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Kinijoje krnvinios komunistų 
varžybos dėl valdžios

Žiaurios kovos tarp raudongvardiečių ir darbininkų 
Nankinge ir Šanchajuje. Šimtai sužeistų, tūkstančiai su
imtų.

Kinijos komunistų vadas 
Mao Tse-tung, norėdamas 
sutriuškinti visus, kurie ne
nori jam paklusti, suorgani
zavo iš jaunuolių raudon- 
gvardiečius ir davė jiems 
laisvas rankas. Ką jie darė. 
jau nekartą esame rašę. Il
gesnį laiką siautę sistinėje. 
jie persimetė ir į kitus mies
tus. „gilindami revoliuciją“.;

Bet Mao Tse-tungui prie
šingos jėgos. matyli, yra dar 
stiprios, todėl ir raudon- 
gvardieciai negali su jomis 
lengvai apsidirbti.

Nar.kinge, 500 mylių į pie
tus nuo sostinės, tris dienas! 
raudongvardiečiai kovėsi su į 
darbininkais Japonijos ži
nių pranešimu, ten esą 900 
sužeistų, 6,000 suimtų. Če
koslovakijos agentūra pra
neša apie tų kovų žiauru
mus: priešininkams nuplau
nami pirštai, nosys, ausys, 
liežuviai ir tt.

Didžiausio Kinijos miesto 
Šanchajaus (8 mil. gyvento
jų ) darbininkai metė darbą. 
Visas gyvenimas paralyžuo
tas.

Sukilę prieš Mao Tse-tun- 
gą ir Cheusano salų (apie 
100 mylių nuo Šanchajaus) 
valstiečiai.

Kinijos osstinėje 100,000 
raudongvardiečių demonst
ravo, reikalaudami pašalin
ti prezidentą Liu Shao-chi.

Žodžiu. besivaržydami 
dėl valdžios, komunistai su
kėlė dideles piautynes. Kuo 
jos pasibaigs, pamatysime, 
bet kad dėl to žus daug ne
kaltų žmonių, tas ir šiandien 
aišku. Bet komunistai žmo
nių niekur nesigaili, juo la
biau Kinijoje, kur jų yra per 
700 milonų.

Vlikas ir Podgornio 
vizitas Vatikane

Vatikano šaltiniai prane
ša. kad sausio 29 d. numa
tomas SSSR Aukščiausio So
vieto Prezidiumo pirminin
ko N. V. Podgorny lanky
masis Vatikane. Šį klausimą 
svarstė Vliko valdyba ir ši
taip nutarė:

1. Vlikas netrukus tuo rei
kalu išsiųs Vatikano valsty
bės sekretoriui atitinkamą 
memorandumą;

J. Vilkaitį ištiko ;
širdies priepuolis l

Žurnalistą Joną Vilkaitį j 
pirmą kaitą širdies smūgis, 
ištiko 1949 m. Tinko pusė 
metų, kol jis vėl galėjo dirb-Į 
ti. i

Dabar Kalėdų švenčių į 
proga jis iš New Yorko nu- i 
vyko pas savo sūnų Connec- 
ticut valstybėje, ir čia gruo
džio 24 d. jį vėl ištiko širdies 
smūgis. Jis tuoj buvo nuga
bentas į Šv Marijos ligoni
nę Waterbury, kur, pavar
tojus visas turimas medici
nos priemones, ligonis nuo 
mirties buvo apsaugotas ir 
po 12 dienų galėjo ligoninę 
apleisti. Šios savaitės vidury 
jis grįžta į savo dabartinę 
gyvenamąją vietą New Yor
ke (1641 Ocean Avenue. 
Brooklyn, N.Y. 11230).

Prezidentas Johnson su žmona sėda į savo automobilį, 
dalyvavę Sam Fore laidotuvėse, fore padėjo Johnsonui 
laimėti rinkimus, kada jis pirmą kartą kandidatavo

Vėl daug kalbų apie taikų, 
bet vargu iš jų bus naudos

Š. Vietnamo min. pirm. Pham Van Dongo pasikalbė
jimas su JAV žurnalistu Salisbury, Š. Vietnamo atstovo 
Paryžiuje Mai Van Bo pareiškimas laikraštininkams ir kt. 
sukėlė kalbų apie taiką. Cabot Lodge nuomonė.

Ir reikia pripažinti, kad 
tokia komunistų propagan
da turi čia kai kurių naivių 
žmonių tarpe pasisekimo ir 
randa net talkininkų.

Ahmed Shukeiry. Palestinas iš. 
laisvinimo organizacijos vadas, 
kuris ('aire paskelbė suorgani
zavęs slaptą revoliucinę tarybą 
Jordanijos karaliui nuversti, nes 
jis nesąs pakankamai kietas ko
vai su Izraeliu.

2. Lietuvių visuomenei 
patariama siųsti Vatikanui 
laiškus, kuriuose būtų išreiš
kiamas nusivylimas dėl pri
ėmimo Podgorny, galvos tos 
valstybės, kuri jau 26-sius 
metus laiko Lietuvą okupa
vusi. naikino jos gyventojus, 
uždarinėja bažnyčias, per
sekioja kunigus ir tikinčiuo
sius. paneigia žmogaus tei
ses ir kt.

Laiškus siųsti šiuo adre
su:

His Em i nence Amleto
Giovanni Cardinal Cicog- 
nanni, Secretary of State 
of the Holy See, City of 
Vatican.

Laiškus galima rašyti lie
tuvių, anglų, italų ir prancū
zu kalbomis.

(Eito)

Vliko pirmininkas 
vyksta į P, Ameriką

Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas sausio 23 d. išskrenda į 
P. Ameriką Kelionės tiks
las dalyvauti P. Amerikos 
Ketvirtajame Kongrese Bu
enos Aires vasario 2-6 die
nomis ir aplankyti kitų P. 
Amerikos valstvbių didžią
sias lietuvių kolonijas.

Kovo mėnesį dr. K. Va
liūnas rengiasi vykti į Eu
ropą. o rudenį į Australiją ir 
N. Zelandiją.

Tokiu būdu Vliko pirmi
ninkas nori užmegzti glau
desnius santykius su plačia
jame oasaulyje išsklaidytais 
lietuviais.

Vliko pirmininkas 
Chicagoje

Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas praeitą savaitę 
lankėsi Chicagoje. kur pasi
matė su Alto vadovais, ap
lankė dienraščių redakcijas, 
majorą Daley ir kt.

A. Bimba sugrįžta
iš Lietuvos

JAV lietuvių komunistų 
„popiežius“ Antanas Bim
ba. kelis mėnesius pabuvęs 
Lietuvoje, sausio 5 d. išvyko 
į savo nuolatinę gyvenamą
ją vieta New Yorke. Stotyje 
jį išlydėjo visa Vilniaus „po
nybė“ su Sniečkum ir Palec- 
kiu priešakyje.

Jam buvo leista ne tiktai 
Lietuvoje važinėtis, kur jis 
norėjo, bet buvo nuvežtas į 
Latviją. Estiją ir net į Kau
kazą.

fack Ruby palaidojo 
Chicagoje

Jack Ruby, kuris nušovė 
kaltinamą prez Kennedy 
nužudymu Osrvaldą, sausio 
6 d. atvežtas iš Dallaso, Tex,
Į Chicagą ir čia žydų kapi
nėse palaidotas.

Ruby mirė vėžiu. Jis bu
vo nuteistas mirti, bet aukš
čiausias teismas sprendimą 
pakeitė. Byla būtų buvusi 
sprendžiama iš naujo, bet 
Ruby jos nebesulaukė.

Rado pavogtus
paveikslus

Gruodžio 31 d. iš vieno 
Anglijos muziejaus buvo 
pavogti garsių dailininkų 
keli paveikslai, kurių vertė 
siekė 5 mil. dolerių. Po kelių 
dienu policijai pasisekė vi
sus tuos paveikslus surasti.

*#*#++#*****#*#*+*»#*#***+***#***

Bostone teismas nuteisė 
buv. valstybės bankų komi- 
sionierių, jo padėjėją, smul
kių paskolų tarybos narį ir 
tris smulkių paskolų bankų 
viršininkus už kyšių ėmimą 
ir jų davimą, kad būtų leis
ta pakelti procentus.

A. McIMvm DavM B. Scott

Frank Bormaa Michael CoDins WUUam

Tai dalis astronautu, kurie vykdys Apollo skridimu į 
mėnuli programą. Pirmam skridimui parinkti Virgil 
Grison. Ed White ir Roger Chaffee. Antram James 
A. McDivitt, David R. Scott ir Russell Schweickart. 
Treciam Frank Borman, Michael Collins ir William An 
ders. Pirmas skridimas numatytas vasario gale. 
i kongresą.

MM#****##*##*#**#***********#*##*

Indonezijoje netoli sosti
nės autobusas su katalikų 
maldininkais nuvirto į gilų 
tarpekli. Žuvo 83 žmonės, o 
60 sužeista.

Buvęs Austrijos kancleris Kurt 
von Sciiuschning, kurį naciai nu
vertė ir kelerius metus laikė 
koncentracijos stovykloje, grįž
ta į savo tėvynę. Jis dabar pro
fesoriavo St. Ix*uis universitete.

Žurnalistas Salisbury. nu
vykęs į Šiaurės Vietnamą, 
gavo progos pasikalbėti su 
jo vytiausybės galva Dongu.
Aišku, jis buvo paklaustas 
ir apie taiką. Apie taiką pri
siminė ir komunistinio Viet
namo ambasadorius Pary
žiuje. Apie taikos galimy- Ky yra paSirUOSCS 
bes, sakosi, turįs duomenų iri , - , .
Jungt. Tautų gen. sekreto-!bet kur deretlS 
rius U Thant. Todėl ir papli- į 
to kalbos apie taiką. Deja, 
tie komunistų pareiškimai j 
yra tokie „diplomatiški“, i 
kad iki šiol neaišku, ar Viet
namo komunistai nors kiek! 
suminkštino savo iki šiol sta
tytus reikalavimus — JAV! 
kariuomenė turinti būti pa
šalinta iš Vietnamo, P. Viet
namo reikalai turi būti su
tvarkyti taip, kaip komunis
tai numato ir tt. ir tt. Kitaip j
tarus. Pietų Vietnamas ture- nmnkru
tų būti atiduotas komunis- Kas MUKia apsUKriį
tams i kongresmaną

JAV kol kas nemato ge- i . « XT v... . ®. Apsukrus yra New Yor-ros valios priešingoje puse- , , 1 r» n. . ,■ , ? • , ko kongresmanas Powell.je ir negali sustabdyti karo T. , . 7•i tavt i ,• - i Jis turi žmona, bet su ja ne-

Pietų Vietnamo ministe- 
ris pirmininkas Ky pareiškė, 
kad esąs pasiruošęs bet ku
rioje trečioje valstybėje kal
bėtis su Šiaurės Vietnamo 
prezidentu, jeigu tik tos kal
bos privestų prie taikos. Bet 
kol kas iš Š. Vietnamo nėra 
jokio konkretaus pasiūlymo, 
todėl nėra pagrindo ir bom- 
bardavimu sustabdyti.

\

veiksmų JAV laukia aiš
kesnės kalbos, bet šiuo tar
pu dar vargu jos sulauks, 
nes komunistai dar nėra nu
stoję vilties laimėti ginklu,
ypač. kai atsiranda ir JAV Miam, jr ki keliones ap. 
tokių, kurie savo liežuviu__ _______ ... ,_______ _

gyv ena. Jis ją įtraukė į savo 
tarnautoju sąrašą su $20,000 
alga, kurios ji negaudavusi. 
Jis dažnai važinėdavo su 
gražiomis palydovėmis į

stengiasi palaužti savo kraš
to pasiryžimą neleisti komu
nizmu: dar toliau Azijoje 
pažengti.

Verta dėmesio ir

mokėdamas iš kongreso lė
šų Visa tai jis daręs švieti
mo ir darbo komiteto, ku
riam vadovavo, reikalais... 
New Yorko valstybėje jie 

JAV' Jau nebegali pasirodyti, nes
ambasadoriaus Cabot Lodge būti suimtas pagal teis- 
nuomonė Vietnamo taikos mo sprendimą.
klausimais. Jis nemano, kad 
taika su komunistais galėtų 
įvykti, pasirašant kokią nors 
taikos sutartį. Amerikai vi
sais frontais nenusileidus. 
Komunistai tokios sutarties 
nenorės, nes tai būtų viešas pareigų, 
jų pralaimėjimo prisipaži-! 
nimas. kas nesuderinama su

Teisia išgarsėjusį 
Bobbį Bakerį

Washingtone prasidėjo 
buvusio senato demokratų 
sekretoriaus Bobbio Bakerio 
teismas, kur jis kaltinamas’ J1? prooagandos linija ir net

Yra norinčių jį pašalinti 
iš kongreso, bet tas gali su
kelti negrų nepasitenkini
mą. todėl atrodo, kad jis bus 
paliktas kongresmanu. bet 
neteks komiteto pirmininko

pradedant mokesčių nusu- 
kimmu ir baigiant vagyste. 
Yra 9 kaltinimai, už kuriuos 
gresia 48 metai kalėjimo.

su aziato charakteriu. Taika Antradienį 90-sis kongre- 
tegalėtų ivvkti, tik konkre- sas pradėjo savo posėdžiu*, 
čiai vienai ir kitai pusei su
laikant karo veiksmus, bet 
komunistai dar tam nesiryž
ta. Amerikiečių laimėjimas 

: yra glaužiai susijęs su žmo- 
raudongvardie- nių ekonominės gerovės kė

limu ir drauge saugumo su
stiprinimu Vietname. Tai te
gali įvykti tik iš lėto, per ke
lerius metus.

• • •Km i j oje 
čiai reikalauja pašalinti ir 
min. pirmininką Chou En- 
lai.

• » *

Atsistatydino Sylvester, 
krašto apsazpros sekreto
riaus padėjėjas santykiams 
su visuomene.

General Motors atšaukė 
269.000 automobilių, kurie 
turi vairavimo prietaisų trū
kumus.

Pasikalbėjime su žurna
listais televizijoje, ambasa
dorius pabrėžė, kad komu
nistų pasitaikančios užuomi
nos apie taiką teturinčios 
tikslą tik minkštinti ameri-
čiečių vidaus nuotaikas, silp- Preta,a!< Rllberl G WwwtaBDB. 
ninti jų valią, neišmanėliu 38 m. amž.. metė kunigystę irakyse vaizduojant taikos
reikalą taip, lyg tik JAV vy- vedė Persiskyrusią moterį, dvie- 
riausybė tos taikos nenori.Į Iv vaik“ motiną.
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Žodis didžiai skaudžiu klausimu
• v* •

Čia žemiau spausdindami Bostono Jaunimo Metų 
Komiteto jautrų kreipimąsi i tėvus jaunosios kartos lietu
viškojo auklėjimo ir mokymo reikalu, iš savo pusės tenori
me pabrėžti nepaprastą šio Klausimo skaudumą.

