos valstybių ei
gos klausimas; taip pat V. 
Sidzikausko patyrimai Toli
muosiuose Rytuose, jam da
lyvaujant Azijos Tautų An
tikomunistinės Lygos kon
grese Pietų Korėjoje. Pasi
kalbėjimai vyko abipusių 
reikalų nuoširdaus suprati
mo dvasia.

K.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—Aidžiausia lietuvių fruteraalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudų ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijime darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Uthaantan AIHanee ef America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Gražinos opera - didelis darbas

Lapkričio 26 d. Chicago je vysdžiui. Pernai "Travia- 
ištaikingu baliumi buvo pra- tai*’ buvo pasikvietę net 
dėti "Gražinos metai“, ar, svetimtauti tenorą, lenką! 
geriau, "Gražinos pusme- Stefan Wiciką, kuris turėjo, 
tis“. nes iki operos pastaty- išmokti visą Alfredo arijų1 
mo tik tiek laiko beliko. Nie- tekstą lietuviškai. Dirigentu; 
ko neperdedant. "Gražinos“ buvo praeityje ir bus "Gra-į 
pastatymas ir bus pagrindi-. žinai** Aleksandras Kučiū-i 
nis Jungtinių Valstybių lie- nas. ne tik lietuviuose, bet 
tuvių Įvykis 1967 metais, nes ir amerikiečių plačiai verti- 
apie joki kitą jam lygų ar namas, paskutiniu metu pro- 
didesni dar nieko negirdi- fesoriaująs vienoje konser- 
me. Tiesa, 1967 m. Darbo vatorijoje. Choristus paruo- 
Dienos proga visi keliauti šiant talkina ir kiti Įžymūs 
pajėgūs JAV lietuviai turės muzikai, kaip Alice Ste- 
paremti brolius kanadiečius, phens, Alfonsas Gečas, 
dalyvaudami Lietuvių Die- Faustas Strolia. "Gražinos“ 
noje Montrealyje. Bet tarp dekoracijoms bei butafori- 
šių abiejų Įvykių yra pakan- jai sukurti yra pakviestas di-Į nas
karnas laiko tarpas, nes delio talento dailininkas___
"Gražina“ bus pastatyta ge- Vytautas Vilkau, o režisie-* 
gūžės 20 d. ir pakartota ge- rium — Kazys Oželis, 
gūžės 21 d., taigi pustrečio Tiek pradžiai. Kurie solis

tai kokias roles yra pasiėmę 
ar ateityje pasiims — dar
peianksti skelbti Manau,} ęjalinls klubas 
kad ateinanti kartą jau ir a-' 
pie tai galėsiu parašyti.

Alfonsas Nakas

KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

Majoru išrinktas socialistas

Gruodžio 5 d. Toronto

Ir SLA 236 kuopa rinko 
valdybą

Gruodžio 11 d. Lietuvių 
namuose buvo metinis SLA

miesto gyventojai rinko vi- narįų susirinkimas Kadangi 
są miesto valdybą, švietimo susirinkimas metinis ir su 
taiybą ir vyriausią miesto
galvą majorą — burmistrą.
Kadangi šiemet pirmą kar-

vaišėmis, šauktas pakvieti
mais. tai narių prisirinko 

, nemažas skaičius. Tarp ei
tą miesto valdžia buvo ren- Hnivj reikalų buvo pranešta.

prijungti 2 priemiesčiai, tai 
rinkimai buvo laikomi svar
besniais negu paprastai. Dėl į

Sirijoje šitaip demonstruojama prieš JAV7 ir Bri tani jos "imperializmą“ ir Izraeli. Plakatuose buvo to kandidatuojantieji vedė! 
šūkiai: "Sutriuškinti JAV kišimąsi j arabų vida us reikalus“, "Te^u pagalina JAV 6-sis laivy- smalkią agitaciją ir leido} 

“IšlaLsvinkim Palestiną ginkluota jėga“ ir panašūs.

.Z- -«-

kanadiškemenesio prie 
Lietuvių Dieną.

Vėliau Keleivio skaityto
jams duosiu daugiau žinių 
apie "Gražiną**, šiuo kartu 
pradžiai tik kas svarbiausia.

Operą "Gražiną“ stato 
Chicagos Lietuvių Opera — 
organizacija, iki šiol pasta
čiusi dešimti svetimųjų, kla
sikinių operų (per dešimt 
metų kasmet po vieną). Dėl 
nepaprastai didelių išlaidų 
ir eilės kitų nepalankių ap
linkybių iki šiol su lietuviš
ka opera bijota prasidėti. 
Jeigu su "Gražina** pavyks, 
žadama ir daugiau lietuvis-, 
kų statyti.

Lietuvių Enciklopedija a- 
pie Gražiną rašo, kad tai la 
bai populiarus moters var
das, pradžią gavęs 1823 m 
Adomo Mickevičiaus poe
moje. Ten Gražina, Naugar
duko kunigaikštienė, gelbė-

IŠVYKA Į P. AMERIKOS 

LIETUVIŲ KONGRESĄ

JAV Lietuvių Bendruo
menė organizuoja išvyką Į 
IV Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą ir Jaunimo Metų 
uždarymą Buenos Aires, Ar
gentinoje, 1967 m. vasario 
2-6 dienomis. Prieš kongre
są. sausio 27 — vasario 2 d 
Įvyks jaunimo studijų savai
tė netoli Buenos Aires Po 
kongreso bus dviejų savai
čių jaunimo stovykla Kor
dobos kalnuose.

Ekskursija išvyksta iš į 
Kelionė 

iš Miami i Buenos Aires ir 
atiral kainuos $395. Norin-

dama savo vvro Liutauro, su ... . . __ ., . - ir . . Miami sausio 2o dvokiečiais prieš \ytauta su- .. 
sidėjusio, garbę, išeina Į mū
ši ir žūva. Poema buvo i lie- . .. . x. , Ttieji sustoti Rio de Janėnotuviu kalbą versta P. Armi 
no. J. Merkevičiaus, J. Ži „ .
liaus, o Šatrijos Raganos at- lietuviškoji visuomene, o 
pasakota septvniuose Lietu-i FPa",rGai jaunimas yra ra- 
vos istorijos * paveiksluose. į 9ir*ami kuo gausiausiai kon- 
Pagal Kazio Inčiūros libre- dalyvauti. Palaiky
ta 1933 m. J. Karnavičius ma? ’ Vrių tarp pasaulyje iš
prašė operą, kuri Kaune,isisklaidžiusiP lietuvių yra 
Valstybės teatre, vasario 16 Vlena iš svarbiausių tautinės 
buvo pirmą kartą pastatyta. ?a,'bės išlaikymo priemonių.

Kompozitorius Jurgis Kar-; Vykstantieji prašomi tuo- 
navičius gimė 1884 metais! jau registruotis pas Dalia 
Kaune. 1908 m. jis Petrapi- Taliai-Kelpšaitę. 2651 W. 
ly baigė teisę. 1910 m. Pet
rapilio konservatorijos te-

turės primokėti $96.

MIAMI, FLA. r
Moterų banketas

Gruodžio 18 d. Moterų so- 
urengė pui

kų kalėdini banketą. Pirm. 
X. Zeesienė gražiai papasa
kojo apie Kalėdų eglutę ir 
savo štabą apdovanojo. Sve
čių buvo pilna salė.

Bus geras koncertas
Sausio 29 d. klubas ren

gia koncertą, kurio progra
mą ailiks Stevenso (Stepo
navičiaus ) vadovaujamasį 
choras. Chore dalyvauja ke-i 
lių tautu dainininkai, bet 
lietuvio jame nėra nė vieno. 
Tačiau choras dainuos lietu
viškai. Garbė Steponavičiui, 
kad jis sugeba tai padaryti.

Praeitą vasarą turėjome 
progos tą chorą išgirsti pir
ma kartą, o sausio 29 d. jj 
vėl išgirsime Tai bus kon
certas kokių retai teturime. 
Koncerto pradžia 6 vai. vak. 

į o banketo pradžia 5 vai. vak 
Vieta — Lietuviu klubas. 
3655 N.W. 34 gatvė. 

Sandaros banketas
Sandaros kuopos banke

tas bus vasario 5 d. 5 vai. 
vak. Lietuviu klubo salėje.

Vasario 16-sios proga 
Sandaros kuopa Altui nuta
rė paaukoti $15.

" L. J. Stasiulis

URUGVAJUS

Laimėjo liberalai

Urugvajus savo demokra
tiškumu yra pavyzdys visai 
Pietų Amerikai. Jame nėra 
vietos perversmams ir dik
tatūrai. šalies reikalai yra 
sprendžiami demokratiniu 
būdu

Lapkričio 27 d. buvo ren
kamas prezidentas, vicepre
zidentas. parlamentas (se
natas ir atstovų rūmai).

Kartu buvo balsuojama ir 
konstitucijos pakeitimas.
Dauguma balsų panaikinta 
prieš 12 metų ivesta Šveica
rijos pavyzdžiu valstybės Wilber Berr/ rodo mamuto kau

onjos ir kompozicijos sky
rių. o 1912 m. — dainavimo

65th St., Chicago. Illinois Į 
60629. telefonas 312—434- 
6615. Ten pat galima gauti 
ir smulkesniu išvykos infor-

skvriu Profesoriavo Petrą- macijų.
pilio ir Kauno konservatori
jose. Yra parašęs 4 styginius 
kvartetus, 2 mišrius kameri
nius koncertus, eilę roman- 
sų. dainų mišriam ir vyrų 
chorams, simfoninių varia
cijų, 3 simfonines poemas/ 
3 kantatas, 4 baletus ir 2 o- 
peras (antroji yra "Radvila 
Perkūnas“, pagal Balio 
Sruogos libretą). J. Karna- 
vičiaus kūrybą LE vadina 
"mistiškai romantine“. J., 
Karnavičius mirė Kaune 
1941 m. gruodžio 24 d.

JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba

LYNN. MASS.

Mirė A. Verbicką*

Gruodžio 3 d. mirė 80 m. 
amžiaus Antanas Verbickas, 
kilęs iš Valkininku valse. 
Naniškiu kaimo, JAV išgy
venęs 60 metų.

Velionis paliko liūdin
čius sūnų Stanislova ir duk-

Grįžtant prie Chicagos; ten Birutę. Jie dėkoja Legi- 
Lietuvių Operos, pradžiai, onieriu S-gos Dariaus posto 
dar pasakytina, kad ji susi
deda iš maždaug 70 nepa
prastai pajėgių dainininkų,
o operų pastatymams kvie- siems bažnytines apeigas.
čia geriausius mūsų solistus, 
kaip Stasį Barą. Algirdą

karna 3 metams (iki šiol 
rinkdavo kasmet) ir kadan 
gi prie Toronto miesto buvo i $250. Iš pelno sumos ir ban

kete nebuvus galima Įsivaiz
duoti, kad jis buvo geras.

Dabartiniam pii-mininkui 
S. Jokūbaičiui atsisakius to
liau eiti pirmininko parei-

kiek metinis balius davė 
gryno pelno. Jis siekė per

daug pinigų. Didžiausias dė- gas reikėjo naujo pirminin- 
į mesys buv.o kreipiamas Į . k0 jį nebuvo lengva surasti, 
miesto majoro kėdę. Bet po jerybų ir diskusijų suti- 

! balsavo labai mažas gyven- k0 kandidatuoti ir buvo iš- 
j tojų nuošimtis, nors ir oras; rinktas buv^s vicepirminin- 
! rinkimų dieną buvo geras. jęas gačėnas. Tas pat buvo 
Mažiausias, gal koks kada sU vicepirmininko vieta, j 
buvęs. ! kurią buvo išrinktas J. No-

Į majorus kandidatavo, vogrodskas. Kiti valdybos 
tiys kandidatai su partiniu
atspalviu ir vienas taksi vai
ruotojas, gal tik jo paties gi-

nariai pasiliko tie patys, ku
rie buvo prieš tai. Tuo būdu 
1967 m. Toronto SLA 236

minėms pažįstamas. Jie bu- kuopos valdyba yra tokios 
dabartinis majoras Phi- sudėties: pirm. Bačėnas, vi- 

cepirrn Novogrodskas, sekr. 
Pilėnas, ižd. Pulkys, fin. 
sekr. Indrelienė. Sausio mė
nesio susirinkime naujasis 
pirmininkas ir jo pavaduo
tojas pradės eiti savo parei
gas. Geros sėkmės!

vo
Įlips Givens — liberalas,

J William Dennison — socia- 
i listas. William Archer —
• konservatorius ir John Sa- 
j ra — taksi vairuotojas.
{ Pirmasis pasižymėjo savo 
išdidumu, fantastiniais pla
nais ir dėl to buvo vadina
mas Go-Go majoru. Antrasis i 
Į rinkimus ėjo šūkiu "More

taryba iš 6 pozicijos ir 3 o- j lūs ir dantis, rastus žvyriaus respect for taxpayer dol- 
pozicijos atstovų, kuri kas-: duobėje 20 pėdu gylyje prie Ha- lar“. Trečias šūkiu: "Klau- 
met iš savo tarpo išsirinkda- i miltono. Obio. Milžinai mamutai so, girdi ir žino“. Ir ketvirtas 
vo prezidentą. Sugrįžta vėl' gyveno prieš 15.000 metų ten, taksi vairuotojas — šūkiu j-

CLEVELAND, OH1O
Nelaimė nepripažįsta 

segregacijos

Jonui Juodišiui darbovie
tėje nukirto rankos pirštą. 
Kelios dienos anksčiau ta
me pačiame fabrike darbi
ninkui negrui reikėjo nu
pjauti piūklo sužeistą nykš
tį. Nors tie sužeistieji skir
tingu rasių, bet vienodai 
kenčia.

Bereikalingai dejuoja

Katalikų kunigai dažnai 
dejuoja, kad vis mažiau jau
nuolių benori būti kunigais. 
Išeitis iš tos bėdos būtų kaip 
tik pačių kunigų rankose. 
Juk didelė dauguma profe
sionalų pasirenka vieną ar 
kitą profesiją sekdami savo 
šeimos tradiciją, tai yra ei
dami savo tėvų pėdomis 
Taigi ir kunigai, jei legali
zuotų "moterystės stoną“, 
pripažintų savo esamus vai
kus ar jų turėtų, galėtų iš to

prie r. rezidentinės sistemos 
Kaip ir galima buvo ti-'

kėtis. rinkimus laimėjo rau-! 
donieji (liberalai), kurie ši 
kraštą valdė per 93 metus, i 
rūpindamiesi jo pažanga ir 
žmonių gerove, bet prieš 8 
metus laimėio baltieji (na
cionalistai). kurie jau suspė-: 
io privesti kraštą beveik prie' 
bankroto. Įstūmė kraštą i 
skurdą, nacionalistai davė 
progos ir komunistams su
stiprėti — rinkimuose jie 
išėio i trečia vietą.

Prezidentu išrinktas gen. 
Oscar Gestido. Jis. nors ge
nerolas. bet paprastas žmo
gus, kuriam Urugvajaus 
žmonės turi daug simpati
jos.

Nuo ateinančio kovo 1 d. 
kraštas pereina vėl i libera
lų rankas — jie turi daugu
mą senate ir atstovų rūmuo
se. iu ir prezidentas.

Reikia linkėti jiems sėk
mės, kad baltieii nė po šim
to metų nesugrįžtų Į valdžią.

M Krasinskas

re*##*##*#**#*#**########*#***#*##

Mėnulis nuo žemes yra 
240,000 myliu atstume, o 
nuo žemė* iki Marso 34 mil. 
mylių.

kur dabar yra JAV ir Meksika, vesti gembleriavimo biznį

Jonas Jokubynas dar serga

Jau daugelį metų liga at
skyrė nuo visuomenės senes
niosios kartos veikėją Joną 
Jokubyną. O tai buvo savo 
laiku energingas, darbštus 
ir, svarbiausia, pareigingas

nariams K S, Tripanskiui,
J. Lėkiui. J. Kriaučiūnui, T.
Rimkui, kunigams. atliku-j prieauglio būti pakankamai

grabnešiams Francis Hali, 
M. Sinkui, M. Latauskui, J.

Brazį, Liliją šukytę, Daivą Putrimui ir visiems, kurie 
Mongirdaitę, Aldoną Stem-! dalyvavo jų tėvo šermenyse 
pužienę. Prudenciją Bičkie- ir laidotuvėse.
nę — minint tik keletą pa- M. Sinkevičius

kandidatų ir į kunigus. To
kios tvarkos laikantis, vien 
nuo prelato Olšauskio laikų 
kiek jau būtų buvę jaunų 
kunigų ir kiek 
būtų išvengta.

A. Plavičius

PHILADELPHIA, PA.

Nepaprastas gamtos 

reiškinys

Kūčių dieną iš ryto pradė
jo snigti Netrukus sunku 
buvo eiti ir važiuoti. Apie 
3 vai. popiet, dar tebesnin- 
gant, žybtelėjo žaibas ir pa
sigirdo griaustinis. Sužaiba
vo ir sugriaudė bene 5 kar
tus.

K.T.

ST. CATHARINES, ONT.

Daug nelaimingu įvykių

Mykolas Kasperas buvo 
i automobilio suvažinėtas, su
laužyta ranka. Grįžtančiam 
iš darbo Antanui Staugai
čiui automobilis sulaužė ko
ją-

Saugokimės neatsargiai 
važiuojančių. Jei Įvyksta ne- 

I laimė, esate tik sutrenktas.
' tuoj patikrinkite savo svei- 
į katą pas daktarą ir Įvyki už- 
■ registruokite. Ir štai dėl ko.

1965 m. spalio 3 d. susidū
rė du automobiliai. Viena
me važiavo ir Zosė Kuktie- 
nė Ji buvo tik lengvai su
krėsta. todėl gydytojo pa-

Parodos aikštėje, kad tuo' lietuvis, savo veikla organi- 
būdu miestas prolobtų irĮ zacijose ir spaudos darbe to- 
nekiltų namų savininkų mo- H pagarsėjęs. Su dabar ligos
kesčiai

Nedaug k’s tikėjo, kad 
bus išrinktas naujas majo
ras, ir dar socialistas. Buvęs 
majoras jau buvo pasisam
dęs 4 kambarius Park Plaza 
viešbutyje laimėjimo baliui, 
bet ši karta namų savininkai 
ir kitų rinkikų dauguma pa
sirinko ir išrinko socialistą 
W. Dennisoną. nes jis žadė
jo daugiau "pagarbos“ mo
kėtojo doleriui. Tai pirmas

prispaustu J. Jokubynu te
ko daug dirbti Įvairiose or
ganizacijose Įvairiausius 
darbus. Jo punktualumas 
buvo tiesiog stebinantis. 
Joks bendras lietuvybės dar
bas be Jokubyno buvo be
veik neįmanomas. O dabar 
tas darbštusis visuomeninin
kas. ligos prispaustas jau 
anie dešimti metų, jokio 
darbo negali dirbti. Kaip 
gaila, kad likimas negailes-

nuo 1930 metų majoras soči-į tingai nuskriaudžia daž- 
aiistas. 1930 m. buvo išrink-j niausiai gerus žmones 
tas majoru socialistas Simp-1 Susilpnėjus sveikatai, jam 
son, kuris, neilgai ėjęs tas! buvo reikalinga didesnė ir 
pareigas, mirė širdies prie-} dažnesnė priežiūra. Namie

galbos neieškojo. Skausmai
, ėmė didėti. 1966 m. vasario
' mėnesi padarius nuotraukas, 
paaiškėjo, kad yra lūžęs nu-j 

1 garkaulio diskas. Padarytai 
Tikėti, kad taiką galima operacija. Gipse Kuktienėl 

užtikrinti atidavus vilkams išbuvo iki 1966 m. rugsėjo 
mažą valstybę, yna nelai- 29 d. Aišku, jei tai būtų pa
minga klaida, pasakė Chur- daryta tuoj po nelaimingo 

. chill, kai 1938 m. Hitleris atsitikimo, viskas būtų su- 
negerovių prisijungė d?lį Čekoslovaki-' tvarkyta paprasčiau ir gi ei

čiau.
J. š.

70% JAV gyventojų 
vena miestuose.

ty-j c

puolio ištiktas.
Leidžiami randai, girdė

jau juos ir lietuvių tarpe, 
kad naujai išrinktas majoras 
jau apšaukiamas komunistu 
ir kad dabar dar daugiau 
bedu pridarysiąs. Dabartini 
majorą pažįstu per 26 me
tus. Per tiek metų jis būdavo 
išrenkamas Įvairioms mies
to pareigoms
rybos nariu, oldermanu 
kontrolierium, na, ir dabar 
buvo pasirinktas majoru.
Jis nėra komunistas. Reikia 
manyti, kad jis savo pažadą 
"daugiau pagarbos mokės- Visa pasaulį padėk ant 
čių mokėtojo doleriui“, kiek svarstvkių — mano motina 
bus galima, įvykdys. 1 atsvers. Longfelosv

tai buvo neįmanoma. Tuo 
būdu mūsų visuomenininkas 
apgyvendintas Our Lady of 
Mersy ligoninėje (šalia šv. 
Juozapo ligoninės). Jo gera 
žmona lanko kasdien, bet 
būtų labai gerai, kad ji ap
lankytu ir kiti lietuviai, ypač 
senesniosios kartos buvę jo 

į bendradarbiai. Jonui Joku- 
švietimo ta-,bynui reikalingiausias daly

kas dabar yra sveikata, tai 
jos iam daugiausiai ir lin
kiu šia proga.

J. n.

* * ♦
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Komunizmą "statydami“, 

net ir namus sukūrena

Akmenės gyventojas rašo

BALTIJOS KRAŠTŲ 

PADĖTIS SUNKIAUSIA Į

1
Christian Econorr.ies. —i

laišką pačiai Tiesos redak- Christian Freedom Founda- 
cijai. Sako:

— Labai pergyvenau, kai 
prieš keletą metų. grįžęs į Į 
savo gimtinę. Akmenę, ra
dau iškirstą didelį šimtame
tį parką, esantį už kilomet
ro nuo Akmenės. Buvo labai 
puiki poilsio vieta. Dabar 
čia auga krūmokšniai. Į pie
tų pusę nuo Akmenės buvo 
puikus miškelis, o iš kitos 
pusės beržynėlis. Juos taip 
pat iškilto ir panaudojo ku
rui.

Tai ne tik žinia buvusiem 
akmeniškiam apie parko ir 
beržynėlio likimą. Tai ir pa
vaizdavimas vieno iš "ko
munizmo statybos“ padari
nių. Turbūt iš labai toli prieš 
ke na m<tų Akmenėn grįžo 
te laiško rašy' ias. Akme
nės paikas, greičiausia, bus 
žuvęs kolektyvizacijos Į- 
karščio metu. Nebūtinai jį

tion New Yorke leidžiamas 
dvisavaitinukas — šių metų 
24-me numeryje skelbia 
Henry C. \Yolfe straipsnį į 
"The Challenge of the Cap-1 
tive Nations" (Pavergtųjų • 
tautu iššūkis), kurio auto-; 
liūs. prisiminės rugsėjo mė-* 
nesi Xe\v Yorke įvykusį ko-. 
munistų nužudyto Bulgari-' 
jos patrioto-kankinio N. į 
Petkovo paminėjimą, nuro-; 
do, kad tokių žinomų ir ne- i 
žinomų patriotų-kankinių y-! 
ra daugybė kiekviename So-1 
vietų užviešpatautame kraš-t 
te. Iš tokių tarpo pamini Ru-į 
munijos Julių Maniu ir Lie
tuvos arkivyskupą Reinį.

Autorius pabrėžia, kad 
pačios pavergtosios Europos 
tautos ir jų atstovų organi
zuotoji veikla laisvajame, 
pasauly yra rimtas iššūkis.' 
Pabrėžia, kad pats žiauriau-

i__ -1
Venecuelos kariai saugo sostinės universitetą, kuriame 
komunistai sukėlė dideles riaušes.

karštą kalbą, pasakytą Dau- nos vieniša, narsuolių ap
leista kaip našlaitė.

Priešais geležinkelių val-

Yos įžengęs priemenėn
užgriuvau ant to paties lei-' gailių vaisė. Ustronės vien- 
tenanto ir kaimyno B G. kiemio sodelyje, 1 pėst. pul- 
Leitenantas visu ilgiu išsi- ko štabo tam tyčia pastaty- dybos milžiną kitoje gatvės 
tiesęs stovi buto duryse su toje palapinėje iš Sovietų pusėje buvusio mūro, kurio 
pistalietu rankoje, o prieš jį Sąjungos į komunistus iš- rūsyje kalinti geležinkelių 
nuo išgąsčio išplėstom akim keistiems įkaitams pavalgy- valdybos direktoriai ir kiti 
mano kaimynas. Jis kažką dinti vieną šiltą gražų 1919 pareigūnai su inž. Kęstučiu 
aiškina leitenantui, bet nuo; m. birželio vakarą

turėjo sunaikinti okupantais -s^as Pas^yčiojimas mūsų lai-
nebūtinai 

* paskatino
rusai. Sunaikinti kais esąs Sovietų Sąjungos

nauji laikaifr pozavimas kolonializmo ir
skatinantieji naikinti "bur
žuazines atgyvenas“ ir "sta
tyti komunizmą“. . Dabar ir 
partinė Tiesa parašo, kad 
reikia saugoti, žiūrėti, tiktai 
daugeliu atvejų jau pervėlu. 