Štai šiuo žodžiu patsai jaunimas kreipiasi i tėvus, 
daugiausia i jau užmiršusius savo tautinę garbę ir pareigą 
savo vaikams, kalbėdamas jiems tiesiai i širdį ir prašy
damas atgauti sąmonę ir susirūpinti savo vaikų nutautė
jimu. Tai tikrai dramatiškas reiškinys, pagimdytas nenu
neigiamos tikrovės.

Sakykite, ar neturime mes čia pat Bostone visos eilės 
lietuvių šeimų, kurių tėvai savo.mokyklinio amžiaus vaikų 
ne tik dėl kurių nepalankių aplinkybių, bet sąmoningai 
neleidžia į lituanistinę mokyklą ir net patys guja gimtąją 
kalbą iš savo išpuoštų rezidencijų?

Ar neturime tokių, kurie patys savo vaikus stumia 
Į gatvę, nesirūpindami jų auklėjimu, o paskui aimanuoja, 
jų apleisti?

Taip, mes jų turime ir Bostone ir kitur. Galime pri
minti. kad mes juos pažįstame vardais ir pavardėmis. 
Tad kaip tokių "lietuvių" iki šiol dar negraužia ir neuž- 
graužia sąžinė, žinoma, jeigu jie tokią dar turi. 1

Šio mūsų šviesaus jaunimo žodžio klausydamies. mes 
tiesiai norėtume kelti klausimą, ar nereikia mums vėl 
vokiečių okupacijos metu ėjusio "Lietuvos Judo“, kur 
toki mūsų tautos "atstovai" būtų įamžinti taip. kad ir isto
rija jų nepamirštų?

Čilėje po žemės drebėjimo ramstomos dar visai neišvirtusios sukratytų namų sienos.

U

Maloni naujiena 
knygų miege)amsi

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A. JENKINS

Daug vandens į patiltę svdami. Viena šemininkė, 
nutekėjo, 365 dienos praėjo,; matyti, buvo vaikų supykin- 
daug mūsų draugų į kapus: ta, tai jam vietoj lašinių da- 
nuėjo ir štai bematant ir Ka

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 PUS£.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

Kama 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 Kiprą. Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

Kalėdų laukdami. Net P. 
Spūdis, matyti, senatvėje su
stingo.

"Apie save galiu pasaky
ti, kad su praeito lapkričio 
25 diena jau užsirioglinau 
ant gyvenimo eigos kopėčių 
74 virbalo. Vilium žvelgda

vę duonos gabalą. Elgeta, mas matau, kad esu kiek ar- 
duoną įsidėdamas, sau pa-J čiau dangaus, bet žemyn 
nosėje tvliai sumurmėjo: žiūrint, jau aukštokai pali- 
”Tai tau, tokią gražią gies- pęs. tai gal aukščiau ir nesi- 
mę kaip šuniui ant uodegos, kabinsiu. Bet kol kas dar vis j 
sukišau." Manau, ir ponulis, krutu, kad ir šlubuodamas. Į 
sutiksi, kad yra įdomių ir j "Iki lapkričio pabaigai' 
vertingų prisiminimų iš pra- pas mus rudens oras buvo ( 
eities. Tai ir toji giesmė a- malonus. Dienomis tempe-

lėdos jau atėjo. Senu posa
kiu tariant:

— Vai. tos Kalėdos, Ka
lėdos. viso svieto bėdos!

Metiniu švenčių proga vi-
Taip mes drįstame Į Jus kreiptis, tvirtai tikėdami, —, suomet keičiamės atviru- 
kad Jūsų lūpose ir Jūsų pastogėje dar yra gyvas iš kais, kuriuose atsispindi 

gimtosios šalies atsineštas lietuvių kalbos žodis, — tasai nuoširdžiausi linkėjimai lai- , ... , . , -.
vertingiausiasis dvasios spindulio rvšvs, per erdvę ir laiką t ,ir vls0 ko ?enausio_ se- pie Antaną prisiminimas. _ ratūra pakddavo ik! 65 a.p 
jungiantis Jus pačius su Jūsų tėvais' ir seneliais. rišantis' kan“ems metams‘ Ir da2nal Dekui uz kale*n! CTel’i snl1- Dabar Jau Pradeda 

artimųjų
si nuotvkiai.

GERBIAMIEJI LIETUVIŠKOSIOS ŠEIMOS TĖVAI,

...... x x . . . -u. •• atsispindi pernykščių metuurdis ir visus tautoj narius « vieną gretą istorijos ,ain£ ne|įm5į ir 
kelionėje;

kad Jūsų sieloje dar neužgeso Jūsų pačių lietuviško- Šia proga mes visai . pa-
sios vaikystės dienų atsiminimai. — sulaukto pavasario prastai keičiamės su visais
džiaugsmas.- nerūpestingos vasaros atgaiva,- gelstančių . skaitytojais gauto-
rudens lapu šnerėjimas Jūsų tėvų soduose ir vėju švilpia- rms žinutėmis i» įvairių ko-
mas mūsų tautos liaudies dai-u ilgesvs: ‘ ilon,J“' .įnas sPaud?s. 2m°-

» gus st£U jęą mums teigia:
kad Jūsų akyse dar neužtemo toli toli palikusios Lie-. Charles J Paul, Center- 

tuvos peisažas. — jos vandenų žydris, jos žemės žaliavi- each. N. Y., rašo: "Sveikas, 
mas. jos pakelėse verkiančių gluosnių ir beržų siūravimas, pašlovintas Antanai" ir sa-
išlvdėjusiu Jus gal i paskutinę negrižtama kelione; ! vo &ie?mei§ posmuoja seka-

i mai:
kad Jūsų mintyse vienatvės ir tylos valandą dar vis Linksminkis, dangau 

prisikelia tie, kurie kovojo dėl lietuviško spausdinto žo- Į 
džio, dėl valstybės ir tautos atgimimo, kurie mirė kalėji-; 
muos, neišsižadėdami idėjos, žuvo karo laukuos, gindami į 
nepriklausomybės palaimą, susisprogdino partizanų ap
kasuose, palikdami mums gyvą laisvės viltį ir neišsižada
mai šventą pareigą.

Mes tikime, kad visa tai", kas Jūsų sieloje dar iki šios 
dienos gyvena, kas sudaro dar Jūsų lietuviškų vertybių 
lobį, Jūs nuoširdžiai trokštate palikti ir savo vaikams, 
kaip kiekviena tauta, trokšdama amžinai šioje žemėje 
būti, karta karton skrupulingai įdiegia savo dvasios gy
vybę. be kurios ir negyvas gimtosios žemės akmuo dar 
kartą numirtų.

Todėl mes, patsai lietuviškasis jaunimas, šiems Jau
nimo Metams įprasminti karštai kreipiamės Jūsų, savo 
ir visos tautos labui prašydami, —

kad per įvertinimo stoką ar sąmoningai nepaliktu
mėte nė vieno savo vaiko be lietuviško žodžio, be lietu
viškos minties ir širdies svetimoje aplinkoje pamesto;

kad nepaliktumėte jo be lituanistinės mokyklos, kuri 
perteikia jam tėvų gimtosios šalies pažinimą, jos kultūri
nes vertybes, įjungia ji Į lietuviškojo jaunimo bičiulystę 
ir stengiasi jį uždegti Didžiųjų Lietuvių istorinių žygių 
pavyzdžiu:

kad tuo pačiu nepaliktumėte jo ir be lietuviškojo tėvų 
meilės jausmo, kad neatitolintumėte jo nuo savo širdies, 
ką galite pervėlai patirti varge ir senatvėje.

O jeigu esate dėl kurių nepalankių, bet įveikiamų 
aplinkybių pamiršę šią svarbiausiąją pareigą, o drauge ir 
sunkiausiąją atsakomybę, mes, vėl patsai lietuviškasis 
jaunimas, norime Jums priminti, kad. mūsų giliausiu įsi
tikinimų.

jokio materialinio turto gausybe ar žėrėjimas neat- 
perka to nusidėjimo, kurį sąmoningai ar per apsilei
dimą padarome, už tas savo materialines gėrybes ir 
patogumą parduodami politinėje tremtyje nutautėji
mui savo ir savo pavergtosios tautos vaikus.

Mes viltingai laukiame, kad Jūs nenumosite ranka 
į šį mūsų draugišką priminimą ar prašymą ir mūsų rūpestį.

Tad ligi pasimatymo su Jūsų jaunuoju atžalynu litu
anistinėje mokykloje!

BOSTONO JAUNIMO METŲ KOMITETAS

Linksmink dūšią mano, 
Jog tarp šventųjų 
Garbinam Antaną.
Po visą svietą 
Tegul bus naujiena.
Tau garbę duodam,
0. Antanai šventas! 
"Raseinių žemaičiai saky-

kinimą ir už pastabą, kad į jausli? žiemos sezonas, bet 
Jums parašyčiau apie mūsų į kol kas snaigės dar nepasi- 
senus draugus, šį kartą apie J rodė, tik kai kada lietus 
juos nieko įdomaus rašyti smarkiai palyja. Medžiai 
neturiu. Kol kas visi ramiai; jau be lapų. ir kasdien gam- 
kruta. Kalėdų laukdami, iri ta jau pradeda rodyti įūstų 
jokių „makleryščių“ arba žiemos veidą

zbitkų“ nėra pridarę. Tai 
nėra pagrindo juos girti ar-

"Tai ir viskas. Ateityje, 
jeigu motina gamta leis dal

ba peikti. Tiktai kai ką betgi krutėti ir kas įdomesnio bus.
suminėsiu.

"Du kartu sapnavau ve
lionį dzūką Stilaoeą. Tai a- 
pie tai parašiau jo likusiai 
Natalijai. Ji atrašė padėką 
ir patarė daugiau sapnuoti 
ir jai pranešti. Taipgi ji man 
patarė jauną medelį nusi
kirsti ir pasidaryti gerą ku- 
čiu ir gerai kaukštelėti Jen-4. »—
kinsui už tinginiavimą rašy
ti

„J. Buivvdas man atrašė.
davo: Jeigu višta pradeda; kad Kiznis ir Petrėnas ne- 
giedoti, tai žinok, kad jai duoda jam ramumo, jie nori 
gyvenimo galas jau artinas.
Taip ir mano giesmę galima 
suprasti, nes gal už mano

išleisti socialistų krypties 
leidinį, sako. dabartiniai so
cialistiniai laikraščiai jau

nugaros Ragius stovėdamas i neatsako tai idėjai. Buivy- 
laukia progos pagrobti ma-1 dui atsakiau, kad tiedu vy
ne ir nusinešti tenai, kur 
žiemos laiku šilčiau, negu 
Havajuose arba Floridoje.

"Prisiminęs Vinco Kudir
kos raginimą iš praeities 
stiprybę semti, pradėjau pri
siminimus rašyti, koks buvo 
Amerikoj gyvenimas prieš 
50 metų, kai dar nebuvo 
Jenkinso suorganizuotų u- 
nijų ii dirbome nemoderniš
kose dirbtuvėse 6 dienas sa
vaitėje po 10 valandų ir gau
davome po 10 centų už va
landos darbą, kaip gyveno
me su gazo lempomis na
muose. kokius tragiškus mo
mentus — karus, influenzą. 
depresiją ir visokiausius 
kritiškus laikus pergyveno
me.

„Atsiminimų krepšį paju
dinus, prisiminė ir Lietuvoje 
į mūsų kaimą atsilankęs el- 

! getą, kuris grodavo armoška 
! ir sau palydovu turėjo apie 

7 metų vaikutį. Grodami jie
du papunkčiui giedodavo ir 
už tai vietoj duonos gauda
vo lašinių ar kumpio Mus 
kaimo vaikėzus taip suinte
resuodavo. kad mes susitel
kę ji sekdavom per visą kai
mą, tų jų giesmių besiklau-

rukai man gerai žinomi ir 
prieš juos asmeniškai nieko 
neturiu. Bet jeigu tokio lei
dinio norite, tai visi trys 
pradžiai sudėkite po tūks
tantuką (§3,000.90). tai ne
bus kieno nors tikslo sveti
mom rankom žarijas žarsty
ti. Po to Buivydas man nie
ko neatsakė, ir apie tai dau
giau nieko nesigirdi“.

Mielas Kaziuk, rašai 
„daugiau nieko nesigirdi“, 
o čia Havajuose apie tas 
brooklyniškių „makliarys- 
tes“ ir nešvarias intrygas 
jau net perdaug girdisi, apie 
tai teks skyrium pakalbėti.

Toliau Kazimieras mums 
rašo:

„P. Kriaučiukas buvo ma
no SLA kuopoje, bet su vi
sais savo „šlunkais“ pabėgo 
į Floridą. Pirmiau su juo su
sirašinėjau, o šiais metais 
jau ne. Sako. jis Miami Lie
tuvių Piliečių Klube su pen- 
sijonierkom kadrylhj šoka. 
Tai aišku, kad šokant nusi
kamavus reikia pailsėti, o 
ne laiškus rašyti. Apie kitus 
brooklyniškius nieko negir
dėti Matyti, jie visi tebe- 
kruta. metus baigdami ir

tai ir jums pranešiu..
"Jums ir poniai linkiu! 

linksmai praleisti Kalėdas! 
ir sulaukti Naujųjų Metų su, 
tvirta sveikata ir su visokio- į 
mi? geriausiomis laimėmis; 
gyvenimo eigoje“ Pasirašo: ; 
„K. J. Paulauskas (Long 
Island Pustelninkas)“.

Mūsų Kazimieras nuo se
no yra pasižymėjęs kaip ga
bus humoristas, bet kaip po
etas ligi šiol nebuvo paste
bėtas. Gerbiamasis, kopėčio
mis belaipiodamas ir jų vir
balus beskaičiuodamas ir tai i 
į dangų, tai vėl į žemę žiū-Į 
rėdamas. pabandvk poeziją, 
gal ir pasiseks brooklyniš
kius sudominti kūrybine 
veikla.

(Bus daugiau).

*##*#*#«*«#«#**#«#>+*««##***+#***«

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.

„Keleivis“ 

jūsų draugas!

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę — En. 
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA- -kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu
paraiysite:
Utkunatea AIHance of America
307 West 30th Strųet, N«w York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABU 

TAS DUONOS NBPKAflO.

B PHILADELPHIJOS PADANGES
i• »...

Naujikų , mėty sutikima* 1 Atėję pažiūrėti eisenos, 
‘ ’ susitikome ir mes trys dipu-

Jau 67 metai, kai čia kai ir papolitikavome apie 
Naujieji metai atžymimi ne- Vliką. Lietuvos prisikėlimą.
paprasta eisena, kokios, ro
dos, nėra ne tik nė viename 
kitame JAV mieste, bet ir 
niekur kitur.

Eisena prasidėjo 8:30 vai. 
ryto ir tęsėsi iki sutemos. Ją 
pradėjo motorizuota polici
ja, po jos raitoji.

Kaip tik gali išgalvoti ho- 
lywoodiškai išlepinta ameri-

Kipras Tautkus

PITTSBURGH, PA.