O ir ne vien griaunamieji

imperializmo priešo pozoje. 
Gerai, esą, Y. Sidzikauskas 
tą pozą pavadino "absurdo 
teatru“. Autorius tiki, jog 
net Jungtinėse Tautose visi! 
supranta, kad. jeigu tik bū-1 
tų Įmanoma patiems apsi-

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

susijaudinimo kalba užsi
kerta ir reikia gerokai pa
laukti. kol atsikabina liežu
vis gomuryje (buvo kiek 
mikčius).

šis butas yra jo. o ne lei
tenanto. Todėl man tuojau 
kilo įtarimas: ar tik nenori 
leitenantas atsipalaiduoti 
nuo Raudonosios armijos, 
bet bijo išdavimo. Praeida
mas pro šalį. matau pro pra
viras duris viduje koridorė
lyje sėdintį ant kėdės kiem
sargį. Įtarimas dar labiau 
sustiprėjo.

Sulaiko jis ir mane. Bet 
vienam saugoti tris įkaitus, 
kai čia pat kieme dar nuola
tos maišosi raudonarmiečiai, 
atvykę sunkvežimiais paim
ti šeimų, yra labai rizikin
ga. Todėl jis bando duoti 
neva tarnybinius įsakymus 
B.G.. bet tas teisinasi senat
ve (buvo arti 55 ar 56 metų) 
ir kad niekada netarnavęs 

, kariuomenėje.
■ Nustūmęs jį šalin, duoda 
! man paliepimą:

— Tuojau nueik divizijos 
j štaban, Gedimino kalno pa- 
, pėdėje, prisistatyk budėto- 
! jui, pasakęs slaptažodi "An-

jus!... lipiausiu iki paskuti- t“as" lauk *> nul'od-™«- 
njo» ' Kas bent kiek nuvokia a-

IŠPIAUSIU VISUS 

BURŽUJUS. .

r’isiteikimai padėjo daug ką spręsti ir Sovietų Sąjungoje, 
sunaikinti. Beržynėlį panai- tai milionai ukrainų. baltų, 
kino kurui. Ne tik beržynėlį, gruzinų, lenkų, suomių ir ki- 
—ir tvoras, ir paliktuosius tų bematant atsiplėštų nuo 
tuščius namus... Nes "komu
nizmą statyti“ besiskubi
nant. nebuvo kas malkas 
kelta. Su kuru ir dabar be

jos i laisvę
Baltijos kraštų padėtį au

torius nupiešė, kaip sun
kiausia iš visų pavergtųjų

da. Kuro gaut sunku, pečių kraštu Ties Baltijos kraštais: 
pataisyt nėra kuo, 8 ar 10j straipsnyje kiek ilgiau su-! 
laipsnių C. kambaryje ir da- stojęs, autorius pažymi, kad 
bar nenaujiena (45-50 F). | jis tuos kraštus pažinęs prieš 
Kas besirūpins saugoti tvo- nišų įsibrovimą, kaip ramius 

ir tvarkingus kraštus, su 
(E) mielais miestais ir gerai ve- ' 

damais ūkiais. Jis apbūdina. 
i kokiomis žiauriomis priemo- 

TOKS YRA KOMUNISTŲ nėmis ,rusai- pasinaudoję ka
ro aplinkvbėmis ir sandėriu

ŽMONIŠKUMAS

ras a>- beržvnėlius..

su Hitleriu, tuos kraštus pa 
sigrobė ir ėmėsi savų užma- i 
čių įgyvendinimo.

Šis dvisavaitinukas siun-j 
čiama? pageidaujantiems,! 
be prenumeratos mokesčio, 
(savanoriškos aukos priima-! 

kita dalis kitoj Giminės no-* Juos). Leidinio linkmė — 
retų nors per didžiąsiasf krikščioniška k^nservatoris- 
šventes vieni kitus aplankys ha. nusakyta tokiu pareiški- 
ti. Deja. negali. Komunistai! mu: "Mes palaikome JAVi 
kelerius metus leido per Ka-! konstituciją ir jos įsteigtą ri-j 

botą valdžią; tikim laisvos! 
rinkos ūkį ir krikščioniškų 
principų taikymą visokioje 
ūkinėje veikloje“. Adresas: 
250 West 57th St., New 
York, N.Y. 10019.

(Elta)

Berlynas yra perkirstas 
pusiau. Jo lytinę dalį valdo 
komunistai. Daugybės šei
mų tuo būdu yra išskirtų — 
dalis gyvena vienoj pusėj.

Jau sekmadienio naktį
kelios komandierių šeimos
buvo evakuotos, bet visai tv- •>
liai. be jokio triukšmo.

Kaip vėliau paaiškėjo, ne
trukus po mano pasišalini 
mo apie Lietuvos 
garsas pasklido po visą so
dybą. Neabejotina, kad kai 
kurios ir komandierienės 
pačios pasiklausydavo ne 
tik Maskvos, bet ir Yakaių 
Europos stočių, nes jau ne
viena jų buvo įsigijusi vieti
nės gamybos radijo apara
tą. kuriuo galima buvo pa
gauti bet kurią Europos sto
tį.

Patyrę, kad Kaune jau 
kiti šeimininkai, nejuokais, 
susijaudino ir visos tuojau 
puolė krauti lagaminus ir 
bėgti. Bet, kaip visur kitur, 
taip ii čia tuojau išryškėjo 
tarybinė tvarka: atvažiuoja:

K i; je laiptų pusėje, taip 
pat pirmame aukšte, gyve
nusių žemaičių B.G. apie 4 
metu mergaitė tuomet žaidė 
kieme čia pat palangėje. Iš
girdusi riksmą, motina iš
bėgo laukan,

himną ghčbin ir bėgt. o ana, išsi 
taršiusiais plaukais. įdūkus

čiupo mergai- . , ,
• ' ginKluotu vyru

Kaip ur;-a. užsimojusi pei
liu vyt s. Bet tuojau apipuo
lė ją kitos rusės, čiupo už 
rankų ir rėkiančią ir besi-t 
spardančią įvilko vidun, už
darė ir apramino.

Grįžtu namo kaip tik po 
šio hvkio. Yisi dar susijau
dinę pasakoja vienas kitą 
perrėkdami, papildydami

ledas Yakaių Berlyno gy
ventojams aplankyti savo 
gimines Rytų Berlyne, bet 
šiemet nesutiko leisti. Tuo 
leidimu anais metais pasi
naudojo apie pusė miliono 
žmor.iu.

NE?AND? VIETOS

TEISMUI

Persenęs Anglijos filoso
fas Bertrand Russell suma
nė sudalyti teismą, kuriame 
teistų prezidentą Johnsona 
ir kitus JAV aukštus parei
gūnus. kaip Vietnamo karo 
nusikaltėlius, bet, deja. jis 
neranda valstybės, kuri su
tiktų tokį teismą leisti savo 
teritorijoje. Sovietų S-ga ar 
kuri kita komunistinė vals
tybė, žinoma, sutiktų, bet į 
jas ir Russell nenori kreip
tis.

Pavergtųjų Europos Tau
tų organizacijos dabartinis

Bulota, — dabar tik krūva 
Buvo ten už jį daug švie- laužo. Mano kaimynai mu

kesnių ir išmintingesnių! zikantai iki sekmadienio pa- 
galvų — Felicija Bortkevi- ryčių linksmino juose rau- 
čienė. du busimieji vyskupai donuosius valdovus, o da- 
Juozapas Kukta ir Mečislo- bar, — žiūrėk, kas iš tos 
vas Reinys ir visa eilė kitų. linksmybių vietos pasidarė, 
bet kalbėjo jis. Liudas Gira. Nė padoraus laužo nėra. tik 
Ak, negalima peikti: karš- betvarkė krūva plytų ir ge
tą ir labai patriotinga kai- ležgalių jaukalo Kaip vė- 
ba buvo. Labai gražiai dė- liau patyriau, žuvo ir mano 
kejo savanoriams ir aplamai kaimyno visos kapelos inst- 
kariams. kovojantiems už rumentai. Nenorėjo sekma- 
Lietuvos laisvę ir nepriklau- dieni paryčiui vilkti pėsti 
somvbę. Tik per jų aukas ir namo. Pavargę buvo. Sakė. 
pasišventimą ir jis šiandien rytoj pavakariais parsineši- 
atgavęs laisvę. i me, o žiūrėk, kas atsitiko:

O žiūrėk, vėliau pats Ju- nė nešti nereikėjo. Čia pat 
du savo tautai tapo, savos kaimynystėje ar ne trejetą 
tautos engėjams tarnauti metu buvo Yilniaus Ryto 
nuėjo, savuosius niekinti ė- draugijos lietuvių gimnazi- 
mė. Tvčia ar tik atsitiktinai ja. Jos pastatas iš gatvės 
dabar įsispraudęs dviejų o- dar sveikas, bet kieme pora 
kupantų armijos būrių tar- bombikių drioksterėjo. 
pan neša kudašių raudonani Kulniuoju toliau, štai ir 
užpečkin. slėpdamasis nuo ieškomas numeris, kuriame 
savųjų. i turėjo būti man jau nuo va-

Tokių minčių slegiamas! kar ankstyvo ryto nerimastį 
pasiekiu Mindaugo gatvę ir kėlusi įstaiga. Yienaaukštis 
pasuku kairėn. ar dviaukštis mūrelis, jau

Čia tik vakar buvau, o žiū-! net nepamenu gerai, kaip 
rėk, kokie skirtingi vaizdai, girtuoklis atsilopojęs visus 
Ya. kiek aukščiau teatro, skvernus, stovi išsivėpęs. o 
gatvių sankryžoje kritusios viduje tik vėjelis palaidus 
bombos prakirstas stambus popiergalius tingiai varta- 
var.dentiekio vamzdis, ir lioja nuo vieno šono ant ki- 
prasiveržęs vanduo upe to. Man tuoj, kamuolys nuo 
plaukia Basanavičiaus gatve širdie- nusmuko. Apsisukęs 
žemvn. Tarp geležinkelių linksmiau ir greičiau drožiu 
valdybos ambulatorijos ir namo. nors tenai niekas ma- 
Mokesčių inspekcijų rūmų nes nelaukia, bet smagu, kad 
oro bangos užmesta ant ša- engėjai iškūrė, nė durų už- 
ligatvio tarybinė tanketė daryti nesuspėję, 
stovi prisiplojusi prie šie-1 (Bus daugiau)

pie karinius tarnybinius už
davinius, gerai žino, kad jie 
duodami ne kiekvienam pc 
ranka pakliuvusiam civi
liui. ne šitokia forma ir ne 
tokiais slaptažodžiais Bet 
ginčytis su susineninusiu 

nebuvo nei
noro. nei reikalo. Todėl jo 
paliepimą priėmiau lengvai 
ir greitai pasišalinau iš a- 
kių. Man rūpėjo, žinoma, ne 
divizijos štabas su jo budė
tojais Gedimino kalno papė
dėje. kurių tenai jau seniai 
nebuvo, o pasitikrinti, kas 
darosi vojenkomate. tiks
liau — jo mobilizaciniame 
kyriuje Mindaugo gatvėje,

Agi v>mis dienomis jokiais ^ei°kai už geležinkelių val- 
n,: nio. dioziųjų rūmų, ne?darbai- nei tarnybomis nie-

» e i

kas nesirūpino, visi, kas tik 
galėjo, laikėsi šeimose krū
voje. tai ir pasakotojų ne
stigo.

Nespėjus man dar išklau-
i sunkvežimis, isodina mote- s-vti vi*ų naujienų, parbė- kVM 
1 relę su vaikais, jeigu ji jų. Į ?a P10 geležini bromą leite- 4 15

oirm. lenkas Korbonski pa
siūlė Russelliui susidomėti 
Katyno žudynėmis, kur 
1940 m. komunistai išžudė 
4,253 lenkų karininkus, ir 
teist: tvs žmogžudystės kal
tininkus.

Mes galėtume tam žmo
niškumu "susirūpinusiam“ 
filosofui priminti mūsų Pra- 
veniškių, Rainių. Panevėžio 
ir kitų vietų komunistų į- 
vykdvtas žmogžudystes, o 
taip pat milionus į Sibirą iš
tremtų vaikų, senelių ir kt., 
kurie ten vargo ir žuvo. Ko
dėl jis neorganizuoja teismo 
tų žmogžudysčių kaltinin
kams teisti?

CllGZlUjų

paširdyje degė anas rašte
lis: "iki 12 valandos prisi
statyti ir tt.” Tiesa, patį raš
telį sunaikinau ką tik išėjęs 
iš civilinės priešlėktuvinė? 
apsaugos štabo, bet tas rei-

esmės nelabai page
rino.

Tad dabar išėjęs pasuku 
ne Katedros aikštėn į Gedi
mino kalno papėdę, o Pyli
mo gatve į Kalinausko gat-

žinoma, turi. sumeta skur- ranĮa< -A-R. ir mauna taku 
dų turteli ir apsisukusi zvim- tiesiai i užpakalinį namą. 
bia atgal. Kitas tame pačia- pia ?a^art .ako mūsų besi
me bute gvvenančias palie-! kalbančiu grupėje ir jo žmo-
ka. nes... jos ne to karino- na su kelių mėnesių mergai-

te ant rankų ir jos sesuo. Pa- (buvu.1 Kalnų, n kylumenės dalinio vyrų šeimos, 
nors vietos sunkvežimyje vi
som būtų per akis.

Tokiu būdu buvo evakuo
ta ir anoji himno paklausė- 
ja. gyvenusi, kaip jau anks
čiau esu minėjęs, šoniniame1 
name pirmųjų laiptų dešinė
je. pirmame aukšte, bet pa
liktos kitos, gyvenusios ta
me pat bute. Tarp jų buvo 
ir viena ryškesnės pavyzos. 
apie 49 metų raudonplaukė, 
strazdanota, visada susivė 
lusia galva ir ta pačia gels-

aukštyn. Bet netrukus pa
matau priešais ateinant rau-

mačiusi pareinantį vyrą, iš
balo moteris kaip drobė ir, , ...
nė žodžio neištaria. Regis aonarmiecių patruli, serzan- 
jai žada būtu kas atėmęs. O’ f° vac‘ovaujama- Dar iš to
tas, kaip žergė plačiu žings- lo Pankrmu savo talismaną 
niu (Jo žingsneliai tikrai an3 cD ilinėš pnešlėktuyinės 
buvo platūs, nes ir pats bu- aP8au.-0" stabo liudijimą, 
vo gerokai per 6 pėdas), tai Pa8nodo’ ps gerai pazįsta-
nė nemirktelėjęs praėjo pro ,ma.s V iaudonarTmeciam^ 
šalį. tik bendra kariniu mos- nė neskaitę pratarė: 
tu pasisveikino, sausai pra- Paeikite . Antras būrys 
košęs pro dantis "sveiki“. ' ^ei °^ai. at81hkęs n žymiai 

Aš maniau, kad jis užsu- gay8e8™8> vadovaujamas 
ko namo ko nors pasiimti ir! Snukučio kapitono, visai n

------ 1.1------------- T.. ta,, p

va gėlėta gerokai apzulinta 8U seimą atsisveikinti, bet { 
suknele. Visada paniurus, i žiūriu, žmona, kaip stovėjo!

neklausė. Ir va.
įejų raudonarmiečių bū-

pikta ir nekalbi. Vežant a-i grupėje, taip ir pasiliko ir: "H "^UketĮa!1 
ną. ir ji norėjo kartu išva- nerodo jokių ženklų, kad:kakt™ Gna.
žiuoti. bet jos nepaėmė. Pra-: bandytų sekti jį. į .Nauja smulkiais papuru-
dėjo l ėkti,’ plūsti, bet sunk- Palikęs gi upę. einu butan , Šiais spirgeliais šviesiai pil- 
vežimio vyiu nepaveikė. Iš-1 apsidairyti, bet neilgai už- kos medžiagos eilute, pilką 
važiuojant jiems pro vartus, trukęs vėl traukiu miestan.) vasarini paltą persimetęs 

Ši kartą pro užpakalini na- Per kairę alkūnę, mažu la
mą. Per jo priemenę galima gaminėliu nešinas, ritasi 
buvo išeiti i užpakalinę gat-

rėkdama įpuolė vidun, pa
griebė duonai riekti peilį ge
ro sprindžio geležte ir išbė
gusi kieman, kriokdama iš 
pykčio, ėmė švaistytis, juo 
mosuodama.

— išplausiu visus buržu-
i

pakalnėn Liudas, galvą 
vę, žinoma, jeigu durys bu- kresnodamas, lyg kokios ne- 
vo atrakintos. Dabar dėl ka-i gerovės jam sprandą grauž- 
ro veiksmų jos buvo atra-įtų.
kintos. Tuojau prisiminiau jo
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Gera
dovana

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

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- nedažnas reiškinys. Tas ro
tiems, nepamirškite, kad ge- do, kad tie. kuriems knyga 
riausia dovana yra knyga, skiriama, ją tikrai nepapras- 
Štai 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 

proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

rios labai tinka dovanoms:

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

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

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

"House Upon the Sand“

DOVANA MŪSŲ

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ I MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai-

(Jurgio Gliaudos), 168 psl., kus nupirkite jiems tą kny
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa 
sha“ (1. 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 minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

3=

gėlę. 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, seser s, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.
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Pasikalbejimas~] 
Maikio sn Tėvu'

f KŪČIOS ČIA IR TEN

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

JAV Kūčių vakarą šeimos i 
stengiasi būti kartu ir ra
miai praleisti kartu Kalėdų 
šventes. Kitaip yra Japoni
joje. Ten Kūčių dieną nebe- 

' veikia Įvairūs suvaržymai. 
Ter tą dieną paprastam tar
nautojui leidžiama savo di
deli bosą net per petį pa
tapšnoti. ko kitomis dieno
mis jis nedrįstų daryti. Po
licijos vežimai tą dieną 
minkštai išklojami, kad gir
tieji nesusižeistų. Restora
nuose. naktiniuose klubuo
se yra didžiausias susikim
šimas ir triukšmas. Tas pat 
ir gatvėse, žodžiu, ta diena 
yra tiiukšmingiausia.

Visai priešingai būna per 
Naujuosius Metus. Japoni
joje ta šventė yra religinė 
Ten visi tą dieną meldžiasi, 
šeimos stengiasi būti kaitų. 
O pas mus Naujieji Metai 
sutinkami su didžiausiu 
triukšmu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pirmieji 9-io pėstininku pulko kariai keliasi 
kur amerikiečiu dar nebuvo.

Me kongo upės žioties rajoną P. Vietnamo pietuose.

Pagerbė Kadą Rastenį
Motina, reikia bučiuoti 

kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine

JETUVIŲ IŠEIVIJA A 
JERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4-00, t
kietais $5.00.

PAGERBĖ POETĄ 

NADĄ RASTENJ

— Labas rytas, tėve!
— Labas, labas. Maiki 

Šįmet dar nesimatėm.
— Na, o kaip tėvas jau

tiesi. naujuju metų susilau
kęs?

— Viskas būtu olrait, 
Maiki. kad tik būtų daugiau 
sylos. Jau sunku vaikščioti.

— Tai jau senatvės ženk
las. tėve.

— Maiki. tu čia nieko 
naujo man nepasakei, ba 
aš ir pats suprantu, kad tai

„išradimai“ galėtų žmogui 
jaunystę grąžinti. Tai yra 
apgavikų biznis

— Bet jeigu tai būtų ap
gavystė. Maiki. tai žmonės 
tokiu iiekarstvų juk nepirk
tų. O kaip atrodo, tai per
ka ir niekas nesiskundžia 
kad būtų apgautas.

— Tiesa, tėve. kad leng
vatikiai perka. Yra apskai
čiuota, kad tokie apgavika 
per metus surenka iš žmo
nių šimtus milionų dolerių,

senatvė. \ot, kad tu gale- Keliais paskutiniais metai.- 
tum man pasakyti, kaip at- buvo labai išreklamuotas
jaunėti, tai būtum maladec 
vyras.

— Vaistų nuo 
nėra, tėve.

— Ar tu šiur?
— Nei kiek neabejoju.

O aš. Maiki, girdėjau.

"vaistas“ nuo vėžio. Jis bu 
’crebiozeno“

Čia. tėve, pasidaro jau ap
gavystė.

— Nu. tai kodėl valdžia 
nepaima jų už sprando?

— Valdžia, tėve, stengia 
si visuomenę saugoti nuo 
apgavikų. Yra sudaryta net 
;am tikra komisija — Pure 
Food & Drug Commission— 
kuri prižiūri, kad maisto ir 
vaistų srity nebūtų jokių ap
gavysčių. Tačiau nelengva 
suktybes išnaikinti, nes pa
sitaiko ir tokių valdininkų, 
<urie prisideda prie sukčių.

SVARBU NEPILIEČIAMS

Visiems nepiliečiams, gy
venantiems JAV, reikia už
registruoti savo adresą, t. y. 
gyvenamąją vietą, kiekvie
nu metų sausio mėnesį val
džios įstaigoje. Kas tos pa
reigos neatlieka, yra bau
džiamas.

Nueikite į artimiausią 
pašto arba emigracijos įstai
gą, kur gausite reikalingą 
adreso registracijos blanką, 
—Form 1-53.

Kiekvienas šeimos naiys 
turi pats užregistruoti savo 
adresą

Vaikams, kurie dar neturi 
daugiau kaip 14 metu įlan
ką užpildo vyresnieji.

Išpildytą blanką įteikite 
asmeniškai pašto arba emi
gracijos įstaigos tarnautojui.

Nesiųskite blanko paštu.

Jei esate nesveikas ar dėl 
kitų labai rimtų priežasčių 
negalite pats šios pareigos 
atlikti, tai paprašykite savo 
gimines ar pažįstamus, kad 
tą blanką jums atneštų ir, 
jums užpildžius, vėl grąžin
tų paštui ar emigracijos į- 
staigai.

* * *Dr. Yuzonui pageidaujant, 
teseniai N. Rastenis tą poe- 
ną išvertė i lietuvių kalbą 
ir ta« vertimas bus išspaus
dintas sekančioje „Laurų 
Lapu“ laidoje.

Kas aš esu ir kuo galiu ti
kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas

Jungtinių Poetų Laureatų 
Tarptautinė organizacija 
(United Poets Laureate In

ternationale kurios būsinė 
yra Filipinuose, šių metų 
birželio 4 d. adv. ir poetą 
Nadą Rastenį įrašė į nariu 
ir birželio 12 d. už poetinius 
kūrinius, o ypač už jo anglų 
kalba poemą ”War’s Curse 
(kurią kongresmanas Gar 
mets su savo kalba įteikė 
JAV kongresui 1966 m. va
sario 16 d. ir patalpino tos 
dienos Coųgressional Re 
cord laidoje), suteikė Nadui 
Rastcniui titulą „Honoran 
Lithunian-American Poet 
Laureate“.

Minėtos tarptautinės poe
tų laureatų organizacijos 
prezidentas profesorius, di. 
ir poetas laureatas Amadc 
M. Yuzon. gyvenantis Fili
pinuose. buvo pasirengęs š. 
rudeni keliauti po Europą ii 
AmeiiKą ir ta proga asme
niškai Rasterį apvainikuoti, 
bet jo žygis buvo atidėta^ 
ateičiai, todėl pernai gruo
džio 14 d. nario kortelė, me
dalis ir vainikas prisiųsti i 
Baltimorę, kur N. Rastenis 
gyvena. Jų Įteikimas įvyks 
1967 metais.

Sausio 4 d. Nadui Raste- 
niui sukako 76 metai am
žiaus ir tais pačiais metais 
sukaks 50 metu nuo to lai-z
ko, kai jis. gyvendamas 
Cambridge. Mass., 1917 m. 
parašė pirmą eilėraštį "Do
bilai“. kuris buvo išspaus
dintas Keleivv ir kuriam na- 
rašė muziką komp. Mikas 
Petrauskas.

Kita N. Easteniui gimta
dienio dovana bus netrukus 
Lietuvių Pienų išleidžiami 
jo i anglų kalbą versti Done
laičio Metai.