Buvo gražiai pagerbtas 

Stasys Michelsonas

Plačiai yra žinomas Sta
sys Michelsonas, ypatingaikiedška fantazija, brangiais Kleh io škaUvtojamčh 

kosumats frakais. (vairių sivienijim0 LietuJvi Ameri. 
tautu tautiniais drabužiais koje „ariams Dau^elis |fe. 
pasipuošę, su orkestrais Įuvi evvenanėiu vakarin4. 
tūkstančiai žmonių, prade- je PeKnsylvanijoį valstijoje
dant a metų vaikai. ,r bai- Ohio ir West yirginia. sau
giam žilais džentelmenais sio j su malonumu klau. 
žygiavo svarbiausia Broad Povi]o Dal.gjo ve(lamos
ga re pi o it> Hali, miesto lietuvių radijo programos iš 
valdžios milžiniškų pastatą. Pittshurgho, kurios dalis bu- 
pnmenantĮ pilių pilt ant ku-, vo fk;,,a Stasio Michelson<) 
nos bokšto stovi W,lhamoi 85.kiu metu sukakčiai ir jo 
Fenno masyvine stovyla. ‘

Tą diena miesto ga'tvės y- meniniams Urbams paml. 
ra tuscios. v įsi. jei ne daly- 
viais, tai stebėtojais susitel
kia miesto centre, kur vyks- Čia buvo iškeltas S. Mi
tą eisena. Policija automo- chelsono pasiaukojimas, re- 
bilių judėjimą nukreipia daguojant Keleivį. o taip 
taip. kad nebūtų trukdoma Pat ir važinėjant su prakal- 
iškilmingai eisenai. Tą die-' bomis po lietuvių kolonijas 
na gali gatvėje šūkauti, būti; P- Dargis prisiminė ir savo 
išgėręs. Policininkas dargi, pažintį, papasakodamas, ra- 
paplos per petį ir paduos dijo klausytojams, kaip 
ranką, linkėdamas „Happy I jiems svkiu teko dalyvauti ir 
New Year“. Tik Amerikoje dirbti Amerikos Lietuvių 
tegalimi tokie dalykai. Bet Taryboje ir Susivienijime 
grįžkime prie eisenos. į Lietuviu Amerikoje. Stasys

štai žygiuoje 1,500 komi- Michelsonas ir dabar yra 
kų. Kiekvienas kitokia ap- nuolatinis ir aktyviai pasi- 
ranga Kiekvienas jų sten- reiškiąs SLA seimų delega- 
giasi atkreipti dėmesį, pa- tas. turintis SLA narių tarpe 
šiepdamas kurią nors sočia- pasitikėjimą, nes jau per 
linę negerovę, ar pakriti- daugeli metų jis yra seimų 
kuodamas ka nors iš pub- perrenkamas atsakingoms 
likos. Neapsiėjo ir be pol- j kontrolės komisijos pirmi- 
kos. .Ji buvo šokama paly- ninko pareigoms, 
dirt 60 vyrų orkestrui, bajo- g ir M Michelsonų pa- 
riškuose tautiniuose drabu-, gerbimui P. Dargis. be to. 
žiuose. Nebuvo pamiršta buvo parinkęs eilę gražių

Pasaulio lietuvių jaunimui
Pasaulio Lietuvių Jauni- žinkime mūsų tėvų kraštą!“ 

mo Kongreso metu Chicago-1 Šis paskaitų ir diskusijų cik- 
je buvo priimtas Argentinos
lietuvių jaunimo pasiūlymas
užbaigti Jaunimo Metus Ar 
gentino je.todėl Argentinos 
lietuvių jaunimas, pasinau
dodamas IV-jo Pietų Ameri
kos Lietuvių, Kongreso pro
ga, organizuoja Jaunimo 
Metų užbaigimą pagal nu
matytą programą:

1967 m. sausio 27—vasa
rio 2 d. — Studijų Savaitė

Philadelphijos policininkai tyrinėja revolverius ir kaukes, kurias dėvėjo plėšikai, užpuolę Pietų į Šiluvos T. Marijonų vasar- 
Philadelphijos banką. Susišaudant su policija vie nas plėšikas Porpiglia buvo nušautas, o du sužeis- ■ vietėje. 
ti. —dešinėje viršuj Esposito, 46 m. amž.. apačioje Bakey, 61 m. amž.

VVATERBURY, CONN.

Komp. A. J. Aleksiui 

pagerbtuvės
žmonos Margaritos visuo-

Malonu pranešti, kad sek
madienį, sausio 22 d.. Šv. 
Juozapo mokyklos auditori
joje, John Street, 5 vai. po 
pietų įvyksta komp. A J. 
Aleksiui pagerbtuvės jo 80 
metu amžiaus ir 50 meti} 
muzikinės bei visuomeninės 
veiklos sukakčiai atžymėti. 
Bus šaunus banketas ir įdo-

anką. linkėdamas ”Happv i jiems svkiu teko dalyvauti ir mi meninė programa, kurią
-................ - ■ * •’ r • atliks solistas Liudas Stu-

kas. muzikas Algirdas Ka- 
čanauskas ir kiti įžymus sve
čiai muzikai.

Pagerbtuves rengia įvai
rios Waterburio organiza
cijos, garbės pirm. kun. kle
bonui E. Gradeckui vado
vaujant. Bilietus prašome į- 
sigyti ne vėliau kaip sausio 
15 d. parapijos klebonijoje, 
Jimmy’s Stationery Store, 
knygyne „Spauda“, Gurec- 
ko siuntiniu krautuvėj. Joe’s 
Package Store. Alex’s Pa
ckage Store ir pas draugijų 
valdybos nuarius.

Kai Saigono uosto (P. Vietname) krovėjai sustreikavo, 
karo krovinius ėmėsi iškrauti kariai.

Vasario 2-5 dienomis — 
IV Pietų Amerikos Lietuvių 

j Kongresas, kur suvažiavęs 
' kitų kraštų jaunimas daly
vauja garbės svečiais.

Vasario 6 d. — Oficialus 
Jaunimo Metų užbaigimas, 
Šiluvos vasarvietėje.

Vasario 8-23 dienomis — 
Jaunimo stovykla Kordobos 
kalnuose.

Studijų savaitės metu pa
skaitų ir diskusijų temos yra 
skirtos Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimui šūkiu: „Pa-

' las pritaikytas Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimui, ka
dangi jie yra gimę išeivijo
je, toli nuo savo tėvų žemės 
ir neturėjo galimybės jos 
pažinti.

Tuo tikslu kreipiamės f 
viso pasaulio lietuvių jauni
mą, kviesdami atvykti į mū
sų rengiamą Jaunimo Metų 
užbaigimą, studijų savaitę, 
jaunimo stovyklą ir bendrą 
IV PAL Kongresą.

Parsivežę iš PLJ Kongre
so ir stovyklos gražiausius 
prisiminimus ir įspūdžius, 
norime, kad užsimezgę ry
šiai ir pažintys nenutrūktų.

Studijų savaitės ir stovyk
los metu pagilinsime ir pra- 
plėsime savo lietuviškos kil
mės dvasią.

Tikimės Jūsų atsilanky
mo

Mūsų jėgos, mūsų žinios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!
Jaunimo Mėty Užbaigimo 

Komitetas

KANADOS NAUJIENOS

ST. CATHARINES, ONT. 

Puiki Kalėdų eglute

HAM1LTON. ONT. 

Mirė J. Bugailiikis

3i-

pavaizduoti ir "Amerikos 
Baltųjų Rūmų vedybos“ —

lietuviškų dainelių, kurių su 
malonumu klausėmės. Tai

prezidento dukters vedybos, taip radijo bangomis buvo 
su Pat Nugent. pagerbtas buvęs Keleivio re-

Kolona "Vikingų šauks-, daktoriu? Stasys Michelso- 
mas“ turėio 58 muzikantų! nas.
orkestrą. Vikingu vadas bu
vo apsivilkęs varinius šarvus 
su paauksuotais kailiais, 
permestais per pečius ir krū
tinę. Jo batai buvo sidabri- 
niai, kepurė tipiška Norve
gijos jūreivių. Orkestras 
groio „Vagabundų dainą“, 
„Ginklo šauksmą“, „Aš gy
vensiu. iki mirsiu“. „Žygiuo- 
sim kartu su visais“.

Vokiečiai eisenoie daly
vauja jau 8 metai. Jų or-Į

Radijo klausytojas

NE VVYORK, N. Y.

Inžinierių balius

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos 
New Yorko skyriaus tradi
cinis balius bus vasario 4 d. 
„The Summit of New York“ 
Embassv viešbuty. East 51

, , - cz. -i St.. at Lexington Avė., Newkestras iš 06 asmenų grojo, v ,
’Du. du liegst mir im Her 

zen“. Bavariški kostumai' 
kreipė dėmėsi. Prie miesto, 
rūmų jie pašoko.

Lenkai pradėio eisenoje i 
dalyvauti prieš 25 metus. Jų i 
orkestras 60 vyru. tik nesu
prantama. kodėl jie pasirin
ko groti ispanų melodijas, 
lyg savu neturėtų 

Ukrainiečiai pasirodė 14-i 
tąjį kartą su 64 vyrų orkest- ; 
ra.

Frakuotas airis žygiavo' 
su užrašu ant nugaros „I’m 
Lrish. kiss me“.

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
viškos knygos istorijoje tai 
nedažna* reiškiny*. Tas ro-

Miesto majoras Frede- 
rick Palomba, kongresm. 
John S. Monagan ir kiti gar
bingi svečiai jau pažadėjo 
atsilankyti, todėl labai nuo
širdžiai kviečiame visus vie
tinius ir iš kitur sukaktuvi
ninko komp. A. Aleksio bi
čiulius bei bendradarbius 
šioje tikrai džiaugsmingoje 
puotoje kartu prisiminti, pa
sidžiaugti ilgų metų vaisin
gos ir garbingos veiklos lai
mėjimais

Pagerbtuvių Komitetas

KĄ TIK GAUTOS 

NAUJOS KNYGOS

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

Kazy* Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug

Kas kitur rašoma
SMALSIŲ KŪMUČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Bendruomenės valdyba 
Tėvų pranciškonų patalpose 
gruodžio 18 d. suruošė vai- 

! kams Kalėdų eglutę. B-nės 
pirm. A šetikas, taręs žodį,! vykęs 1927 m. 
paprašė šeštadieninės mo-

j kyklos vedėją M. Gverzdie-1 Velionis 14 metų dirbo 
Į nę vadovauti programai, i kasykloje, vėliau įsigijo ūkį 
kurią atliko šeštadieninės Sunkus kasyklų darbas pa- 
mokyklos mokiniai. į laužė velionio sveikatą ir

Pirma buvo parodytas gy- pagreitino mirtį.

Gruodžio 10 d. mirė 64 m. 
amžiaus Justas Bugailiškis, 
gimęs Tankūnų vienkiemy, 
Smilgių valse.. į Kanadą at-

i lika eilučių. Vadinasi, žiū- 
į rėkite, koks didelis yra Vla- 
dimirovas. palyginus su mū
siškiais Lietuvos „vaduoto
jais“ ’..

Bet mūsų dėmėsi šį kartą

vas paveikslas, vaizduojan
tis Amerikos. Lietuvos ir 
lietuvio tremtinio Sibire pa
ruoštos Kalėdų eglutės. A- 
merikos eglutę paruošė V. 
Zubrickaitė. Lietuvos — D. 
Dainoraitė. lietuvio tremti
nio — Gintas Zubrickas.

Antrąją programos dalį 
sudarė žaidimai, deklamaci
jos ir kalėdinės giesmės, 
vargonais palydint šeštadie
ninės mokyklos mokinei N. 
Gverzdytei.

Programą žiūrovai sekė 
su dideliu susidomėjimu. Y

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių. Ka
nados Lietuvių Karo Vete
ranų S-gos Hamiltono sky
rius padėjo vainiką ant ve
lionio kapo White Chapel 
Memorial kapinėse netoli jo 
buvusio ūkio.

Velionis visada buvo pa
slaugus padėti artimui, jam 
rūpėjo ir jo tėvvnės likimas. 
Jis. atvykęs į Kanadą, susi
pažino su socialdemokra
tais ir su jais susidėjo. Toks

Pastaruoju metu dar kar
ta nuogai išryškėjo, kaip
Vienybės motei ėlės sten- dar labiau patraukia mažes- 

giasi mus suvienyti. Maz- nė< bet didesnės svarbos 
daug pagal šūki: Visų šalių j nuotrauka. vaizduojanti
lietuviai, vienykitės su ru- mįjsu žinomu moterėlių su-, , . . r rv • r •
sais komunistais Lietuvoje, važiavime Vladimirovo ka- Pac jodino pirmoji dalis. J1S paliko ir ligi mirties, 
ir užsienyje, su lietuviais ko-' binete Nesistebime. kad ten
munistais Vilniuje, Kaune Į 1au?iasi kaip namie „Vieny- 
ii °^e žinoma. tuo bgS« redaktorės“ ir į „tikrą

jį tikėjimą“ atvirtusį Pranė 
Lapienė. Bet ko ten iš sal-

paciu — vienykitės su visais 
Lietuvos laisvės idėjos nu
mirėliais... O kad būtu mum daus susijaudinimo alpsta 
patrauklesni tie. su kuriais, 0 Valaitienė, lietuviškojo 
turime vienytis, laikraštis. veikėj0 žmona, ko I. Tre- 
tikrai nesigaili vietos jų fo- čiokienė, tokio pat veikėjo 
tografijoms, smulkiems jų, Trečioko žmona, na. ir ko 
„lietuviškos“ veiklos apra-įgj y oiienė. žymaus 
švmams bei nuopelnų iš-, patrioto Antano Olio našlė? 
liaupsinimams. J Negi tik iš arti pažiūrėti.

Ir štai Vienybės gruo- fcajp (as išgarsėjęs Vladimi- 
džio 16 d numery per visą, rovas atrodo, kaip vyras? 
pirmąjį puslapi išsitiesusį
mes regime L. Vladimirovą. 
Beveik kaip carą Petrą Di-

Ne, mums susidaro įspū
dis, kad čia mažos kūmutės.iliustracijų, kaina .... $5.00.

LITUANISTIKOS DAR-I dijį? O toHmes"niuoV"pusTa- norėdamos kiek padidėti ki-
Ypač jaunimas buvo lai- do, kad tie, kuriem* knygai BAI, studijų rinkinys Jų piuos dar smulkus jo gyve-

mingas. Didžiausia mada tkiriama, ją tikrai nepapras-1 tarpe V. Maciūno „Naujoji nimo ir darbų aprašymas.; . «> * - •
viešai pasibučiuoti. Išsisuo- |ai Todi| prB<jiiu. dokumentinė medžiaga apie kone ana senovinė eiliuotoji > ^ij;“ar
dinę? veidą studentas gra-: . vailn.?;... u; Antaną Strazdą“, J. Gimbu- kronika apie bogatyrių žy- mes. JugtimuTautųtarp-
žias merginas šaliiratvv tjiin f,n*,*e o vaikučius, įsi- r p; vi,'Vn m'r. tautinėje konferencijoje .žias merginas šaligatvy taip 
pabučiuoja, kad ir jų vaidas 
palieka visas suodinas, bet 
jos patenkintos tuo įvykiu.

gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

to „Mažosios Lietuvos krikš- gius. Gi naujajam Vliko pir
ty formos“. R. Sealy „Vėl- mininkui dr. K. Valiūnui 

.Tt „fo3p5so)n«i hiAnąan sę!u paliktas tiktai kampelis pa- 
kt., 227 psl., kaina ..’ $3.00.' skutimam puslapy ir kelio-

šeštadieninėje mokykloje 
yra gabaus jaunimo, tik rei
kia duoti jam daugiau pro
gos pasirodyti scenoje su 
deklamacijomis. vaidini-

Jurtas buvo jauniausias 
iš penkių brolių, pasilikusių 
Lietuvoje. Iš jų keturi buvo 
partizanai, savanoriai kūrė-

mais, dainomis. Tas paska-i jai. stoję ginti ir įgyvendin- 
tins jį geriau išmokti lietu- laisvę 
viu kalbos.