Jungtinė Poetų Laureatų 
Tarptautinė organiacija lei
džia anglų kalba Quezon 
mieste, Filipinuose, savo or
ganą „Laurel Leaves“ — 
Laurų Lapai šio rudens lai
doje pradėjo spausdinti N.

Nors Lietuvą ir Filipinus] 
skiria dideli toliai, bet yra; 
ir panašumų. Kaip Lietuva 
yra kryžkelėje tarp rytų ir 
vakarų Europoje, taip Fili
pinai — kryžkelėje tarp ly
tų ir vakarų Pacifiko vande
nyne.

Kaip Filipinai buvo min
džiojami ir naikinami ispa
nų. japonų ir kitų. taip ir 
Lietuva buvo trempiama vo
kiečių, rusų ir lenkų.

Kaip d r. V. Kudirka bu
vo kovoje už savo tautos 
’aisvę persekiojamas, taip ir 
dr Rizal tuo pat metu bu
vo persekiojamas ispanų ir 
net nužudytas.

Poetas Jose Rizal yra fi- 
ipiniečių labai gerbiamas, 

ir net prez. Johnsonas, lan
kydamasis Filipinuose 1966 
prie Rizal paminklo padėjo 
vainiką.

Filipiniečiai, patys sveti
mus jungus vilkę, giliai at
jaučia Lietuvą ir kitus kraš
tus, kurie ir dabar dar tą 
svetimųjų jungą velka.

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?

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:

KELEIVI S
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

vo pavadinta^ ___ _____ ... , . , ,
senatvės! vardu. Jo išradėjas buvęs] -i, reikia pasakyti, kadnėia

jugoslavas daktaras. Ameri-i =ana ?fięžtų įstatymų kovai 
kos daktarų sąjunga parei ' 5U t°kials_ apgavikais. Pa- 
kalavo. kad jis duotų jai tt • 'Važiui, šarlatanai skelbia, 
preparato moksliškai išban- <ac^ j‘f vitaminai yra forti- 

fied“, kas reiškia: sustiprin
ti. Pirkėjas gauna įspūdi, 
tad tai pagerintas vaistas, 

stas išgydo! 3et kuo patrintas ir ko- 
kad tas« k?u būdu — nepasakyta. Čia 

.aip pat žmonių apgaudinė
jimas. Kita apgavystė, tai 
’lovv calories“. Matai, Ame- 
ikoje žmonės yra įsitikinę. 
<ad kalorijos tukina, o žmo
nės nenori būti nutukę, to-

kad yra išrasti tokie vita-į dvti. Jis nedavė. Tada j
minai, ką žmogų atjaunina 
Sako. tik nuryk porą pilių— 
ir raidavei tu strainesnis.

— Ne, tėve, poros pilių 
nenurysi.

— Kodėl?
— Pilimis lietuviai vadi

na tam tikras tvirtoves nuo

pradėjo kamantinėti vai 
džia. Bet valdžiai jis netvir 
tino. kad jo vais 
vėžį: jis aiškino 
vaistas tik apsaugoja žmogų j 
nuo vėžio, o sergančiam li
gą palengvina ir gyvenime i
prailglna. Ir valdžia neradf 

priešų gintis. Tokių įrengi- pagrindo jį bausti, tik už- 
mų nenurysi, tėve. ' draudė tą vaistą paštu siun- ,

— Maiki, nedaryk iš ma- tinėti ir garsinti. Po to tyri- ‘ šaiiatanai ii rašo ant sa-
nėjimo tas daktaras išva--: v0 Pluktų lovv calories . 
žiavo -Jugoslavijon ir, sako-! ka? reiskia nedaug kalorijų.

kelis milionus] ^nutuksi: bet kiek jų yra.
nepasako. Turėtų būti įsta
tymas. kuris griežtai reika- 

. - - .... . lautu: jeigu sakai, kad vita-
. . _ į minas ar kitas vaistas yra

— Ir taip, ir ne. tėve. fortifikuotas, tai ir parašyk. 
— Bet pasakyk aiškiai:. kuo ir kaip fortifikuotas, o

nes juokų Pradėdami nau
jus metus turim būt geri 
frentai. Be to. vitaminus aš 
vadinu pilėmis. o ne pili
mis. Sy?

— Bet ir pilės negerai. 
— Nu. tai kaip bus ge

rai?

ma. įssiveze 
dolerio

Ar tu sakai, kad ir vi-

; jeigu pieno ar kokios sunkos 
tėve. yra butely kalorijų sumažinta, 
Bet fak-
žmogus

— Piliulės, tėve
— Maik. jeigu tu nori ži-Į apgavystė. ar ne.

noti, kaip tokios liekarstvos! — Vitaminai, 
vadinasi lietuviškai, tai sa-Į žmogui reikalingi, 
kyk pigulkos, o ne liūlia liu- tas yra toks. kad 
lia. Aie mudu čia nutolom! gauna jų su paprastu valgiu]
nuo tikro reikalo, Maiki. Aš! ir gauna, kiek reikia, čia. 
tik norėjau žinoti, ar yra to-1 tėve, nėra apgavystės. Bet 
kių vitaminų, ką sugrąžina i yra biznierių, kurie gudriais 
žmogui jaunystę? ‘ skelbimais įkalbinėja žmo-

— Aš jau sakiau tėvui. nėms. kad maiste pakanka- 
kad tokių vaistų nėra. ' mai vitaminų nėra ir kad

— Ale visokios klumpani-; dėl to žmogus greitai pa
jos garsina, kad yra. Ir mani vargsta, protas atbunka, a- 
prisiuntė didelį advertaizi-, kys susilpnėja, plaukai grei- 
ną. kuris siūlo vėliausių iš-; tai pražyla ir žmogus pirma 
radimų žmogaus laimei at- laiko pasensta. Todėl, esą, 
kurti. Jei nenori pigulkų. tai prie valgomojo maisto rei- 
gali gauti tokių proškų Į vai- kia dar pridėti pirktinių vi- 
gį įdėti, ką tave sustiprins', taminų. Ir jie siūlo pirkti 
ir vyriškumą pakels. Ir su jų gamybos vitaminus. Tik 
kalorijom, ir be kalorijų — nusiųsk jiems pinigų, o jie 
kokiu tik nori. Į savo vitaminais tave atgai-

tai būtinai parašyk, kiek jų 
yra.

— Bet visgi tu. Maiki, ne
pasakai aiškiai, ar vitaminai 
man pamačytų, ar ne?

— Tėve. aš ne daktaras ir 
negaliu to pasakyti. Be to. 
vitaminų yra labai daug ir 
visokių, ir tik daktaras ga
lėtu pasakyti, kokių tėvui 
reikia, jeigu iš tikrųjų reikė
tų. Bet aš netikiu, kad jie 
tėvui reikalingi. Išgerk kas
dien kvortą pieno, o iš jo 
gausi geru vitaminų.

— Okei. Maik. denkiu už 
rodą. Ale bėda, kad pieno 
aš negeriu. Aš rokuoju, kad 
putojantis alus yra geriau į teksto 
negu pienas. Nu, tai raida-

N. Rastenis

I) O B I L A I

Žalioj lankoj, pakalvėje,
Niek- nearia, nieks nesėja. 
Ten, kur Vilija vingiuoja, 
Šilku dobilai žaliuoja —
Jie žaliuoja, žiedus krauna, 
Puošia pavasari jauną 
Margais minkštučiais žiedais.

Ir pripildo kvapais orą.
Kvapai gimdo sieloj norą 
Apsistoti, pailsėti,
Pasidžiaugt, pasigėrėti.
Kaip bitužės medų renka. 
Dūzgia, skraido sau po lanką. 
Išdabinta dobilais.

Rastenio poemą ”War's 
Curse“.

Toje pačioje laidoje iš
spausdinta filipiniečio kovo
tojo už Filipinų salų išlais- Indijoje nuteistas mirtim 
vinimą iš Dpanijos jungo 37 Vn. amžiaus katalikų ku- 
poeto jose Rizal. kuris buvo nigas už 43 m. amžiaus mo- 
ispanu valdžios nuteistas ir, terš nužudymą. Kunigas ne- 
sušaudytas, poema ispanų prisipažino kaltas ir aiškino, 
kalba "Pastrer Adios“ (Pa- kad su ta moterimi neturėjęs 
skutinis sudie). Ją parašė, nieko bendra, o nužudytoji, 
prieš mirti, šalia ispaniško kaip prokuroras tvirtino, 

>at išspausdinti grasinusi kunigui iškelti vie-i 
nglų. prancūzų šumon faktą, kad jis yra jos 
>as. . vaiku tėvas

NUTEISĖ KUNIGĄ UŽ 

MOTERS NUŽUDYMĄ

ten
vertimai i ;

kai_  Netikėk, tėve, kad tie] vins, sustiprins ir atjaunins, vei ir einu pas Zacirką | ir latvių

I
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MOTERŲ SKYRIUS
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

J >£. KAIP SUSINAMA PRANCŪZIJA

Vokiečiai savo ūki jau eilė metų padarė karo ūkiu. į 
todėl jie negali patenkinti būtinų gyventojų poreikių. 
Tatai suprantama, nes. kai ūkis gamina tankus, lėktuvus 
ir patrankas, jis negali kartu.gaminti kiek reikia sviesto, 
baltinių ar rūbų. Kadangi vokiečiai jau eilė metų kenčia 
nepriteklių, tai smurtu atsiradę užsienyje jie. apsčiai tu
rėdami popierinių markių, stengiasi apsipirkti ir aprūpin
ti savuosius. Vokiečių valdžia toki savųjų aprūpinimą ne 
tiktai toleruoja, bet dargi skatina kareivius viską pirkti 
ir siųsti j „Vaterlandą“. Toji moderniška plėšimo forma 
padeda aprūpinti Vokietijos gyventojus reikalingomis 
prekėmis Bet prigaminti užtenkamai prekių SO-čiai mi- 
lionų vokiečių niekas negali, todėl, kur tik vokiečiai at
eina. ten pasirodo prekių trūkumas ir badas. Turtinga 
Prancūzija badauja.

Prancūzijos susinimas eina „legaliu" plėšimo būdu. 
Pagal karo paliaubų sutartį, Prancūzija turi mokėti Vo
kietijai kontribucijos 400 milionų frankų per dieną. Per, 
metus tatai sudaro 145 bilionus franku. Išversti ta suma Į 
į dolerius sunku, bet pagal perkamąją galią tatai bus ne' 
mažiau 3 miliardų (bilionų) dolerių per metus. Nūnai Į 
už šimtą keturiasdešimt penkis bilionus frankų Prancūzija ' 
turi pristatyti vokiečiams kasmet ivairių prekių ir patar
navimų, taip sakant, okupacinės kariuomenės išlaikymui. 
Tiek išpumpuotas kraštas turi pakelti visokių rekvizicijų, 
nusavinimų, išpirkimo ir kontribucijų naštą.

Apie nusavinimu* „užkariavimo teise" ir išpirkimą aš 
jau kalbėjau. Rekvizicijos yra taip pat kasdieninis reiš
kinys. Jei vokiečiams reikia kokių nors prekių, jie prisi-, 
stato su rašteliu į sandėlį, krautuvę ar turgų ir ima, ko 
jiems reikia Jei reikia, ima savo žinion dirbtuves ar stato 
jose savo komisarus (prievaizdas). Rekvizicijos ypač
skaudžiai atsiliepia į gyventojų maitinimą, nes niekas nėra 
tikras, kad atsargos, paruoštos gyventojų maitinimui, ne
atiteks vokiečiams, o gyventojai paliks be nieko. Pary
žiaus skerdyklose ir centraliniame turguje vokiečiai daž
nai paima sau miesto gyventojams skirtą mėsą ir visokias 
daržoves, todėl Paryžius labai dažnai lieka be mėsos, be 
vaisių, be daržovių.

Kontribucijos irgi yra viena legalaus plėšimo forma. 
Kontribucijos paprastai uždedamos miestams ir vals
čiams. kurių ribose įvyksta sabotažo aktai prieš okupaci
nės armijos turtą ar. kaltais, prieš atskirus kareivius. Už 
„pasipriešinimą veiksmu" vokiškai okupacinei kariuome
nei paprastai kaltininkai ar ir šiaip gyventojai, paimti 
keršto reikalui, atsako karo lauko teisme, kurio sprendi
mai visada esti be galo žiaurūs. Už telefono vielų nuplėši
mą, už „pasipriešinimą veiksmu", už Įžeidimą vokiečių 
uniformoje esančio okupanto seka mirties bausmė, apie 
kurios įvykdymą skelbiama viešai plakatais. Jei kaltinin
kai nesurandami, o kartais* juos ir suradus, miestai ar 
valsčiai atsako dar piniginėmis baudomis, kurios nėra 
mažesnės, kaip du milionai frankų, o kartais siekia ir ke
leriopai didesnės sumos. Kontribucijų pinigai irgi eina 
krašto iščiulpimui.