Kalėdų senis — Antanas 
Šukys visus vaikus apdova
nojo dovanomis Jis neap
lenkė ir mokyklos vedėjos 
M. Gverzdienė3, didelės 
patriotės, kuri jau daug me
tų vadovauja mokyklai, au
kodama jai daug savo jėgų.

Pirm. A. Šetikas, baigda
mas ta parengimą, pasi
džiaugė, kad daug tėvu at
silankė, ir padėkojo visiems.tu kūmučių akyse, bando

darvti „didelę politika“.___ ;• kur,e prisidėjo pne sios eg
lutės surengimo.

Jis taip pat pranešė, kadtautinėj 
Gerai, mes

konferencijoje 
palauksime,

Kada svetimieji užgrobi- 
kai antrą kartą užplūdo Lie
tuvą, nenorėdami leisti jai 
vėl neprikausomai gyventi, 
vienas iš velionio brolių, 
kad ir nebejaunas, stojo į 
kovą ir netiukus žuvo kartu 
su sūnumi ir dukra danty 
gydytoja. Kitus brolius su 
šeimomis, viso 14 asmenų, 
ištrėmė į Sibirą.

Ilsėkis, Justai, ramiai Ka-
Lietuvos nepriklausomybės nados žemėje! Tavo liūdin- 
atstatymo paskelbimo su-iaiai žmonai gili užuojauta.

kol nuo vištų kudakinimo kakties minėjimas bus vasa- 
sudrebės pasaulis. I rio 4 d. J. Sarapnicka* M. V.
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DAUG PAŽADĖJO. 

MAŽAI DAVĖ

CHULIGANAI JAU NE 

‘BURŽUAZINIŲ LAIKŲ 

ATGYVENA“

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS

1966-tieji metai Lietuvoj 
praėjo neatnešę lietuvių 
tautai apčiuopiamų permai
nų nei politinėj padėty, nei 
kasdieniniame gyvenime.
Vienintelė šiek tiek verta 
paminėti permaina tai — ne 
tiek iš malonės, kiek iš rei
kalo— ivesta nauja žemdir-- , ..., . , • - , »- - nauju, daug griežtesniu nuobiu at’vgimmo tvarsa. Kaio J "

KARIŪNAS

Viktoras Kamantauskas. 
Anacostia aukštesniosios 
mokyklos abiturientas ir 
Valstybės apsaugos armijos 
kariūnas (gimęs Veneeue- 
loj. 17 m. amžiaus) apdova
notas Legion of Valor Bron-

Daugiausia kalbų praėju- zos Kryžium už Pasieką. 
siais metais Lietuvoje (irgi! (Legion of Valor yra kon- 
lygiagrečiai su Rusija > buvo'' greso garbės medaliais ir 
apie kovą prieš chuliganiz- aukščiausiais tarnybiniais
mą. nes padaužų, mušeikų 
ir net žudikų siautėjimas pa
siekė jokiais taikos metais' 
dar neregėto masto. Išleista

tvarka, 
visoj Sovietų Rusijos impe
rijoj. taip ir jos kolonija pa
verstoj Lietuvoj nuo šių me
tų vidurvasario yra Įsakyta 
mokėti kolchozų kumečiams 
vadinamai garantuota atiy-

statų padaužoms bausti, bu
vo eilė bylų teismuose ir 
sunkių nubaudimų. Neper- 
didžiausia paguoda iš tos 
aplinkybės, kad sugautųjų

žymenimis apdovanotųjų or
ganizacija). Šiuo apdovano
jimu V. Kamantauskas at
žymėtas. kaip iškiliausias 
Valstybės apsaugos pirmo
sios armijos kariūnas. Pir
mosios armijos apygalda 
apima 15 rytinių valstybių. 
Apygardoje yra 7700 V.A.I. 
armijos kariūnų, apmokomų

tos rūšies "didvyrių" pavar- keturiolikoje mokyklų Iš
Pirmieji Kubos diktatoriaus išleistieji išvažiuoti ame
rikiečiai atvyksta į Merindą Meksikoje, o iš ten į JAV.

1 A.R. užsidaręs svetimam bu-, naudos iš jų nebus, bent krū- *. 
i te įsitvėręs pistalietą laiko jį i va geležies! ;
Į kaip Įkaitą. Juk dar geras! Priėjęs prie sargybinio sa- 1 
trečdalis raudonųjų koman-

ginimą, prisilaikant 
vos nurodvtu normų.

kau:
— šauk, šauk!.. Vyk jį . 

lauk!.. »
Bet jis žiūri, akis išspėlęs - 

ir nejuda. Prišoku visai ar- • 
ti prie jo ir vėl kartoju:

—Rupūže!.. Kodėl tu ne
šauni? — ir bandau pats • 
pačiupt jo šautuvą. Bet jis • 
tuo mttu atsipeikėjęs nuo 
netikėtos staigmenos tyliai 
sako:

— Neturiu šovinių
— Tai velnio tu čia stovi? •
— Pastatė, tai ir stoviu.
— Mulki, ar nematai, kas 

darosi? Nešdinkis iš čia ko 
greičiau, kad tavo nė kvapo 
nepaliktų!

Apsidairo vyras nustebęs, 
nusikabina šautuvą nuo pe
ties ir pamažu pereina įstri
žai Uosto gatvę ir pro 8 nr. 
į daržus vedusiu taku paky
la įkalnėn i Tauro kalno pu
sę ir dingsta man iš akių.

Tuo tarpu vairuotojas, iš-
jo. kad tai sproginėjai matavęs akimis atstumus 

Vingyje padegti kariniai tarp mūsų. grįžta, sėda prie 
ginklu sandėliai. vairo ir nužvanga savais ke-

Iškišęs galvą pro geležinę liais.
bromą, pastebiu kitoje gat- Nenorėjau aš jo šauti nei 
vės pusėje dar gerokai ato- j nušauti, o tik nubaidyti ir 
kiai nuo mūsų tarpvartėje į paimt? tuos griozdus, bot dėl

dierių šeimų tebėra neišvež-1
tos.

SARGYBINIS

Retkarčiais pasigirsta pa-' 
vieniai šautuvų ir pistalietų 
šūviai. Po kurio laiko kaž
kas grįžęs iš miesto pasako
ja. kad prie Lukiškių aikš
tės, priešais apygardos teis
mo rūmus (čia, kaip minė
jau, buvo įsikūrusi NKVD), 
guli nušautas studentas, su 
studentiška kepure.

Orinių bombardavimų 
jau nuo ryto nėra.

Apie 4 ar 5 vai. po pietų 
pasigirsta netvarkingas šū
vių pyškėjimas. Kažkas kie
me ima spėlioti, kad jau vo
kiečiai Žvėryno priemiesty
je ir vyksta kautynės. Bet 
geriau įsiklausius nesunku 
buvo suprasti, kad tai ne 
kautynių šūviai. Vėliau pa-

kiekvienos tos mokyklos bu
vo šiam apdovanojimui at
rinkta po vieną kandidatą, 
iš kurių buvo atrinktas vie-i 
nas — V. Kamantauskas. 

The \Vashington Post pra- 
bet i metų pabaigą atrodė,j nešime apie apdovanojimo, 
lyg padaužų klausimas Lie- • apeigas pažymėjo, kad pa- 
tuvoj būtų aprimęs. Tačiau | gerbtasis kariūnas laisvai 

.priešpaskutiniame praėjusių kalba lietuviškai ir ispaniš-i 
metų Literatūros ir Meno, kai. mokosi ir irisų kalbos,: 
numeryje (51) viena (dar' tikisi tapti chemijos inžinie 

dabar nePriklausomybės laikų rium, galbūt Armijos chemi-

Mask-

Pries sests menesius t" uvo 
Įtikinėjama, kad žemdirbių 
atlyginimas pakeliamas ko
ne keleriopai. Bet dabar tie 
pat; s to padidinimo gyrėjai 
b rertm..- jį 1-4 nuošimčių 

Tksos v str. gruo
džio 21>. Sprendžiant iš su
statytų normų, paprasto 
žemdirbio uždarbi

džių tik mažuma buvo lietu
viškų. *

Nežinia, ar kad padaužos 
dėl bausmių baimės kiek nu- ‘ 
ščiuvo. ar tik kad laikraščiai;
susilaiko ’ ašę apie jų žygius,

ix i

šlikusi) mokytoja rašė:
"Ai ne perdaug paviršu-tenai turi siekti maždaug 

tarp 312 ir 540 rublių- per 
metus. Tad menamai pa
siektasis 14 nuošimčių pa
didėjimas teduoda nuo 38, . . , .
iki 66 rubliu per metus arba ?lme » k?IonIJa

jos korpe. Taip pat pažy
mėjo, kad Viktoro tėvas pa

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

tiniškai tikimės išrausią visoi sitraukęs iš Lietuvos nuo ru- 
pikto šaknis, jei pasodinsi- sų okupacijos, gyvenęs su 
rr.e chuliganus už grotų, šių- šeima Venecueloj. atvykęs į 

kiekvieno- - JAV 1962 metais, dabar dir- 
je gatvėje pastatvsime pat- bąs kaip medicinos techni-maždaug nuo 3 iki 5 su puse J J .1 • ’ . j1 “

kv s - -t1 dilius. kurie nustatvtu laiku kas \ eteranų Administraci-rublio per menesi. Tad patfi--i visus skrybėlėtus ir su gitą-į jos ligoninėje. (Elta)dėjimas bus toli gražu neis- ................ r> . i o.. , ___ romis įsgaimos. Bet kur:-eies toks apčiuopiamas, kaip . ., -j , Gal mes manome, kad štai- •tavo vaizduotas vasara. ......- . i ™ ga Jie, įgąsdinti, nuo rvtopranešant linksma zima . ?, . J - -- - . , *1 iki vakaro rymos prie kny-i
t, , ■ ■ __ - •__ į gu ir kals matematikos for-iDabartinis atlyginimas.— ' - , o ....... . .. !................ •’mules: ...Įsigilinkime i siujeigu us iš tikrųjų toks^koKS , , , . ? ,. . -■* ■ __ paklvdusm jaunuoliu bio-

grali jas. Tragedijos siuio

ĮKAITAS

Grįždamas namo, darau 
lanką ir užsuku į Gedimino 
kalno papėdę su jos baltais 
mūriukais, kurių viename 
tariamai turėjęs būti man 
nurodytas divizijos štabas. į“;’ , 
Bet ne stabo ieškodamas ten 
nuėjau ir ne jo budėtojui

— Kur tamsta?
— Sargybų tikrinti...
— Kokių sargybų?... Kur 

jos, ką jos saugo? ir lt. Čia 
pat iš artimų tarpvarčių iš
lenda dar keli laudonarmie- 
čiai. įsitvėrę šautuvus ir la

ntano pa
aiškinimus.

Gerai, kad labai nepersi-

1000-SIS KONCERTAS

Gruodžio 17 d. Vilniaus 
Filharmonijos styginis kvar
tetas atšventė savo 20 me
tų ir 1000-jo koncerto sū

kio samdiniu algoms, mokė- 5eimoJe- ral?1Fla?. tėvH kaktk Dabar kvartete groja 
toms litais (skaitant dabar- elgesjs, nuolatiniai girtavi-! pirmuoju smuiku Eugenijus 
tinio rublio verte maždaug ™aL. PeFt-vne?’ barniai- ?uk' Paulauskas, antruoju K. Ka- 
panašia i ano meto lito). ,ciaviJ?a1’.. vlsoklos. hnauskaitė-Fledžinskienė ir
Bet tarp tu algų ir dabarti- komblaaciJos — tai piktzoy jurgįs Fledžinskas, violon-

lieka les’ kurios nuodlJa Jauno cele K. Kalinauskas 
1 žmogaus siela

daug prilvgtu nepriklauso-
mos Lietuvos laiku žemės ū- ?al«. oevc.1K g?d.a, aPtlksl

pnsistatyti, o stačiai kvailo, lsu nesukIu au av#
smalsumo vedamas pasiziu-į paaiškinimuose, nois visą ta 
reti. kas dedasi mieste Bet; ba su jos js ikė; 
čia padariau mažą taktinę jo labai itaĮ įia su. 
klaidą ir vos galvos nepaly-; ųU!l-į
dėjau. Išlindęs prie vyskupo .... . .
rūmu Katedros aikštėn, ne- Ž'"Oma lr c,a <’aa«la ‘̂? 
sustojau apsidairyti, o droj page beJ0 . anas c,vlllnes 
žiau skersai aikštės toliau. V'^ektuvines apsaugą pa-

rių atlyginimų dar 
labai svarbus skirtumas. A-
nuomet samdiniai gaudavo j Jaunuolių tragedijos siu-
ne tik algą (su grūdų ar iš- '? gal, mokytoja aptiko bet 
eiginio drabužio priedui. ?la 11 ^eJ^ierkojo
bet gaudavo ir visa išlaiky. seln”? Wedij08 siūlo galo:visą
mą: darbo drabužius (su a- 
valyne ir baltiniais), nakvy
nės vieta samdytojo namuo
se ir maistą, paprastai tą pa
ti. kaip samdvtojo. Dabar T. x „ ..
imperijos dva'rų 'samdiniai 
gauna tik atlyginimą ir dau-

kur tu begalinių girtavimų, 
sukčiavimu ir

Pirmą kartą praneša tokią 

žinią

Gruodžio 20 d. Tiesa, pa-

bestovinčius ir atsargiai be 
sidairančius tris NKVD vy
rus. Pastovėję vienoje tarp
vartėje. pereina kiton ir taip 
apsidairydami pamažu at
sargiai traukiasi. Gatvė, 
kiek tik akys aprėpia, visiš
kai ištuštėjusi. Po kurio lai
ko nebeiškentęs vėl einu ap
sidairyti. Dar kieme būda
mas, girdžiu sunkų geležimi 
žvangantį sunkaus motoro 
permainingą kriokimą. Grei
čiausia, Gedimino gatve 
traukiasi raudonieji šarvuo
čiai, — galvoju sau.

Smalsumo vedinas, paei
nu kelis žingsnius Pylimo 
gatvės link. bet tuoj užgirs
tu užpakalyje savęs jau vi
sai aiškų motoro kriokimą. 
Atsisuku ir pamatau iš Įstri
žinės gatvės (dabar jau jos 
vardo nepamenu),—iriogli- 
na milžiniškas vikšrinis 
traktorius. Įsitvėręs už uode
gos dar didesnę ir sunkesnę 
patranką. Iki tol niekada ir 
nebuvau matęs tokios pabai
sos. Vamzdis kamblyje gero 
kopūstams raugti kubilo sto
rio, apie 10 metrų (11 jar
dui ilgio, smailėjančia vir
šūne. Ir oras ir žemė aplin
kui dreba nuo to stenančio 
žvangėjimo; gatvės grindi
nys nebeatlaiko svorio ii 
klimpsta gilyn.. Kur prava
žiavo, brydė kaip užrėžta. 
Prie patrankos jokios ko
mandos, tik vienas vilkiko 
vairuotojas eilinio kareivio 
palaidine, net be jokio, bent 
išoriniai matomo, rankinio 
ginklo.

Sustojęs praleidžiu pro 
save ir seku vėžio žingsniu 
besiritančius milžinus. Vos 
atitraukiu akis nuo tų repėč- 
kų ir pasuku galvą dar kiek 
kairėn, kai išvystu prie bu
vusio Uosto gatvės 1 nr. 
(namelis jau prieš metus 
nugriautas) kariško malkų 
sandėlio kaip romėną tebe
stovintį sargyboje mūsų lie
tuvišką kareivėlį. Tų malkų 
iš po žiemos jau nė padorios 
pliauškęs neliko, bet sargy
binis tebestovi, nors aplin
kui jau žemė dreba.

Dar gerokai neprivažia
vęs Jogailos gatvės, kelis 
žingsnius prieš čia minėtą 
sargybinį sustoja vilkikas, 
išlipa jo vairuotojas ir eina 
pėsčias apžiūrėti kryžkelės, 
kaip geriau išvairuoti tokius 
milžinus, neįstrigus tarp mū
rų. O man kipšas bado pa
šonę: paimti tuos gremėz

tos smulkmenos — šovinių 
neturėjimo — planas neiš
degė.

(Bus daugiau)

L-fe,—:

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios lz’oai 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 S&nd“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
»ha“ (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.

žymėjimas. Ir nors politru- 
kas jo tikrumu nelabai norė
jo tikėti, bet ir kietesnių 
veiksmų jau nesiiyžo imtis. 
O juk tuo metu žmogaus gy
vybė didelės vertės neturė
jo : mažas Įtarimas — pykšt, 
ir reikalas baigtas. Tokiais 
momentais užtenka labai 
mažo svarelio nusverti žmo
gaus nervų Įtampai kietėjan- 
čion ar minkštėjančion pu
sėn. O kai jau karta susvv- 
ravo. vėl grįžti Į kietas pozi
cijas sunkiau.

Šiaip ar taip, kad ir nela
bai prieteliškais žvilgsniais 
išsiskyrėme be didesnio in
cidento.

Gražinęs pažymėjimą ir 
nors kiek murmėdamas, po
litiškas su savo būreliu na
mų pasieniais patraukė Į 
Rvtus. o aš jau nebenorėjau 
toliau landžioti visokiais 
užukaboriais. Todėl, kiek 
palaukęs, kol jie nutols, pa
sukau i Gedimino gatvę ir 
palengva ėjau namo, neiš
leisdamas iš galvos minties, 
kad jeigu ko, tuojau sukti 
į artimiausias duris. Bet ne
trukus Gedimino gatvėje 
priėjau prie buvusio Lietu
vos Banko skvriaus. kur ra
dau durvse bestovinčius ke-

Pats vidurdienis Saulė pa
čiame zenite, kaitina iš visų 
jėgų. Aikštė ir visa apylin
kė. kiek tik kur matai, kaip 
išmirusi, jokios gyvos dva
sios. O aš pusiau kariškai 
apsirengęs: juodas švarkas, 
karinės kelnės, auliniai ba
tai. Juk kiekvienas galėjo 
palaikyti dezertyru, nespė
jusiu pakeirti visos karinės 
aprangos. Ir ko aš čia paga
liau valkiojuosi tokiu metu?
—šovė mintis galvon. Bet 
vyriškas išdidumas ir dzū
kiškas užsis nyrintas nelei
džia iš pusiaukelės grįžti.
Dar nepriėjus Katedros so
delio. girdžiu iš kairės 
skambų rusišką „stoj". Su
lėtinu žingsnį ir dairausi, 
bet pirmą akimirksnį niekur 
nieko nematau. Bet netru
kus išlenda vienas po kito iš 
už katedros kampo keli rau
donarmiečiai ir skubiai ar
tinasi. Stoviu ir laukiu. Vie
nas eina arčiau, kiti pasilie
ka šešėlyje Bet ir šis dar iš 
tolo klausia kelio į Naująją 
Vilnis. Man nusmuko ak-i 
muo nuo krūtinės: jei tik; 
jau ne tuo pačiu keliu ir ne 
tiek. tai gerai. Parodau ke
lią ir palengvėjusia širdim 
einu toliau. Praėjęs pro bu
vusį divizijos štabą ir apė- jo tarnautojų. Tarpe jų 
jęs katedrą grižtu namo. bet 1 buy° Pora seniau gerai 
jau ne tuo pačiu keliu ir ne pažįstamu. Kiek pasikalbė- 
Gedimino gatve, kurioje bi- j£s jr nematydamas daugiau 
jojau susitikti su pavieniais, jok’ū raudonarmiečių, pa- 
ar mažesniais besitraukian-! sukau tiesiai į namus, kurie 
čių raudonarmiečių būre- buvo jau netoli, 
liais, o pasuku Tilto gatvėn. Parėjęs radau aimanuo- 
Bet vos tik žengiau kelis jančią sargienę: prapuolė 
žingsnius, kaip čia bene iš vyras. Moteris susirūpinusi 
pirmų namų durų angos iš- ieško po visus kampus, sau
soka jaunas augalotas polit- kia. klausinėja, o jo nė kva- 
rukas. atstatęs pistoletą ir po, kaip ugnyje prasmego 
ima kamantinėti: 1 Negi sakysi, kad leitenantas

„ . . . i čiame paskutiniojo puslapio! 
.. . .i y‘sokiosru-1 "užkulnyje’* idėjo tokia ži-
sies kombinacijų“ priežastis; n: ’
ir paskata? O šis siūlas kaip1 "Skaudi nelaimė. Gruo

džio 18 dieną 13 valandą 30 
minučių Telšių ATK pri-| 
klausantis autobusas GAG- 
3 Nr. 76-82 LIK. kurį vaira
vo antros klasės šoferis Al-' 
gis Miknevičius. važiavo: 
maršnitu Telšiai — kolūkis; 
"Vienybė" (Medingėnų-Za-; 
lepūgų apyl. E.). Autobusas' 
Įvažiavo į griovį, apvirto ir j 
užsidegė. Gaisro metu žuvo 
19 keleiviu. 6 sužeisti, įvykis 
tiriamas“.

Berods, daugiau kaip 20 
metų Lietuvoj nematytas 
toks atsitikimas, kad žinia 
apie tokios rūšies nelaimę 
pasirodytų laikrašty ne po 
keleto mėnesių (jei iš viso 
pasirodo), ne po keleto sa
vaičių, o maždaug po pus
antros paros, nors ir nukišta 
Į pačią nematomiausią vietą

Ir savo turiniu ši „Tiesos 
informacija“ (taip praneši- 

rė agronomas Ipolitas Šta- mas pasirašytas) yra būdin-

tik veda i bolševikurusų
"naująjį

gvvemmo būdą“ bei san-
. , , tvarka. Girtavimui pereitag.au nieko. \ retoj išlaikymo vasar? ir?i buv0 paskeIbta 

leidžiama naudotis (tam. sustiprinta kova. bet tik vie- 
kas turi) savo troba ir 60 aių, na ranka. Kita ranka tebe- 
(beveik pusantro akro) že- palaikomos visos sąlygos 
mes sklypeliu visai šeimai.) girtavimui klestėti. Paste- 
nepaisant, keli šeimos nariai
dirba kolchoze. Supranta
ma. kad, esant tokiam atly
ginimo lygiui, nė 14 nuošim
čių padidėjimas labai ap
čiuopiamai nepraturtina.

bima tik viena permaina: 
rusų valdžios blizgintoiai 
liovėsi girtavimą vadinti 
„buržuazinių laikų atgyve
na’ (Elta)

B-
da.

tas „praturtėjimas 
dėl kitos

Mirė J. Reitelaitis 
ir L. Štaras

Lapkričio 30 d. mirė įs-
ifci kilos priežasties) torikas ir kraštotyrininkas

nuolank. a. bū. t. kai pa-į kun. Jonas Reitelaitis, 82 rn-
ciškėja, kad net ir už nežy- amž.. keliasdešimties mono-
mų priedeli nepavyksta gau-; grafijų apie pietų Lietuvos
ti reikiamų prekių (Kaimo! vietoves autoiius.
žmonės dar dažnai parduo- ^>tėnuo-

... , „x-- se(netolikauno)staigami-tuvese išgirsta: Nėra. netu-
rime“, —neseniai rašė \ aU>. ras< 15 pastarųjų metų bu- gas liudijimas, kad ta Tiesa.
tiečiu Laikraštis). Tik vie- vęs Vytėnų sodininkystės- 
nos prekės niekad ir niekur daržininkystės bandymų 
nepristinga — degtinės. Kai stoties sodų augalų selekci- 
žmogus negauna nusipirkti SKvriaus vedėjas, pasi-
to. ko jam reikia, tokiose 
aplinkybėse susidaro stipri 
pagunda „atliekamą“ pini
gą pragerti ir bent tuo pa
justi „gerovės pakilimą“....

žymėjęs daugeliu mokslinių 
ir praKtinių darbų sodinin
kystės srityje, bet nesirūpi
nęs vadinamąja „visuome
nine“, atseit komunistinės 
partijos veikla

kuri nuolat deklamuoja šū
kį „visas dėmesys žmogui“, 
praktikoje domisi žmogumi. 
Pateikia šoferio vardą, pa
vardę ir laipsnį, autobuso 
markę ir net numerį, bet nei 
vieno žodžio, kas tie žuvę 
bei sužeisti žmonės: tik 
skaičiai — 19 ir 6...

.(E)

3=

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

das. Tuščia jų. kad jokios eooooeoooooooeoooooooaoMa
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO. BOSTON

mėnulio nuotrauką padarė nusileidęs ant mėnulio sovietu erdvėlaivis

i

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais, 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psl., Kama...................................................... .. $2.00
L>an Kui yičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba; 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 virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................ $1.00

šiol ginčijo Hanojaus skel
biamus faktus apie civilių 
žmonių nuostolius ir bombų 
padaromą žalą gyvenamuo-

Sccialistų vadas Nor- jos lygio, todėl yra supiltas se rajonuose, 
man Thornas neapsiriko, kai mylios ilgio pylimas, kuris Pasigirdo protesto balsų 
andai kalbėdamas Harvar- saugoja miestą nuo potvy- prieš ją ir namie, iš kongre- 
do universitete apie Yietna- nio. Kai 1945 metais japo- 50 narių, iš rašytojų, iš vi- 
mo karą pasakė, kad Ameri- nai tą pylimą pralaužė, tai suomenės veikėjų ir iš baž- 
ka. turėdama galingą pra- Įvyko didžiausia katastrofa, nyčios vadų. šiomis dieno- 
monę ir baisių naikinimo ir Vanduo užliejo ne tiktai mis trijų religijų vadai pa- 
žudymo pabūklų, gali Šiau- miestą, bet patvindė ir lau- skelbė prezidentui Johnso- 
rės Vietnamą sunaikinti. Bet kus su pasėliais. Kilo badas, nui atvirą laišką, pareikšda- 
kas bus tuo laimėta? Nieko ir žuvo apie 2,000,000 žmo- mi, kad tarp jo žodžių ir 
daugiau, kaip tik pasaulio 1 nių. veiksnių yra didelė spraga.

Vėliau pylimas buvo su- žodžiais jis neva ieško tai- 
taisytas, bet dabar ameri- j kos, o veiksmais plečia karą 
kiečių lėktuvai mėgina ji
bombomis išgriauti, tačiau, 
mėtydami jas iš didelės 
aukštumos, ne visada patai
ko. Pereito balandžio 14 d. 
bombardavo ji pirmą kaitą.
Numetė 84 bombas, užmuš-

Protestai dėl civilių žudymų

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ar žinai, Maiki, ką aš' kau. kad iš visų mūsų tary
bų ir vlikų nėra jokio pažit- 
ko. Jie nemoka mūsų tautos 

u- vardo garsinti.
— Tai ką. ar tėvas norė- 

' tum, kad Taryba ir Ylikas 
pradėtų dešras kimšti?

— t) kodėl ne? Kodėl kiti

siu.tau šiandien pasaky 
— Nežinau, tėve 
— Aš turiu labai gerą

manymą.
— Iš tikrųjų?
— Jes. vaike. Pradėkim.

kelti savo tauta. Ir pradėkim ; 
raidavei, ba dabar geriausisį 
laikas.

— Kelti tautą. tėve. visa
da yra geras laikas. Ir mes 
visada ją keliam, kiek ga 
lim. Tam tikslui mes turim 
ir organizacijų: pavyzdžiui. 
Lietuvių Susivienijimas A- 
merikuje rūpinasi Lietuvon 
reikalais jau per 80 metų 
Turim ir jaunesnių sambū 
riu: Amerikos Lietuviu Ta*. t.
rybą, Vliką. ir beveik kiek 
viena draugija, kiekvienas 
klubas, kiekvienas laikraš
tis ir kiekviena knyga pa 
laiko lietuvybę, o lietuvybė- 

j palaikymas podraug yra ii 
’ tautos palaikymas, jos kėli
mas.

— Jes. Maiki. turim viso
kių tarybų ir vlikų. ale kas 
iš to, kad jie tik pinigus ren 
ka. o pažitko nėra. Jie ne
padaro, kas reikia.

— O ar tėvas žinai. k( 
reikia?

— Jes, Maiki, aš žinau.
— Na. tai pasakyk ii 

man.
— Jeigu nekritikuosi, tai 

pasakysiu.
— Kritikos nebijok, tė

ve. Gera kritika gali būti 
labai naudinga.

— Olrait. pradėsiu iš pat 
pademenijos. Žinai, kad aš

gali kimšti?
— Ne. tėve, dešros ir ski

landžiai yra mėsininkų spe
cialybė. ir tegul jie tuo dar
bu lūpinasi. Tarybai ir Vil
kui reikia žiūrėti politikos 
Reikia nuolatos palaikyt, 
kontaktą su Washingtonu. 
pasimatyti su Amerikos vy
riausybės ir kongreso na
riais, ir reikia nuolatos jiem 
kartoti.

neapykanta! Klausytojai 
jam neplojo, bet sunkiai at
siduso

Ir šiandien matome, kad 
jo žodžiai jau pildosi. Kai 
anądien Pekinas pakėlė 
triukšmą, kad Amerikos 
bombonešiai subombardavo 
Kinijos ambasadą Hanoju
je. prasaulio spauda jau 
pradėjo jaudintis. Bet Wa 
shingtono valdžia tuojau šią 
žinią užginčijo. Pekinas me
luoja! Tai esanti paprasta 
komunistų propaganda prieš 
Ameriką. Mūsų lėktuvai 
bombarduoja tik strategi
niu? punktus. Miestų su civi
liais gyventojais vengia. Wt 
are very nice!