Paskutiniu laiku tarp,, vokiečių ir pracūzų daug kal
bama apie „bendradarbiavimą“ (collaboration), kas ūkiš
kame gyvenime reiškiasi tuo. kad vokiečiai vis daugiau 
ir daugiau duoda užsakymų pracūzų pramonei. Bendra
darbiavimas ūkio srity reiškia, kad Įmonės, dirbančios J 
kapitalistiniais principais, imasi statyti vokiečiams Įvai
rius produktus, užtikrindamos tuo ne tik riebų pelną Įmo
nių savininkams, bet gaudamos iš vokiečių kar iškos oku
pacijos galimybę pasirūpinti toj pačioj Prancūzijoj Įvai
rių gamybai reikalingų žaliavų. Prancūzų Įmonininkams. 
kurių daugelis visai nėra bendradarbiavimo šalininkai, 
bendradarbiavimas užtikrina storą pelną, o vokiečiai yra 
tikri, kad gamyba bendradarbiaujančiose Įmonėse gali
mai dideliu našumu, nes įmonininkai, pelno sumetimais, 
yra suinteresuoti gaminti kiek galima daugiau ir ekono
miškiau.

Apie bendradarbiavimą politinėj plotmėj aš kalbė
siu vėliau, čia pasitenkindamas konstatavimu, kad ūkiš
koje srityje bendradarbiavimas vokiečiams užtikrina 
maksimalinę produkciją, kurios prievarta, per rekvizici
jas ar įmonių komisarus, pasiekti negalima.

Eksploatacijos ūkis meta apyvarton begales popieri
nių pinigų, bet pinigų kiekis suvaržytame ūkyje nedaro 
staigios įtakos į kainas Be to, valdžia paleistus apyvarton 
pinigus stengiasi iš gyventojų vėl sul inkti mokesčiais ir 
įvairiomis paskolomis.

Kodėl eksploatacijos ūkis negriūva?

Emanuel Vadala. 100 mėty amžiaus New York* gyven
tojas. gavo JAV pilietybę. Teisėjas Joseph Zavatt įtei
kia jam pilietybė** dotuiment*. Vadala atvyko & Itali
jos 1001 m., užaugino 9 vaikus, bet neišmoko angliškai 
rašyti, todėl ir pilietybės negalėjo gauti. Dabar senes 
niems kaip 50 metu ir JAV išgyvenusiems 20 metu tas 
reikalavimas panaikintas.

V. Mykolaitis * Putina*

AŠ VIS EINU...

Čia žėri saulė, čia naktis. 
Prabėgo daug gražių dienų. —
O ai tolyn tuo pat keliu 
Einu einu, einu einu.

Tylioj vienatvėj ar minioj,
Vi* tiek su jaunu ar senu —
Ar linksma man, ar liūdna man, 
Ai vis einu, einu, einu.

Ai skundžiau* sielvarto dalia 
hr meilei skyriau daug dainų. 
Dabar nurimęs, nebylu*
Ai vis einu, einu, einu.

Atrodo, kad Connie Lusso gana 
gerai jaučiasi, sutikusi 1947 me
tus Miami. Fla.

Milionai perukams
Buvo laikas, kada vyrai ir Paini šventyklai. Daug in- 

moterys nešiojo perukus du, vadinamųjų šventųjų vy- 
(wigsi. Bei tą madą pakei- rų, skuta galvas, tuo rody- 

: tė kita mada. Moterys ėmė darni savo atsisakymą nuo 
didžiuotis savo tikrais plau- brangiausio žemiško daikto 
kais. Šventykloje surenkamie-

Dabar vėl grįžo mada pe- ji plaukai būna 20-30 colių 
rukus dėvėti. Jiems paga- ilgio, bet pasitaiko net 57 
minti reikia, medžiagos, rei- colių ilgio, žodžiu, tai ge- 
kia plaukų. Pigūs perukai liausi?, žaliava perukams 
padirbami iš visokių plau- gaminti.
kų, bet brangesniems nau- Seniau tos šventyklos nu- 
dojami tikri žmonių plau- kirptus plaukus sunaikinda- 
kai. vo. Paskutiniu metu atsira-

Jų netaip lengva gauti. 1- dus plaukų pareikalavimui, 
ki šiol JAV perukams ga- šventykla pradėjo skelbti 
minti buvo naudojami dau- varžytynes ir gautas paja- 
giausia pietų Italijos ir kitų mas naudoja šventyklos rei- 

j Europos kraštų neturtingų kalarns. Kai atsirado dar di- 
! mergaičių į,laukai Bet pe- dėsnis plaukų pareikalavi- 

rukų pareikalavimui smar- mas perukams, buvo Įkurta 
kiai pakilus, reikėjo ieškoti su vyriausybės pagalba ko- 
didesnių šaltinių. (Priminti- mercinė bendrovė, kuri su- 
na, kad dabar per metus tas perka betarpiškai plaukus 
plaukų biznis JAV jau šie- iš šventyklų, juos išvalo, 
kia 150 mil. dol.t. Jis suras- suriša Į ryšulius ir dalį pal
tas Indijoje. duoda perukus gaminan-

Indijoje nešiojami ilgi čiom užsienio įmonėm, o ki- 
plaukai. Indų ir indžiu plau-i tą dali sunaudoja savo šį ru
kai yra minkšti, švelnūs, to- denį Įsteigtame perukų fab- 

• dėl jie ir perukams labai tin- rike. Per metus numatoma 
ka.

Daugiausia plaukų gau- 
į na iš dviejų šventyklų: Ti- 
i rupati ir Paini. I tas šven- 
I tykias jau iš senų senovės 
j pamaldūs indai eina savo 
i gaivu skusti. Sakysim, i Ti- 
rupati šventyklą kasdien at
eina apie 500 žmonių paau
koti savo plaukus dievui 
Venkatesh barai, 
dančiam kaina.

VYRĄ LENGVIAU

PAVERSTI MOTERIM
.4

Yra žmonių, lyg ne sa-’ 
vo kaily gimusių, kurie nori 
pakeisti savo lytį. Pasak dr. 
Hoopes. Baltimorės John 
Hopkins ligoninės plastiki-Į 
nes chirurgijos ,vyr chirur-j

100 žmonių ten laukia'g?- 
operacijos, 
lytį. ♦

tame fabrike sunaudoti 150 
tonų plaukų ir jau pirmais 
metais eksportavo perukų ir 
dirbtinių blakstienų 12 mil. 
dolerių vertės.

Kaip ir kitur, taip ir plau
ku biznyje esama visokių 
suktybių ir „paslapčių“. Aiš
kėja. kad plaukų žaliavai 
pabrangus, apsukrūs biznie- 

neva vai- riai renka net tinkamus nu- 
ant kurio mirėlių plaukus ir juos SU

' stovi ta šventykla. Jie atėję naudoja perukams. Tik. ži 
stoja Į eilę. kol 50 kirpėjų noma. tai labai slepiama.

Plaukai kad neišgąsdintų elegantiškai vas.

(DOMIOS knygos

Romanai
Andrius Valuckas. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 2S0 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. 11 tomas,
428 psl , kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazy* Almenas, UPE Į 
RYTUS, UPE J ŠIAURĘ.
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

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

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na S2.5P

Vytautas -j/olertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanasnuskuta jų

ten laikomi moters ir vyro. kų, bet nervingų poniučių. | .^2kaipa 53 
brangiausiu turtu, ir jų pa- Taigi, gal neviena šiaip la- 
aukojimas dievams reiškia bai baili gražuolė, visai to 
didžiausia auka. į nežinodama, dėvi iš numi-

Pietu Indijoje, kai vaikas' rėlio plaukų pagamintą pe- 
suserga jo plaukus aukoja rūką...

kuri pakeis jų

Toje ligoninėjelO žmo
nių buvo pakeista lytis: 5 
vyrų ir 5 moteių. Vienas vy
ras. operacijos būdu pavir
tęs moterimi, jau ištekėjo, 
o du rengiasi ištekėti.

Vyrą lengviau paversti 
moterim. Tokia „moteris“ 
gali turėti normalius lyti
nius santykius, tik negali 
gimdyti. Bet moterį pavers
ti vyra sunkiau, ir ji norma
lių lytinių santykių negali 
turėti.

Vokiečių karo masina gtengiari. kiek tik galėdama, 
išnaudoti savo reikalui užkariautų kraštų ūkio resursus 
ir darbo jėgą. Jei vokiečiai mobilizavo apie 8 milionus vy
rų, svetimi darbininkai turi pakeisti vokiečius dirbtuvėse 
ir laukuose. Tuo tikslu į Vokietiją „laisva valia“ iš visos 
Europos gabenami darbininkai, ir i produkciją stengia
masi Įtraukti milionus belaisvių (lenkų, prancūzų, olandų, I 
belgų, norvegų, serbų, rusų ir kt.). Dalis gamybos stačiai 
perkeliama į užkariautus kraštus, iš kurių „užkariavimo 
teise“, legaliu plėšimu ir „bendradarbiavimo keliu“ trau
kiama viskas, kas tik galima ištraukti. Ta prasme vokie
čiai ne be pagrindo kalba apie „Europos bloko“ karą prieš 
"anglosaksų plutokratiją“ ir ”judeo-marksistinį bolševiz
mą.“ To bloko pagrindas yra vokiečių vienijantis durtu
vas. Skaitytojas gali klausti, kodėl tas blokas negriūva?' 
Kaip toks eksploatacijos ir net plėšimo ūkis gali laikytis? 
Laikosi jis durtuvu, propaganda, sumania kainų politika 
ir taip vadinamu planingumu. Durtuvo vaidmuo tame ūky
je yra aiškus: be jo nebūtų nei bloko, nei „Europos bend
radarbiavimo“, nei panašių monų. Kitas veiksnys yra kai
nų politika ir planingumas. Visoms prekėms nustatytos 
tvirtos kainos, kurių nevalia keisti. Ypač nevalia jų kelti 
be specialaus valstybė* organų leidimo.

(Bus daugiau).

Šitokias trumpas sukneles jau 
nešioja ir Sovietu Sąjungoje.

Išrašykite 

KELEIVI 
savo draugam

GROŽIS BRANGIAI

ATSIEINA

Amerikietės labai mėgsta 
dirbinai pasigražinti. Vie
no tylimo duomenimis, iš 
150 dirbančių moterų 91% 
nuolat vartoja lūpoms dažv- 
ri pieštukus, 70% toki ar ki
tokį grimą. 59% veido pud
rą, 41% antakių pieštuką ir 
tt. Visa tai brangiai atsieina 
Patirta, kad kai kurios mo
terys kosmetikai išleidžia 
47% "isu savo išlaidų. Ypač 
daug kosmetikai išleidžia
ma prie? vedybas, ištekėju
sios pradžioje išleidžia ma
žiau, bet kai vaikai paūgėja 
ir moterys vėl pradeda tar
nauti, kyla ir išlaidos pasi- 
gražinimui.

Skaičiuojama, kad dabar 
kosmetikai per metus išlei
džiama anie 3 bilionai dole
rių.

VIRĖJŲ BALTOS

KEPURES

Virėjų paprotys nešioti 
baltas kepures siekia senus 
laikus, kada Prancūzijos 
virtuvėse šeimininkavo per
sai. Jie nešiojo savo turba
nus. baltus galvos apdanga
lus. Tą paprotį perėmė pran- 

! cūzai, o vėliau ir visi kiti.

šiandien virėjo kepurės 
dydis žymi ir jo laipsnį: juo 
aukštesnė kepurė, tuo dides
nis bosas yra jos nešiotojas

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
Omanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

Jonas Aistis. ĘOEZLUV. 
toje yra šio žvmatrt poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 
ra $6.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS. nrpmi- 
iuotas romanas iš oolitiniu 
•migrantu gyvenimo. 268 
•sL. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
nmanas, 205 pusi., kaina 

$2.50.

VIENl-
psl. kai-

Alovzas Baroną'
SI MEDŽIAI, 117
na $ 1,50.