Tačiau pasirodė, kad Pe
kinas nemelavo. Į Šiaurės 
Vietnamą nuskrido Harri- 
son Salisbury, atsakingas

kad lietuvių tauta į "New York Times“o bend- 
nori turėti nepriklausomą tė-' radarbis ir vedamųjų straip-
vyne. Šitam darbui reikia 
nemaža lėšų. todėl renkam: 
ir pinigai.
,— O aš rokuoju. kad būtu 

geriau už tuos pinigus pa

snių rašytojas, ir Pekino ži
nias patvirtino. Šiaurė? 
Vietnamo sostinė Hanojų- 
tikrai esanti amerikiečių oro 
bombomis suardvta. Ir ne

stačius lietuviškų kilbasų < vien tik Hanojus, bet ir ki-
bei skilandžių fabriką ii • 
pardavinėti tas gėrybes A- 
meiikos publikai. Pamaty
mu. kaip tada pakiltų lietu
sių vaidas.

— Ar tai šitokį bizni tė
vas vadini geru sumanymu?

— 0 ką. ar negeras?
— Žinai. tėve. jis mar 

primena Savizrolo išradimą.
— Aš. Malki, esu girdėjęs 

apie Savizrolą. O ką jis iš
rado?

—lis paskelbė išradęs la
bai svarbų dalyką siuvė
jams. Pakvietė visus juos 
suvažiuoti, ir tada jis tą iš
radimą paaiškinsiąs. O kai 

.jis užsilipę 
laikvdama?

ti miestai subombarduoti.
Iš pradžių Washingtonas

bandė išsisukinėti. Viena ki-

landžioju po visokias užei-j ū’e suvažiavo, 
[gas ir storus, tai matau, kad' ant bačkos ir.

rankoj ; 
pasakė:

ir didina jo žiaurumą. 
Senatorius Fulbright. pre

zidento partijos žmogus, pa
reiškė dalysiąs Vietnamo 
karo klausimu apklausinėji
mą. .0 kongresmanas Ogden 
Reid reikalauja, kad kon-'

darni 49 žmones, sužeisdami gresas ištirtų vyriausybės 
135 ir sugriaudami 240 tro- skelbiamas neteisingas ži
bėsiu. ; nias ir slėpimą nuo Ameri-

Antras puolimas buvo ge- kos visuomenės faktų, 
gūžės 18 d. Smarkiai ta die- Ypač būdinga, kad prieš 
na lijo. ir patvino beveik vi- mūsų vyriausybės politiką ši 
sos slėptuvės. — pasislėpę kartą labai aštriai pasisakė 
iose žmonės prigėrė Be to. Anglijos spauda. Kai karo 
13 žmonių bombos užmušė, departamentas padarė pa 
11 sužeidė ir sugriovė 372 reiškimą, kad karo metu 
namus. s „netyčia nuo Amerikos lėk

Po to užpuolimai pradėjo tuvųgali nukentėti ir civiliai 
kartotis dažniau: gegužės gyventojai“, tai Londono 
31. liepos 2<». liepos 31 ir tt. • „Sun“ kirto: reiškia. Ameri 
Kelios bombos pataikė Į u- Į ka pateisina civilių žmonių 
pės pylimą ir keliose vietose ' žudymą! Ir toliau tas laik- 
ji apardė, bet žmonės grei- rastis reikalauja, kad Ang
iai ji sutaisė. Į lijos vyriausybė tuojau nu-

Gyventojai bijosi, kad vis į trauktų savo pritarimą Ame- 
dėlto kuria nakti pylimas rikos politikai- O Prancūzi-

Jau parduodamas
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gali būti išgriautas ir mies
tas sunaikintas, todėl jau 
pradėjo keltis kitu 

VVashingtonas ir šiuo at
veju tvinina. kad amerikie
čiai to pylimo „neborr.bar-

ta bomba galėjusi netyčia i į duoja. tik netyčia bomba 
miestą nukristi. Paskui pra-' galinti tenai nukristi, kai

jos „Le Monde“ rėžia, kad 
„nei diena nepraeina, kai 
pačios Amerikos spauda pa
gauna prezidentą ar jo 
bendradarbius meluojant“.

Net popiežiaus organas) 
"L'Osservatore“ pastebi, 
kad Amerikos valdžia, leis-

dėjo aiškinti, kad tai buvu- bombarduojami kariniai Į-j dama NA .T.“ redaktoriui 
sios „pačių komunistų bom-j rentimai. Tačiau Harrison 
bos“ Jie šaudę Į amerikie- Salisbury savo raporte pa
čių lėktuvus, bet. kai nepa- rodo. kad arti pylimo nėra 
taikę, tai jų bombos kritu- jckiri kariniu Įrengimų il
sios atgal Į jų pačių miestą, aplamai toje apylinkėje nė- 
Vadinasi. jie patys kalti, o ra nieko kariško. Miesto 
kaltina amerikiečius. ' pramonė yra grynai civilinio

Bet Salisbury raportas iš pobūdžio: ryžiu malūnas ir 
Šiaurės Vietnamo sumuša
visus \Vashingtono teigimus.
Jis parodo ne tiktai subom- griuvėsių. Taip pat suardytai jos. Bet, vengdamas tokio

H Salisbury’ui nuvykti Į 
Ši auiės Vietnamą, pasitar
navo teisybei. Reiškia, val
džios žmonės teisybės nepa
sakydavo.

Anglijos parlamente dar-i 
biečiai ir liberalai pradėjo i 
agituoti, kad parlamentas, 

audykla. Buvo ir šilko dirb-' oficialiai pasmerktų Ameri- 
tuvė. bet dabar tik krūva kos politiką ir atsiribotų nuo

beveik visos tautos turi save - vienoj 
tautišku valgiu ameriko-; adata, 
naras. Italijonai turi visokio žiūrėkite 
šeipo makaronų, spagečių, 
peperonių. raviolių ir kito
kio šiofo. Paliokai turi ven- 
dzvtų kilbasu ir kenuotu 
kumpių, o žydai siūlo savo 

I jefilte fiš. Kai ateina jų Ve- reikalą žino. 
lykos. tai ir macų prikrauna! —Suprantama, tėve. kad 

I ant lentynų, Čainų vardą tai nebuvo joks išradimas. 
Įgarsina čap suji su žiurkių; nes tai visiems gerai žino- 
1 uodegom. O kur mūsų tau-i mas dalykas. Taip pat ir te
itos vaidas? Kur lietuviški vo sumanvmas gaminti lie-

barduotą Hanojų, bet dar 
daugiau sunaikintą Namdin- 
bo miestą, apie 60 mylių i 
pietus nuo Hanojaus, ir sa
vo didumu antrą po jo. Tas 
miestas stovi netoli nuo Juo
dosios upės, tačiau žemiau

lūią, antroj 
štai. gerai 

ir atsiminkit, kad 
Įvėlus siūlą i adatą, visada
ant galo reikia užrišti maz
gą.

— Tai koks čia išradi
mas? Juk visi kliaučiai ta

cIkaldūnai. salcesonai. palen- tuviškas dešras yra visiems

ir kooperatyvo verpykla. 
Viskas buvo Įrengta tik vie
tos reikalams, bet ne "karui.

Arthur Sylvester. karo 
sekretoriau? padėjėjas Wa- 
shingtone. pipažĮsta. kad 
Namdinho miestas buvo 
bombardų- tas iš oro 64 kar-

gnezto žingsnio, užsienio 
reikalų ministeris George 
Brov.n išleido taikos balio
ną : išsiuntinėjo Amerikai ir 
abiem Vietramam kvietimą 
tuojau sėstis prie taikos sta
lo ir pradėti derybas karui 
baigti. Pakviesta ir Sovie

tus. bet taip reikėję, nes te- tų Rusija. Deryboms siūlo- 
nai buvę militariniu Įrengi- raa bet kuri Anglijos terito- 

ir ame-’ mų. Bet a’ galima jam tikė- rija. gal parankiausia britų 
tur- ti? Juk jis v

mėgsta tik lietuviai, ......
1 ikiečių parduotuvės, tur- ti? Juk jis v a pasakęs, kad kolonija Hong Kongas. Ka?
būt, neimtų jų pardavimui, "valdžia turi teisę meluoti.“ iš to išeis, dar nežinia,
nes ilgai negalima jų krau- Ir tikrai, pasaulis jau ne-; S. Michelsonas
tuvėje net ir laikyti: jos su- benori V'ashingtoro žo-
ges. O jei kas sugedusią džiams tikėt: Kai tik pasi-
dešra nusipirktu, tai jau lie- rodė spaudoje Harrisono
tuviu vardas tikrai nuo to Salisbury’o raportas, kilo
nepakiltų.

— Nu vot. tu su savo kri
tika ir neiškentei. Maik

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
v

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi

sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky

mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127Išrašykite

KELEIVĮ
protestų audra dėl civilių 
žmonių žudymo. Anot "Nau
jienų“' pasakymo, viso pa-

'dvicos, skilandžiai, bulvi- gerai žinomas dalykas, 
niai blynai ir kitos mūsų pa- Kiekvienas lietuvis mėsinin- 
trovos? Nėra nieko. Nerasi kas moka jas prikimšti ir
štore nei lietuviško tutpiko. moka parduoti, jei kas per- „ . , . - . ....

(Tai vot, Maiki, kodėl aš sa-1, ka. Bet lietuviškas dešras nepasakosiu. Gud bai. j rikos vyriausybę, kam ji ikP

as
daugiau savo sekretų tau J šaulio spauda kaltina Ame- gQyQ (fp3$JįgQf||

t
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MOTERŲ SKYRIUS «
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

KAIP SUSINAMA PRANCŪZIJA

Aplamai, kaina* stengiamasi laikyti žemas, kaip ir
uždarbius. Pavyzdžiui, Prancūzijoje kainas ir uždarbius j 
stengiamasi laikyti 1939 m. lygyje. Tiesa, kainos vis tik 
kyla, bet uždarbiai toli toli atsilieka nuo kainų. Tuo būdu 
visuomenės perkamoji galia yra žema, rodei ir prekių pa
reikalavimas nėra didelis, nes žmonės neturi pinigų. Iš 
kitos pusės, visos reikalingiausios prekės yra racionuotos. 
tai yra. jas galima pirkti tiktai su kortelėmis. Tuo būdu 
reikalingiausių prekių pareikalavimas yra reguliuojamas. S 
Visa gamyba savo ruožtu yra "planinga", tai yra. viskas, i 
kas tik yra gaminama ar pagaminta, yra registruota, ir ! 
valdžios organai visada maždaug žino, kiek Įvairių pro
duktų ar prekių jie turi savo žinioje. Pardavimas vartoto
jui vyksta valdžios kontrolėje ir nustatytomis kainomis.
Taip didelio biurokratinio aparato pagalba vokiečiai ir 
kitos kariaujančios tautos dar pereito 1914-1918 m karo 
metu buvo sukūrę vadinamą "karo socializmą", kuri na- 
cionalsocializmas jau 8 metai praktikuoja Vokietijoje.

I

"Idealus" karo socializmas reikalauja, kad viskas 
kas tik gyventojams yra būtinai reikalanga. be išimčių 
būtų išduodama tik su kortelėmis, ir kad viskas, kas yra 
gaminama, patektų į valdžios organų žinią, kurie paga
mintas prekes skirstytų ir galimai daugiau gamybos jėgų ’ viso labo jie turi 9 vaikus, 
ii pagamintų produktų kreiptų karo reikalams tenkinti. - ..
Iki "idealo" betgi ir šitam pseudosocializmui toli — dau
gelis prekių visai neapsimoka kontroliuoti, o daugelis dėl 
privačios gamybos prasprunka pro kontrolės tinklą ir 
išeina į slaptąją rinką, kur tokie produktai sumaišo visą 
kontrolę ir, žinoma, yra prieinami tik pinigingiems pirkė
jams. Slaptosios arba. kaip prancūzai sako, "juodosios 
rinkos" problema, atrodo, geriausia’ yra išspręsta Vokie
tijoje. kur kontrolės aparatas, palyginti, neblogiausiai 
veikia. Prancūzijoje gi juodoji rinka nesiduoda išnaiki
nama. iš dalies todėl, kad čia visa ta sistema tebėra paly
ginus jauna, o iš dalies ir todėl, kad kontrolė vyksta per 
prancūzų ir vokiečių organus, kurių bendradarbiavimas 
ne visada esti sklandus, o vokiečiai kartais patys išpirkimo 
tikslais dengia juodosios rinkos agentus. Todėl Prancūzi
joje netaip jau sunku už didelius pinigus nusipirkti visko.
Tiesa, pinigų reikia turėti krūvas, bet jų turint badauti 
nėra reikalo.

H. N a g I i s

ATSISVEIKINIMAS

Įniršusias vilnis skaičiau 
Ant borto pasirėmęs.
Sudiev, graži Tėvyne. Tau! 
Bures įtempia vėjas.

Palieku žydinčius laukus 
Ir ežerus sidabro 
Koksai mažytis, bet brangus. 
Yra pasaulis mano!

Išdžiūkit, ašaros, akyse.
Kad jos geriau matytų,
O mano gelianti širdie,
Neplyšk iš skausmo šito.

Teisės patarimai

Klausimas

r -C- O -f.-

oeeooosooeosoaoo

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Maloniai prašau neatsisa
kyti išaiškinti ir patarti že
miau išdėstytu reikalu. Esu 
Keleivio skaitytojas.

Atsakymas

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Andrius Valuckas. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 280 
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 85.00.

Miestų VVelfare Depart-i Petr. Tarulis, VILNIAUS 
ment moka pašalpas dviem: RuBAS, 495 psl., kaina 
atvejais: ligos ir senatvės minkštais viršeliais 83.15. 
(disability and old age).
Tamstos žmonos amžius Jurgis Gliaudą, DELFINO

Prieš trejus metus išėjau vargu ar bus laikomas "old 2ENKLE, premijuotas ro- 
Į pensiją 62 metų amžiaus. age~ pagal Welfare ?tatuJ mana?»psl.. kaina $2.o0 
Išėjau savo noru. daugiausia tu? Tamsta nesakai, kad ji Albinas Baranauskas, 
dėl akių susilpnėjimo. Mano yra iįgonis. Tokios pašalpos.\ KARKLU PENUOSE, pre- 
žmcnai iki pensijos amžiaus žinoma, yra teikiamos tik mijuotas romanas. 224 
dar trūksta sesenų metų. Ji tokiems asmenims, kurie yra kaina $2.50.
yra dirbusi seserms ar sep- jų "finansine prasme" rei-į K Almėnas UPĖ I
tvnenus metus, ir visi pnva- r-oiino-i \’pi tas fnk-tas kad - ~ fi Kalingi, nei tas laktas, Kan| RYTUS^ up£ j glAURę,

325 psl., II 
/ienos da-

psk,

i noru. :r nuo to laiko praėjo maj neatsilieptų. Tačiau Alė Rūta, KELIAS Į 
daug metų. Sustojusi dirbti, rnan atrodo, kad Tamstos KAIR£. premijuotas roma- 

: iš S< -ial Securitv jokių is- žmona neatitinka "vvelfare“ nas iš JAV senosios kartos 
; mokėjimų neprašė ir iš viso. sa!vgoms. nėra kvalifikuota lietuvių gyvenimo, 248 psl.,

Tai šeima iš Portage. Ind., kuri Monako kunigaikštienė, buvusi 
trečia kartą susilaukė dvynukų, filmu aktorė Grace su vaikais 

atvyksta Į JAV pasisvečiuoti..