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, nremiiu o t a s 
ramanas Iš Vinco Kudirkos 
ryvenimo, 394 pusi kaina 
M.OO

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
nijuotaa romanas, 279 psl., 
raina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
»usl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U-
PEL1AI NEGRJŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$6.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. 166pusk, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administrariini

t
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Kalėdų dieną

Meno ir šokių vakaras

Nors ir žemė buvo nuklo
ta storu sluoksniu balto snie

PULKIM ANT KELIŲ

Tokiu vardu išėjo Kazio 
Plačenio romanas iš kun. 
Antano Strazdelio-Strazdo

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS >

I
Sausio 14 d. 7:30 vai. vak.j 

Lietuvių Pil. Dr-jos III a.! 
salėje New Yorko vyrų cho
ro koncertas, diriguojamas 
Vlado Baltrušaičio.

Knygos
jaunimui

SNAIGIŲ KARALAITE, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... $1.

j Naujausios
KNYGOS

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinis, 348 psl-. kaina — 

$2.50,
ta storu sluoksniu Dano sme- gyvenimo. Į“daFniLnkSn Pokii ALGIS « ALYTE, spalva-l minkštais visliais
go, lietuviško jaunimo ir v.-, Romanas parašytas popu-į g Pabaidė- vimo krWtlį s“ įdomiu kietais S3.75.
QiinmAnPQ nph»ll<nnn lianai nncviar*i*i lon kičini m icngia x <*«-*<* it __ ..____ .suomenes tas nebaugino, lianai, nušviečia lenkiškųjų 
Sugūžėjo i Lietuvių Pil. D- ponų baudžiavą, kuri kama- 
jos auditoriją apie trysšim-j vo Lietuvos valstiečius, li
tai gaivų pasižiūrėti tos tu-į kun. A. Strazdo 
riningos programos.
žadėjo Jaunimo Metų Komi
tetas visai Bostono visuome-

i....... ... pastangas
kuriai lengvinti paguodos žodžiu

varganą savo tautiečių gy
venimą. šis romanas aktu

čių draugija.
* * *

Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt.

vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
mokvklos salėje Lietuvos Į KAS. eiliuota pasaka, para-

Pasirodo, kad dalyviai alus ir šiuo laikotarpiu, kai nepriklausomybės sukaktiesnei.
nebuvo apvilti.

Programos vedėja Giedrė 
Galinytė. ”Miss Lithuania“, 
pristatė puikiai atlikusius 
savo pi-ogramą dalyvius sol. 
Daivą Mongirdaitę-Richard- 
sonienę. sol. Benediktą Po-

lietuvių tauta yra pakliu
vusi i naują bolševikinę ver
giją, kuri yra lygi, o gal net 
kai kuriais atvejais ir žiau
resnė už buvusią ponų bau
džiavą. Skaitytojas turi pro-

minejimas, kurį rengia A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyrius.

• • •

Kovo 5 d. So Bostono L. 
Pil. Dr-jos salėje Kaziuko 
mugė, kurią rengia Bostonogos palyginti.

vilavičių, muz. komp/juliųj įsigyti galima pas knygų i skautij Baltijos ir Žalgirio 
Gaidelį, pianistą Stasį Ras-i platintojus arba tiesiai iš tuntai, 
tonį, aktorius Jurgį Jašins-| leidyklos šiuo adre-
ką ir Ritą Ausiejūtę, Beatri-'su:

• e *

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILASn ’
iii

J!B. vartojo 16 savaičių, pusę. metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, Sakus, niežėjimų, sukiko 
plauku slinkimą, atgauna natūralių plaukų spalvų MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIE. vaistai Registr. Wash- D.C. Įrašyti vaistų katal. 
RED-BLVE-BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kan:id«»s ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimų.

•JIR. 8 Oz. 16 savaičių vartoiimui $5.50. jei COD. dar 
60 c. Užsakymus su Monev Orderiu reikalaukite tuojau.
JIIl LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero. IIL 60650

Į

•J

BALADĖS, šitoj labai 
gražiu išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai “ 
knyga, labai tinkama dova-

‘ J
r

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

: BALTOSIOS PELYTĖS 
' KELIONĖ į MĖNULĮ, 
’ parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina

norns. Kaina.............. $6.00
DELFINO ŽENKLE, pre

mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina ..................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški- 

$1 laUS Poeto dovana. Kaina $5
BAISUSIS BIRŽELIS, ši

j LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

čės Kerbelienės vaidinimėli 
"Staigmena“.

Po programos tuojau sekė 
šokiai, grojant pirmą kartą 
Bostone "Diamond” orkest
rui iš Woreesterio. kuris pa
gavo visų vakaro dalyvių šir-J j. ^ . . . ~ -.10 Huntingtondis savo žaviais muzikos vjetoje. tik 
garsais.

Laikrodžiui mušant dvy
liktą valandą, kaip pasako
se. jauna grakšti šviesia
plaukė traukė iš šiaudinio 
gurbo bilietus, skelbdama 
tris laiminguosius: Nr. 504;
—dail Žuromskio paveiks-! 
lą "Akmens veidas“, aukotą 
Bostono Studentu ir laimėtą 
Lorraine Harris iš So. Bos 
tono
ncmaicio

Vaga, 122 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11237

Ji gaunama ir Keleivio į- 
staigoje.

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

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka i toje 238 psl. knygoje yra 3

* •

BROUKTONE
Piace, gražioje

mažiesiems, teisybė dide 
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ........ .. $l.o0.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na • • •••••••• • • • • •••«•••• $1.80.Balandžio 9 d. So. Bosto- 

__ _____ , ______ no Lietuvių Piliečių Dr-jos
prieš tris metus pa- i ni aukšto salėje Minkų ra-' GINTARO TAKAIS, J. Na 

statytame name išnuomojamas dijQ talentų popietė ir N. rŪnėS eilėraščiai, daug ilfttt 
n- jos lietuvių gražuolės tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

baIius* 'GTNTARĖLĖ, J. Narūnės
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina........................... $1-

nedidelis butas su baldais. Ap
žiūrėti ir telefonuoti po 5 vai. 
Tel. 384-0908.

Ieškau senų pažįstamų, drau
gų ir giminių.

Georgą Žilinskas. Box 503. 
Millinocket, Me.

(2)

dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumieatiž- 
kis. Kaina................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina...... $375.

VARPAS NR. 6.168 psl. 
Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo,

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškųjų kronikų, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimų Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N. L. dabar pradeda duoti pianešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dienų.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street,

• ii
> t

» i
♦ i

/I
• . I1.4
•m
» ;• i
d.

Švarinos knygos
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-0ji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietau 

! viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik... ............—.................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama • ••••• • ••• • • ——••• • • a • • • • • •••• • • $2.00
Dan Kuj učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
10 puslapių, kaina • ••*•• . •. • • ... $1.00

Ateik tavokaralystė j8 anglų k8lba> • 4X L^Biazo"'^'mST
i KETURKOJIS UŲNLAGE- čiaus. A. Kučo ir kt. straips- 
į SYS, D. Bindokienės pa- niai. Kaina................... $2.Tęsinys

Taigi šitokiais įkvėptais žo- 
I džiais Povilas aiškiai parodė. 

Dievas nėra užmiršęs žmo-

’>L

Vedybos
a.’ne narris iš 50. oos- ... , 'kad Dievas nėra užmiršęs žmo-
:\r.l3gO-inž.E.>Ia-jžin|i į,’ ri atpirk.
ličio lietuvišką kryžių. Į 45 iki 55 metu amžiaus. 1 \P,rma-S A7gls

laimėtą Ferdinando Šmito 
iš Brocktono ir Nr. 1228 —
E. Ketvirčio dovanotą ran
kinio laikrodžio apyrankę, 
laimėtą Valorie Olivitz iš 
So. Bostono.

..Vaistai, kurie buvo ilgai tau 
Programos vedėjai, pro-kiami. nuo reumatizmo, rankų, 

gramo? dalyviams, laimėji- kojų ""tirpimo ir skaudėji
mų aukotojams, daug pasi
darbavusiems salę ruošiant 
Neo Litmania nariams su 
pirmininku Algiu Marti
šausku, tvarkiusiam gėri
mus Henrikui Čepui, prave
rtusiam sėkmingai laimėji
mus Gintarui Čepui, paruo-1 
šusiam meniškai plakatus' 
Romui Bričkui, pakvietimus 
išrašiusiems Irenai Veitienei 
ir Romui Paukščiui, maistą 
tvarkiusiai Giedrei Karosai- 
tei, atspausdinusiam bilietus 
Vytautui Dilbai, dekoracijas 
padariusiam Povilui Martin- 
kui. ižangos bilietus parda- 
vinėjusiems Laimai Kiliu- 
lienei ir Stasiui Augoniui. 
propagandą vedusiems Jo
nui Vizbarui ir Algiui Lap- 
šiui, lietuviškom radijo pro
gramom ir skelbimus dėju
siam Keleiviui — tariame 
nuoširdų ačiū.

Česlovas Kiliulis,

J. M. Komiteto Pirmininkas

žmonijos atsteigimo į Adome 
pasirodžiusį prote, doros ir kū- 

; no tobulumą, buvo siuntimas 
‘ ant žemės Jo Sūnaus Jėzaus, 
* "gimusio iš moteriškės“, gimu- 
| šio tobulu žmogumi, "šventu, 
nekaltu ir nesuteptu“, galinčiu 

Nenusimink, gawd pagalbų, duoti save kaipo atpirkimą, ar
ba atperkančią kainą už visus. 
Patsai Kristus savo meilingais 
žodžiais davė mums šitokį už. 
tikrinimą: "Dievas taip mylė
jo pasaulį (žmoniją), kad Jis 
davė savo viengimusį Sūnų. 
kad kiekvienas, kurs į jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą.“— Jono 3:15,16.

Jėzus, kaipo "Dievo Sūnus, 
kuris atima pasaulio nuodėmę4*, 
savanoriai ir sutiktinai su Die
viškuoju planu
gyvybę, "teisusis už neteisiuo
sius“. kad paskui jis galėtų su

Atsiliepti: — P.O. Box 533,
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

GREITA PAGALBA

jau yra.
Tuojau siųsk šį skelbimų

savo vardą su antrašu, ir n 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Boz 9112 
Nevari 4. New J<

ir

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS 

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą 

miršti parašyti ir senąjį.

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
luina ........................ $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną?. Viliaus Peteraičio, H 
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 ............................ 112.00

5IRDIES PRIEPUOLIAI
Jeigu nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i t s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių pen- 
kerių ir.etų laikotarpy. Paskai
tęs knygų

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
.. ta sužinosi, kad šiai ligai gali

Nepamirškite parašyti pasipriešinti ir jos išvengti. ..

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

pašto numerio — .Zp code.

rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovana, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

TRYS SAKALAI, Alt Vam- 
buto, 15 pasakų ir padavi
mu, 186 psl., kaina.. $2.

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........................... $6. X

Ką dovanoti?

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bar
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
į ta 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė.

Ii

Jeigu yra reikalas ameri- 
paguidF savo! kiečiui padovanoti knygą.
... —- tai Keleivio administradjo.|į59 ”^n-aJ2

1 je galite gauti sias tinkamasderinti mus su Dievu, nes jis . 
yra "permaldavimas“ už mūsų ! knygas: 
nuodėmes ir už pasaulio nuo- j . , 
dėmes“. Nors Apaštalas toliau j T-itnuama 
kalbėdamas aiškina, kad "visi; roes,M parašė 
nusidėjo ir visiems trūksta 
Dievo garbės. Jie neteisinami 
be nuopelnų jo malone, atper-
kami Jftaus Kristaus; jį Di«v« l 'puošta ir ši knygą.

land 
L.

of h»>

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome

nės jaunimo dramos konkur-

U)

kaina $4.78.

Vytautas the Great Grand

Valiukas, pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas
filmas, kurio paveikslais pa-

paskyrė būti permaldavimo au
ka tikėjimu į jo kraujų, kad 
parodytų savo teisybę atleidi
mu anksčiau Dievo kantrumo 
metu padarytųjų nuodėmių, 
kad parodytų savo teisybę šiuo 
metu. kad jis būtų teisingas ir 
nuteisintų tų, kuris turi tikėji
mo į Jėzų Kristų“. — Rom. 
3:23-26. Sitam pradiniai pri
rengtam išgelbėjimui įvykus 
Dievo tinkamu laiku žmonija 
bus atsteigta į tobulybės stovį, 
į amžinąjį gyvenimų laimingo, 
se aplinkybėse, ramybėje ir ge
rovėje. Tokiu tad būdu "vaito
jančio sutvėrimo“ troškimai 
bus pilnai užganėdinti. — Žyd. 
7:26. žyd. 2:9. lPet. 3:18. Rom.