Į nėra gavusi. j jos pašalpai gauti. Jei būtu kaina $3.00-
( Dabartiniu laiku gauti jai; k'aljfikuota ir galėtų gauti, Vytautas Volertas, GY- 
darbo nebeįmanoma, visur
atsako — nėr sena Prie stie

bei fa re"_ pašalpą. šis fak- VENIMAS YRA DAILUS,

Kadangi milžiniška gyventojų dauguma pinigų ma
žai teturi, tai gyvenimas Prancūzijoje yra skurdus, o mies
tuose stačiai nepakeliamai sunkus. Kaimuose, kur kont
rolė yra daug palaidesnė, bado šmėkla gyventojams .regis, 
negresia, bent aš gavau toki Įspūdi iš kelių dienų kelionės 
per Prancūzijos provincijas. Bet žmonės visur skundžiasi 
visokiais trūkumais. Ūkininkai visada sugeba pro kontro
lės tinklą lengviau prasmukti, bet kaimuose trūksta miesto į 
prekių ir žemės ūkiui reikalingų padargu, trąšų ir kt. Mies
te ir kaime didelis naftos badas — nėra kas varo moto
rus. "Karo socializmo" tikslas yra ne vartotojų reikalavi
mus patenkinti, išeinant iš gamybos pajėgumo, bet paten
kinti karo pareikalavimą, skiriant civiliams gyventojams 
tik tiek, kiek jiems būtinai reikalinga, kad jie badu nemir
tų ir galėtų dirbti dirbtuvėse ir laukuose

Toks "socializmas", žinoma, nieko bendro neturi su 
socialistine santvarka, kurios tikslas būtų organizuoti pla
ningą gamybą ir tenkinti kiek galima geriau vartotojų 
reikalavimus. Be to pagrindinio skirtumo, bėdos socializ
mas turi dar vieną ydą: jis negarantuoja gyventojams 
darbo ir uždarbio, bet tenkinasi kortelių išdavimu, neat
sižvelgiant Į tai, ar žmonės turi už ką pagal korteles skir
tas prekes pirkti, ar ne. Praktikoje prekių pristatymas 
irgi visada šlubuoja (mat. karo reikalai pirmauja), ir to
dėl, bent Prancūzijoje, kortelės neužtikrina, kad skirtas 
prekes gausi. Labai dažnai jų taip ir netenka matyti (ypač 
mėsos ir mėsiškų produktų), o "uodegose“ stovėti tenka 
be skaičiaus.

Durtuvas ir "karo socializmas" pajėgia laikyti žmo-

tas neturėtų jokios Įtakos i
cialiu (bubu prisitaikyti ne-! Sočiai Seeurity benefits, kai tu gyvento £42 psl.. kai
tuli reikalaujamų kvalifika-, ately l**as jiems gauti. J na į2 
ciju bei patviimo. Turime! Nieko negaliu Tamstai 1TD<?>
vienos šei-ro? namus abieju pa?akvtl ^ėl "Great Socie- Vytautas Volertas, UPE 
vardu Namai buvo pirkti,: PašaW Tie fondai yra TEKA VINGIAIS, romanai
gaunant banko paskolą federalinės valdžios teikia- 332 psl., Kama $3.50. 
(mortgage). kuri dar nėra 1711> atskiloms valstijoms vi-, Vacys Kavaliūnas. KAL- 
išrroketa. Pajamos iš tu na-: *°'<ierns piojek^ams vvkdvti GIESMĖ, premijuotas

romanas iš lietuviu emigran

mu mažos, išlaidos ramams.,r paimti. Negirdėjau, kad rornanas, 201 psl.. karna 
išlaikvti viršija pajamas, nes: fondai būtu duodami in- $2 50

nepastovios ir tar- ! dividualiai, finansiniai ne- 
! pajėgiems asmenims.

patam, o 
pais nutrūksta.

Kitų pašaliniu pajamų ne-; 
turime, santaupų taipgi ne-! 
turime. Iš mano gaunamos; 
pensijos pragyventi neima-; 
noma. į

! Olandijos princesė Margariet su 
' savo nekarališko kraujo sužadė

tiniu Pieteriu van VoIIenhovenu.
galėtų gauti kokią pašalpą, 
kaip nav. iš V'elfare. "Great 

Mūsų gyvenimas trumpas, Societv" ar iš kitu kurių

Prašau patarti, ar žmona

David Eisenhower. buvusio pre- bet mes dar labiau su

MOTERYS UŽ VYRUS 

PRANAŠESNĖS

Į Jonas Aistis. POEZIJA.
Joje vra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

Jurgis Gliavda. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS. nremi- 
iuotas romanas iš politūrų 

268Johannensburge Pietų Af-: emigrantu gvvenimo 
rikos Moterų Tarybos susi-įns^- kaina $2.50.Irinkime kalbėjęs antropolo-' Juozas KraPkauskas. TIT- 

jgas dr. Martyn Jeffreys iš- NAGO UGNIS, premijuotas 
205 pusk, kainajį Gar laoiau su- nors pašaipu fondu? JeigU: VaIa mntpn. nranflenmiK Iv-i 

zidento vaikaitis, ir buvusio vi- trumpiname . .nerūpestingu taip. tai kokiais keliais pra-' ojnant jas su vvrais * • <? "A
cepreziden.o Nixo„„ duktė J- ,aiko ivaislymu. fej. kur kreiptLs raštiškai, vienu smūgiu’

ar asmeniškai? Be to, jei pa-< užmušti jauti. Moteris to ne-j XIENI‘
šalpa būtu gaunama, ar ne- pajėgia. Tuo ir baigiasi w- MEDŽIAI, 111 psl. kai- 
susidarys kliūčių gauti pil-! ry pranašumas, sakė dr. Jef-įna **
nai pensijai. jai suėjus pen- freys. Juozn. «
sijos amžiui? Pasak dr. Jeffreys, mote-

Maryland valstija

lie. Kalbama, kad tarp jų prasi 
dėjo "romansas

O. Swett Marden

KAIP ŽMONES GYVENA?

Juozas ?va>stas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

rvs vairuotojos yra 13 kartų iš knygnešio kum M. Sida-
Prancūzijoje šiuo metu (vasaros darbymetis!) yra1 

apie 400,000 registruotų bedarbių, kurie gauna iš valdžios - 
pašalpą (12 frankų per dieną ir priedai vaikams). Man 
atv ykus Į Paryžių pernai rudeni, ten buvo 600.000 regist- . 
ruotų bedarbių. Neužmirškime, kad 1.."<00.000 prancūzų 

Į yra vokiečių nelaisvėje, o šimtai tūkstančiu yra invalidai 
ir visokių stovyklų (svetimtaučių, darbo, negalimų demo
bilizuoti. pabėgėlių, jaunųjų darbininku ir baudžiamųjų 
stovyklų) gyventojai. Tai statistikoje nefiguruoja Iš to , 
aišku, kokiame skurdžiame stovyje yra Prancūzijos ūkis. j 
Bedarbių skaičius dabar irgi sumažėjo, viena, dėl vasaros ■ 
darbų, o taip pat ir dėl "bendradarbiavimo" politikos. ' 
kuri daugeli darbininkų Įkinkė i gamybą vokiečių rei
kalams.

Darbininkų uždarbiai yra žemi. .Jie pagrindinai liko 
tokie pat. kokie buvo 1939 m., kas praktikoje reiškia jų 
sumažėjimą veik dvigubai. Darbininkų uždarbiai Pary
žiuje svyruoja nuo 1,200 frankų iki 2.000 ftankų per mė
nesi, dauguma uždarbių betgi nesiekia 1.500 frankų. Pro
vincijoje uždarbiai vra 20-25 rt mažesni. Iš tokių uždar
bių žmoniškai gyventi negalima, dargi jei ir nebūtų jokio 
prekių trūkumo. Iš bedarbių pašaipu gyventi iš viso yra 
didelė kankynė. Žinoma, visas darbininkų uždarbis eina 
maistui ir butui. Kitiems reikalams vargu kas tegali ką

nes ramius. Maištų kol kas mažai teįvyksta. Prie to pri-1 atM*i- .Po 7^” atėjimo .maist? T'b,?ma .™est“T 
pasidarė centrinis gyventojų rupesnis. Kur ką pirkti, kaip

atsargesnės, negu vyrai. 
Moterys greičiau prisitaiko 
prie visokių sąlygų. Jų am
žius ilgesnis.

Smegenų svoris, lyginant 
ji su viso kūno svoriu, yra 
didesnis moterų, negu vyrų.

ravičiaus gvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas SvsMta*.: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

I gyvenimo, 394 pusi kaina 
<4.00Moterii kūnas labiau pritai

kytas sunkumams kelti iri 
nešti. Vyrai dėl to dažniau 
gauna trūki (hernia).

Berniukai lengviau pažei- 
džiami įvairiu dvasinių su-Į Vytauto. Alanta.: TARP
krėtimų Psichinėse ligoni-.DVIEJU GYVENIMU. 462 
nėse daugiau vyrų, negu pusl> kaina 50

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

• moterų. Ir vyrų savižudys- 
I čiu vra daugiau, negu mo-j 
: terų. i
Į Todėl, sako dr. Jeffrevs,
; vvrams pensi ją reikėtų mo- 
j keti nuo 60 m., o moterims 
! tik nuo 70 m.
' Vyrai yra "sužalotos mo
terys . sakė dr. Jeffreys. Jo' Teivio administracijoje.

1 klausiusios moterys jam la 
i bai smarkiai plojo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Vincas Ramonas: MIG- 
’OTAS RYTAS, 166pusl„
Kaina $2.50. Gaunama Ke-

sideda ir propaganda, kuri. nors žmonių ir neįtikina, bet 
visgi padeda juos apglu&inti ir tuo pačiu padeda juos lai
kyti "rimtyje ir ramybėje“. Bet apie tai vėliau.

Medvilnės karalienė Georffia 
Kay Pearce. išrinkta iš 19 gra-!

Tūkstančiai už peteliškes

Paryžiuje 10,000 peteliš-maitintis, kada ir kur kokias prekes "duoda“, — tokie
rūpesčiai žmones ėste ėda. : žuoliu, atstovavusią medvilnės’rinjęjnyS jg varžytynių'RaURrfa

(Bus daugiau) ! srities valstybėms. • parduotas už $47,000.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

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

I >
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Vietines žinios
.Sandaros susirinkimas

Sekmadienį, sausio 15 d. 
2 vai. popiet savose patalpo
se bus Sandaros 7 kuopos 
susirinkimas, kuriame nau-

Bostono

Ralfo susirinkimas I
Balfo skyriaus susirinki-i 

mas bus sekmadienį, sausio 
15 d. 2 vai. popiet Lietuvių 

! klubo patalpose. Visi nariai, 
kviečiami dalyvauti. Po su-| 
sirinkimo bus užkandžiai.

Knygos
jaunimui

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Sausio 14 d. 7:30 vai. vak.l^a«5^1»SSa;^3S5a!^

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės Muštruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių

Naujausios
KNYGOS

kaim $1.

J
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaite duoda politines, kultūrinės ir visuomenfhes' ap-v *
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizdu-įjančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

: A V, A
N.L. dabar pradedu duoti pianešimus apie Montrealy 

ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.
Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

ILAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
kroriku I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina —ALGIS 

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

! MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
minėjimas, kurį rengia A-1 VIENŲ VIENI dvidešimt KELIONĖ į MĖNULĮ, 

Me-j merikos Lietuvių Tarybos penkerių metų rezistencijoje

joji valdvba perims parei- Lietuvių Pil. Dr-jos III a. 
Visi nariai kviečiami!00 Vn"l"'gas. 

dalvvauti.
salėje Nevv Yorko vyrų cho
ro koncertas, diriguojamas 
Vlado Baltrušaičio.

Staigmena iš V. Vokietijos

Buvusiam Keleivio redak
toriui S. Michelsonui atėjo 
iš Vakarų Vokietijos dido
kas siuntinys. Atrodė, kad 
kas nors atsiuntė tokią dide-: 
lę knygą. Tačiau voko viršu
je vokiečių pašto pažymėta: 
’’Holz Schnitzerei’*. kas 
reiškia: medžio raižinys

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabaltie
čių draugija.

Siuntinį išvyniojus, pasi
rodė idomi staigmena, 
džio lentoje bareljefo stilių-j skyrius 
mi išraižvta Maikio su Tėvu

Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt. 
mokyklos salėje Lietuvos, , 
nepriklausomybės sukakties1. na *l-o0

Ar skaitei 

šias knygas?

STEPONO STRAZDO
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA!
IR JO VEIKLA. Parašė J.Į 
Augustaitis, 154 psl., kai-

S IR ALYTĖ, spalva-i • T-1?-?- -n, . minkytais viršeliais $2.o0,
!° k?Fle ,5U. ld“™u kietais .$3.75.

replika. Darbas atliktas ga-Į 
baus dailininko rankomis 
nepraleista mažiausia origi-

Kovo 5 d. So Bostono L. 
Pil. Dr-jos salėje Kaziukoliepi airiai** įimzmuaM ungi- _ - . • r> . pneSlllOSl lf teoeSipVieSina

nnln Abudu tinai vi muge, kuria rengia Bostono f - . , ' - , •nalo detale. Abudu tipai u- E.Jtjjo/ir ,a]airin komunisto) okupacijai, kai-
siškai panašūs į tuos. ku 
riuos matome Keleivyje. Tė
vo kepurė, plaukai, akiniai, 
nosis ir kardas — kaip nu
lieti. Nepraleistas ir ”džio-j 
gas“ su gyvatine. Ir lygiai 
tokia pat korninė pypkė, su
lopytos kelnės, iškrypę ba
tai, ir viena koja trumpesnė. 
Ir lygiai tokio pat stiliaus 
raidėmis išpiaustytas užra
šas: Pasikalbėjimas Maikio 
su Tėvu. Maikis stovi prieš 
Tėvą ir. pirštą iškėlęs, duo
da jam pamoką.

skautu£
tuntai.

Žalgirio

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai Į 
knyga, labai tinkama dova
noms. 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 

parašė Danutė Bindokie-, -vra nepaprasta šio įski 
■ Parašė N. E. Sūduvis, 424 nė. 58 psl., kaina .... $1.501laus Poeto dovana. Kaina $5
psl., aiškiai pavaizduojama, { BAISUSIS BIRŽELIS, ši-
kaip lietuviai priesmosi vo- lj. cido pasaKa oi
kiečių okuDantams, kaip! mažiesiems, teisybė dide-. **-08 !