Končius, iliustruota. 211 
psL, kaina kietais viršeliais 
$.4UD0. minkštais $3j00t.

POPULAR LITHUAN1- 

AN REC1PES parašė 
Daužvaedienė. kaina $&

VAIKŲ DŽIAUGSMUI

Nauja Janinos Narūnės. 
kalėdinė pasaka SNAIGIŲ

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku 
ris taip pat įvairus ir Įdomus, 
kaina $2.).

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 

Keleivio administracijoje

PALENGVINK'TE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pe
tys, be paraginimo, prieš 
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 adn-ja

PIGIOS, ĮDOMIOS

naivume pasaitu retivmu ■uiuiiii.uBvi/ujr
3:2bl226 Iza°2°:2-4. Iza. ’ll^l ••Kma gauti dailininko A-

I dailios VI. Stančikaitės i- Į ((omo Varno piešta Lietuvos 
liustracijos Spausdinu Ko-, nų,rikl.u»myl«. p..kelbi

Iza. 65:20-25.
(Bus daugiau

Kas domisi Tiesa, reikalauki 
te spaudos veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studentą 
212 East 3rd Street 
Spring Vaiky. III. $1362

„Keleivis“ 
jūsų draugas I

I lumbijoje. Didelis formatas. - - . •
i Kaina 1 doleris. '"» *lrto

____ . __ . i no Kairio spalvotą portretą
tu1,8?v Iii 8x6 coliu dvdžio už 80 cnt

nimui knygelė. Kama tik 50________ _____________
centų LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Abi knygas galima gauti’ Turime Lietuvos žemėla- 
Keleivio administracijoje, j pių _ už 50 centų, už $2.50

Paito perlaidom! reikia^ (sulankstomas) ir už $3.50

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam 

angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 174 psl., daug 
pave'kslų, kaina tik $1.50.

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

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

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

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

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelėą, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

IX
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pridėti 15 centų. (sieninis). i*
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, 80. BOSTON Nr. 1, 1967 m. sausio 4 d.

M********************************************************

Vietines žinios
Solistas Stasys Baras 

dainuos Bostone

Polymnia choras

Polymnia choras, kuriam

Naujieji metai sutikti 

linksmai

llūsu įžymusis solistas komp. Jeronimas
Stasvs Baras sausio 22 d ^">*as. saus.o 8 d 3:30

?: dalykus žv. Petro lietuvių yaĮ popiet sy Petro lietuvių 
bažnyčioje atliks kalėdinę patapnos choro koncerte,' v . *

New Yorko vyrų choru ! Mažmožis, bet įsidėmėtinas kuris Įvyks Liet. Pil. Dr-jos 1 f:j- Vytenis Va<v-

So. Bostono Lietuviu Pil , e n . . . liūnas.
Dr-jos Naujųjų Metų sutiki- Stas-Va Ba,.'as -’au senoka!! 
mo banketo ‘pirmininkas A. bt!.t°Pe konce,tavęs ta.
Matjoska kvietimus, kaip ir bojtoniskiai jo laukia tikrai 
1965 metais, buvo išspaus-‘
dinęs vien tik lietuvių kalba, Į
nes jie platinami tik tarp į Kaziuko mugė

iu. Bet kitiems tos' Kaziuko mugė jau ne už

Į ŠALDYTUVAS
j geriausios rūšies (A-l), 7 kub. 
pėdų. parduodamas už $35 arba

Bostono lietuvių kolonijoj ^eičninias •* 6xl“ kilimų ar laik
buvo rengti keli Naujųjų r K. Mead«r, 466 E.
metu sutikimai. Daugiausia Ihird st., So. Boston, Mass. 
publikos buvo Liet. Pil. Dr- 02127
jos salėje, kur susirinko se-j____
nieji ii nemaža naujakutiUj Teacher. muture wants in So. b 
bostoniškių. Gerai pavyko. Boston E. jioa or for later 3-4 
ir Lituanistinės mokyklos r- appartment top floor, with

(-)

tikrai atvyks

New Yorko vyrų choro 
koncertas tikrai Įvyks sausio 
14 d. 7:30 vai. Šo. Bostono 
Lietuvių Pil Dr-jos salėje.
Tai didelė naujiena, nes čia 
kitų kolonijų chorai dar nė- K^įuįj 
ra gastroliavę. Be to. šiam

Mirė J. Bulskis

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
i' Rapaatingai taisome laikrodžiu* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

TeJ AN 8-4649

• 1

tėvų komiteto bei Tautinės; jį
buvę sutiki

džio 19 d. ten ir palaidotas. Raik I>0 .
s.a.u; draugijos bosams tas šiemet: jūrių mariu ' Kovo 5 d'vėl «««<žin»mas ir motr^nt

borai diriguoja ęymus di- įk fr jie ė tuose Vi riauVyaniai visu sen,esle”s . bostoniečiams. Bet dar daugia,
1?en!asi.'7?nas ^1Ca?°S.O‘ kvietimuose išspausdinti ir p^ugeŠkautks pSipirku- Naujuosius metus

anglišką tekstą. Žinoma, už sjos pilnus sandėlius žalia-

chor 
rigenta: 
peros kūrėjų ir buv. Lietu 
vos operos solistas Vladas 
Baltrušaitis.

Gruodžio 16 d. mirė ilgai'^i.°\I?.ai?u.0> °.ux?. >ul.1K1’' (preJ-one *’a-v )' !wvrvtvwvmwwwv.ol- Q Tzv.voo n.clobJc rciai. Kiekvienoje SIU Vietų' Address & phor.e toleaveto e ~ . 4sngęs Jonas Bulskis. gyte- . datYvavo dau<riai; the Neuspaper.
nęsRumley, Mass.. o gruo- taii) pat (lal>xaxo daugiau ------------_

100 žmonių, jauni- 
enimo.

Z Dažau ir Taisau

giau tautiečių;
..ons/iint, ii* ■ z-, * — • • • , - - - j—*“ ** v >....... . .... . . C Į c ,. v t US SLlt 1 i\ O na— t

.1 mugę. bKautes, pnsipirku- įus oeras dainininkas, pri- mie savo šeimose ar pasi-s
tai reikėjo ir atskirai sumo-ivos jau pradeda kruopščiai jlau*e Ga01j°s chorui- San* kviet? vien3 klt3 bičiuli, 
keti. i dirbinėti savo prekes Tad

,o visi ii visos nepamirškite 
kovo 5 d. Įvykstančios Bos- 

i tono ?kautų-čių mugės.
Drįstame pranašauti, kad.

eilei lietu\ių vis daugiau Skaučių kalėdinis gerasis 
netenkant tautinės savigar- "
bos, netolimoj ateity gal tu- darbelis

rėsime ir Lietuvių dvasios; šiais metais Birutės drau- 
ubagų draugijų“... ' g0Vės skautės atliko Kalėdų

gerąjį darbeli, aplankyda- 
rr.os Š'\ Juozapo senelių na- 

Auka Vasario 16 gimnazijai mus Brocktone. Ten važiuo-
...... damos, jos pasiėmė savo pa-

Paunna kahaitienė ve-; gamintu dovanėlių ir links-1 
Paragink savo pažistamus toje kalėdinių sveikinimų ma nuotaiką. Lankydamos 

išsirašyti Keleivį. Kaina ; paaukojo $5 Vasario 16-sios kiekvieno senelio kambarį, 
metams $5. ' gimnazijai. į jos giedojo giesmes, su jais

——pasikalbėjo ir paliko jiems 
" «dovanėliu.

Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė

Ji buvo numatyta sausio 
8 d. Liet. Pil. Dr-jos salėje, 
bet vengiant sutapimo su 
Polymnia choro koncertu at
kelta i šeštadieni, sausio 7 
d. 12 vai. Šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje.

Sakykite, koks 
buvo tai darvti.

re

•ai ir kt.
Jis buvo kilęs iš Radviliš

kio miestelio, Šiaulių apskr.
Paliko dvi liūdinčias sese
ris: vieną New Yorke, kitą 
Lietuvoje.

Visiems dalyvavusiems komisionierius sutiko pakel- 
šermenyse ir laidotuvėse, o ti automobilių draudimą 
taip pat atsiuntusiems gėlių 6'<. Draudimo bendrovės
nuoširdi padėka.

Ilsėkis. Jonai, šios šalies
žemelėj!

A S.

Didelė nelaimė

Automobilių draudimą 

pakėlė 6' <

Mass valstijos draudimo

prašė pakelti 12' <. Yra tvir
tinančių, kad bendrovės ir 
iki šiol turėjo dideli pelną, 
o mokesti pakėlus, jis dar 
padidės.

VĖL NAUJOS AKĖČIOS

TRANS--ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ į 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi1 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik

Praeitą savaitę Everette 
(Bostono priemiesty) trau
kinys užvažiavo ant gazoli- "Akėčių“ Nr. 4 ypač įdo- 
no tanko, kuris, sugedus mus. nes jame daug aktua- 
kažkuriai daliai, buvo susto- Uos medžiagos iš lietuvių vi- 

T . v ... Jęs ant geležinkelio bėgių.. suomeninio ir politinio gyve-
. lal atlikus, ir Kalėdų įuvo 12 asmenų ir apie tiek-Rimo. Čia daug kas aštriai 
s\ encių nuotaika buvo gera. i SU2eista. i "pertraukiamas per dantį“.

I. Baskienei ir \ . Kurap- ”Akėčios“ gaunamos Ke-
kai visos sesės dėkoja už Rnstnnn Lietuviu Dr«mo< leivio administracijoje už 

j 50 centų.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Namus iš lauko ir viduje, m 
Lipdau popierius ir taisauj

J viską, ka pataisyti reikia. 
* Naudoju tik geriausią

i

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorcheater, Mass.

Tel. CO 5-5854

Televiziją
’ ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

1
3

j
t

aplankyti bičiuli, gyvenantį 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 pati mokėsite pas mus ir 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ix užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
ĮSTAIGA 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 Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomoniu

Bostono Lietuvių Dramos

Sambūris — Chicagon

Chic-agos Lietuvių Bend
ruomenės apygarda kviečia 

Lietuvos garbės konsulas Bostono Lietuvių Dramos 
adv. Antanas Shallna ir adv. Sambūri vasario 25 d. ten 
Zuzana Shallnienė šventes suvaidinti "Brandos atesta-

Sveikinimas iš Pocono kalnų
KĄ TIK GAUTOS

NAUJOS KNYGOS 

Aloyzas Baronas, TRE-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wcrcss- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

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

tDr.Amelia E. Rodd\

..... j praleido Pocono kalnuose, tą", kuris visose didesnėse ČIOJI MOTERIS, premijuo- J^raa greitai ir sąžiningai.
SU.aup>'i e^-i Buck Hills Falls, Pa. Iš ten rvtu pakraščio lietuvių ko- tas romanas. 196 puslapiai.; Siuntiniai nueina greitai ir 
•įsiunciami pastų. .. ..... „ ’_______ ..................................-n ___:jie atsiuntė ir mums geriau- lonijose praėjo su dideliu kaina 82 50.

siu lin’’~kejimų. pasisekimu.

>rffrrff»»»»»*»**»*****»*»»*# »#*»»»»******/*»«*»»»»» »»»*****»»*»»*»»**■

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Ir sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

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

ATSIMINIMAI IŠ RAL
FO VEIKLOS, prel. J. B.
Končius, 404 psl., daug! 
iliustracijų, kaina .... $5.00/

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jųi 
tarpe V. Maciūno „Naujoji | 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to ”Mažosios Lietuvos krik

tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

i
t

tų formos“. R. Sealy ”Vel- ♦ 
jį ,,Coy{B3oinBj hiAnioiĮ smu { 
kt., 227 psl.. kaina .. $3.00.! *.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broaduay 

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

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRIST®

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• 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

SkamlNiikite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

M7 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 — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TR1CKS

VISOKS REMONTAS-DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasoinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turima visut gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

S82 a W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vak vn išskyrus šventadienius ir sekm.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. 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- 

5 pay, So. Bostone. Telefo- 
• nas AN 8-0489. Ten gauna- 
Į mas ir Keleivis.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd., Biilerica, Mat 

TEL. MO 3-2948

vakaram: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

#**#*#e#<r*###*#*v*###******##*#**

Flood Sąuare A 
Bardware Co.
Baviuiakaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-41« 

Bvnjamin Monre Dažai 
Popieroa Sicnoma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
Visokia geležies daiktai