‘ tebesipriešina! Hems, Ados Sutkuvienės! į^mps: Baisusis Birželis 
boi iliustracijos, 21 puslapis. Vai pine ir Siauies pašvaiste, 

kaina .................. $1.50.

Geri
žodynai

KĄ LAUMES LEME

a
iv
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Balandžio 7 d

na $4
!LIETUVIAIS ESAME MES MURKLYS, A. Giedriausi 

Jordan ^IMĘ, lietuvių dainynas., apysaka, 130 psl

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitės parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal- 

; bų sukėlusią ir šiame žemy-
Anglų-Iietuvių kalbo* žo- j ne, 234 pusi., kaina $3. 

dynas, Baravyko, apie į . .
30,000 žodžių, 583 puslapiai, i Knygą išleido Cnicagos
K„ina ....................... $6.00 Lietuvių Literatūros Dr-ja,

ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti. 

Knygk gaunama ir Kelei-

K
f

•4
mPai ašė Pranas Naumiestiš-

kis. Kaina..................$3.50
ka. j ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

’1 kaip juos pramatyti ir jų iš

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

Lietuviškai angliškas žo 
dvnar, Vidaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000

na $1.80100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50. i

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai, GINTARĖLĖ, J. Narūnės

Balandžio 9 d. So. Bosto- įjj ps] kaįna..........$2.00! iliustruota pasaka, 24 psl.
no Lietuvių Piliečių Dr-josj 7’ ’ ‘ ‘ ‘ i kaina ...........................$1-
III aukšto salėje Minkų ra_: • ADIEMh UŽ MIES-
dijo talentų popietė ir N. * "griaus 
Anglijos lietuvių gražuolės noveiUJ* karna ..o.OO. 
balius. VYNUOGĖS IR
——SAI. Julijos švabaitės ei

lėraščių rinkinys. 96 psl.,

Hali salėje pianistės Veros 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

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

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! I žodži«-586 P8*- kaina S7-°°

šilą dailų kūrinį atsiuntė
Stasvs Motuzas, kuris gyve- • . , i ■ ...
na Vakarų Vokietijos prie-į At61K tdVOKdrdlyStC kaina $2.00.

' SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių

glaudoje. Atsidėkodamas už’ 
tai. Michelsonas nusiuntė 
jam dovanėlę.

Tęsinvs

v Ta pati anglų kalba, ..$.1/J- Audėno, dr. V. Sruogie-J Dabartinės lietuvių kalbos
KatiliaKio 171 nės. Blazo, M. Mackevi- žodynas, .edaga^c prof. J.

čiaus. A. Kučo ir kt. straips- Balčikonis ir kt, yra apie

rašytas labai įdomus pa-;sakojimas. gera dovani! LIETUVOS ISTORIJA, fcaina ....................... *l2f>l
vaikams, bet ir senelia’ : VI-ji laida, parašė dr. Van-'
SU įdomumu ir malonumu! d® Daugirdaitė-Sruogienė, 
skaitys. Kair.a tik $2.00. i M Ps!_" dauS paveikslų, ke-

KETURKOJIS UGNIAGE- 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ- SYS’ D- BindoĮjenės pa

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Taigi, aišku, kad visų jo ma-1 
loningų tikslų žmonijos labui ! 
įvykdyme tarpininkaus mūsų 
Viešpats Jėzus, kuris buvo tei-i 
sėtai žemės valdovas karalius.' 
kaipo karalių Karalius ir vieš- 

Viešpats Dievo Karalys-i

Ii žemėlapiai, tvirtai irišta.
premijuotas rinkinys, 94 MĖLYNI KARVELIAI, Alo- ! Knyga ne tik geras vadovė-

yzo Barono, 69 psl. kai
na ..........................  $1.50.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Brookh ne. N. Y.. patogioje ! pačių 
vietoje išnuomojamas kambarys Į tėję ant žemės. Nes ir pirmame 
su visais baldais. Galima naudo- Jo atėiime Kristaus skelbimo 
lis ir virtuve.

psl.. kaina $2
AUKOS TAURĖ, Ztasic 

Santvaro 5-ji eilėraščių 'TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
knyga, 150 puslapių, gra- buto. 15 pasakų ir padavi-

lis mokiniams, bet ją su Įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........................... $6.

Jo atėjime Kristaus skelbimo 
našta buvo Karalystėje. Jis 

viešai skelbti, sakyda
mas: "Dangaus karalystė yra 

! arti“. — Mato 4:17. Mork 1:15. 
J Siųsdamas savo mokinius su 
; evangelijos žiniomis. Jis liepė 

10 Huntington Place. gražioje! Rems skelbti "Dievo Karalys- 
\ietoje. tik prieš tris metus pa-i tę“. — Luko 9:2. Mato 10:7. 
statytame name išnuomojamas '■ Apie patį Jėzų mes skaitome: 
nedidelis butas su baldais. Ap-! "Paskui atsitiko, kad jis kelia- 
žiūrėti ir telefonuoti po 5 vai. i vo per miestus ir sodžius, sa-

Kreiptis telefonu 
nuo 6 valandos vakaro.

BROCKTONE

647-7365 pradėjo

žiai įrišta, kaina... $2.59
KATRYNA. Sally Salini- 

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą miestą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

LIETUVIŲ BELETRIS- 
mu, 186 psl., kaina.. $2. TIKOS ANTOLOGIJA, II 

į omas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab-
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai. 

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-

Ką dovanoti?

Jeigu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančiu pen
kerių metų laikotarpy. Paskai- I 
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 

j pasipriešinti ir jos išvengti. ..
Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Kr. vga gaunama Keleivio ad 

minis! racijoje.

vio administracijoje.
ipeeoeeeaaoeno______________

-■O"'; S
ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS 

“Kelerrio” administraci

ja praio gerb. skaitytoju*, 

Invie kaičia adresu, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti paralvti ir senąjį-

Nepamirškite parašyti 

palto numerio — code.
•t •

— .... —
Paragink savo pažįstamu* 

iisiraiyti Keleivį. Kaina 

metam* $5.
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Tel. 5S4-0908.

Ieškau senų pažįstamų, drau
gų ir giminių.

Georgą Žilinskas. Box 503, 
Millinocket, Me.

(2)

Vedybos
Ieškau gyvenimo draugės. Tur
tas nesvarbu. Esu 56 m. amž..

kvdamas pamokslus ir 
damas Dievo Karalystės evan 
geliją‘‘. ir vėl: "O jis joms ta
rė: Ir kitiems miestams aš tu
riu skelbti Dievo karalystės 
evangeliją, nes tam aš siųstas“. 
— Luko 8:1. Luko 4:43.

Daug iš jo pamokslų apie 
Karalystę buvo pasakyta prily
ginimais. kurie prasidėdavo ši
tokiais žodžiais: "Dievo Kara
lystė panaši į... Vieną syki. 
norėdamas išblaškyti savo mo
kytiniu įsitikinimą i peranksty.

Jeigu yra reikalas ameri-i „ , ...
PALENGV.NK-TE MOŠŲ

skelb RUDENS SAPNAI, Kotry je galite gauti šias tinkamas pusi., kaina $2-
nos Grigaitytės eilėraščiai,! knygas 
premijuota knyga, 80 ps’.J
kaina $2.00.
RAŠTAI - STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 24b pusla
piai, kaina.......... $3.0u.

vTENlšl iMEDžIAI, romą

”Lithuania land of he
rce*, “ parašė 
kaina $4.75.

L. Valiukas,!

Už ši veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome

nės jaunimo dramos konkur

DARBĄ

gaunu pensiją. Mėgstu knygas, J va Karalystės įkūrimą. Jis pa
rašyti, taip pat ramų gyvenimą. 
Negeriu. Rūkau. I visus laiškus 
atsakysiu, susipažinę, jei patik
sime vienas kitam — apsivesi, 
me. Apsivestų tik su viena. . . 

Rašyti:
Algirdas Goštautas.
420 Wharton Street.
Philadelphia. Pa. 19147.

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

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

sakė prilyginimu’i: "Vienas aukš
tos kilmės žmogus išėjo į to
limą šalį gauti sau karalystės 
(gauti iš aukštesnės vyriausy
bės. tai yra iš paties Dievo, ka
ralystę, valdžią ir galybę) ir 
paskui vėl sugrįžti. Todėl jis 
pasivadino dešimt savo tarnų, 
davė jiems dešimtį minų (sva
rų) ir jiems tarė: "Verskitės iki 
sugrįšiu“, šitaip Jėzus parodė, 
kad Dievo Karalystė neturėję 
būti įkurta Jam tebesant ant 
žemės, nes Jis (vienas aukštos 
kilmės žmogus) pirma turėjo 
nueiti. Taip įvyko po Jo mir
ties ir prisikėlimo, kuomet Jis 
užžengė į dangų ir tenai gavo 
visą valdžią ir galybę (Mato 
28:18. Apr. 5:12. 13). kurią tin
kamu metu. savo sugrįžime.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gauni

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau .. . . ,
kiami, nuo reumatizmo, | pavartos, paimdamas j savo
kojų nutirpimo ir skaudėjimo rankas žemes viešpatavimą. 
. 1 kuns Jam teisėtai priguli
,ao yTB- 1 Ezek. 21:26.27.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir Į 
savo vardą su antrašu, ir mes | (Bus daugiau

atsiųsime vaistų išbandrmut
ROT AL PRODUCTS 

Rortk Sbu, P.O. Box >111 
N«wark 4, M«w J«

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

Lithuanian Bible Studentą 
212 East 3rd Street 
Spring Vaiky, III. 61362

PIGIOS, įDOMIOS' 1
knygos •n

•«
’T

so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 

Vytautas the Great Grand 'filmas, kurio paveikslais pa- 
Duke of Lithuania. dr. J- B. puošta ir ši knygą.
Končius, iliustruota, 211 į Abi knygos iabai tinka. 

nas, parašė Aloyzas Baro- i psl.. kaina kietais virieliais dovanoms nas, 117 psl., kaina 9AM. minkit.i. W.OO. m°3 ao'anoms'

TŪZŲ KLUBAS, Antane 
Tūlio II novelių. 196 psl. 
kaina ................... $3.90.

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA,215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.66
vTSIDUPRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

iki 1795 m., Jono K. Ka-

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- paraie Juzė 
Daužvs^dienė. kaina $2.

VAIKŲ DŽIAUGSMUI

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

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

rio, 396 psl., kaina .... $10. į nimui knygelė. Kaina tik 50 
Tas knygas galima gauti 

keleivio administracijoje
636 E. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127

Nauja Janinos Narūne* 
kalėdinė pasaka SNAIGIŲ 
KARALAITĖ. Spalvotos irj
dailios VI. Stancikaitės i-; galima gauti dailininko A- 
liustracijos.Spausdinto Ko|Varno ie}, Li<:,uvo, 
lumbijoje. Didelis formatas.1 ... , ...
Kaina 1 doleris. i pa.kelh,.

mo akto pasirašytojo Stepo- ALGIS ir ALYTE, .palvi- „o J ,pa|vo<ą por,ret?

Keleivio administracijoje

8x6 coliu dydžio už 80 cntcentu
Abi knygas galima gauti LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

Keleivio administracijoje, i Turime Lietuvos žemėla-
Pašto perlaidoms reikia' PiU — 50 centų, už $2.50

pridėti 15 centų. j (sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis).

I

Derliau* vainikas, J. Mi-
Kiek laiko ir pinigo .ut.a I ^ki« e«ė.ra^y rinkinys, 

pytume, jei mielieji prenu-į 3’9 PS ’ kalna 

meratoriai nelauktų, kol Grožvylės meilė, P- Orin- 
juos paragina mokėti, o pa- taitės apsakymai, 165 psl., 
fvs, be paraginimo, prieš kaina $1.50. 
atsiųstų reikalingą sumą- > mediniai ir trys geleži-

Esame labai dėkingi tiem,, kryžiai, savanorio An- 
kurie tokiu raginimų nelau- Į tano Šukio atsiminimai iš 
kia, ir tikime, kad ateityje nepriklausomybės kovų, 376 
prenumeratai pasibaigiant, Ps^, kaina $3.00. 
vis mažiau bebus tokių, ku- Gyvulių ūkis, George Or- 
riems reikės siųsti primini- wel bolševikinės santvarkos 

satyra, 71 psl.. kaina $1.00.
Per giedrą į 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
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

mus.

Keleivio adm-ja

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos ”Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

*****

Skelbtis ' 
„Keleivyje“ 

yra naudingai
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2, 1967 m. sausio 11 d.

Vietines žinios
Einame i New Yorko vyru i

choro koncertą

šį šeštadienį, sausio 14 d. 
7 vai. v ak. So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos III aukšto 
salėje pirmą kartą Bostone 
girdėsime New Yorko vyru 
chorą, kuriam vadovauja 
Vladas Baltrušaitis. Nepra- 
leiskime šitos nepaprastos 
progos.

Koncerto rengėjai yra 
Balfo skyriaus valdyba, L 
B-nės Apyl. valdyba. ALTS 
skyriaus valdyba. Ateitinin
kų Sendraugių skyriaus val
dyba ir Kultūrinių Subatra- 
karių komisija.

ŠALDYTUVAS
geriausios rūšies (A-I). 7 kub. 
pėdu. parduodamas už $35 arba 
keičiamas į 6x12 kilimą ar laik
rodį.

Eduard K. Meador. 466 E.
Third St.. So. Boston. Mass. i 

02127. Į
(2) i

Mirė S. Bagdonas

Gruodžio 26 d. staiga mi
rė ilgametis Kelelivio skai
tytojas Stasys Bagdonas, 74 
m amž.. seniau gyvenęs: 
Brocktone. o paskutiniais' 
metais Plainville. Mass.. pa
likęs liūdinčius žmoną Mi
kaliną Opulskaitę - Bagdo
nienę. dvi dukteris su šeimo-į 
mis. vieną sūnų su šeima, o 
taip pat daug giminių Lietu
voje ir Amerikoje.

Velionis palaidotas gruo
džio 29 d. šv. Margaretos 
kapinėse No. Attleboro, 
Mass.

Velionio šeima dėkoja vi
siems dalyvavusiems šerme
nyse ir laidotuvėse, atsiun- 
tusiems gėlių, pareiškusiems 
raštu ir žodžiu užuojautą.

Me« šia proga reiškiame 
gilią užuojautą visai velio
nio šeimai.

Sugrįžusiai iš Sibiro tremties
BIRUTEI V1LE1ŠYTEI - TUKS1ENEI

Lietuvoje mirus, jos seseriai Alenai D e v e n i e n ei 
ir kitiems giminėms reiškiame giliausią užuojautą.

Margareta ir Stasius Michelsonai

A f A

ALBINU KAROSUI

mirus, jo žmonai Felicijai, dukroms G i e d r e i 
karosaitei ir V i d a i Kleinienei su šeima, sūnums 
Gintarui ir Rimui su šeima reiškiame gilią 
užuojautą.

Bostono Skautininku-iu Ramovė

Mūsų mielai bendradarbei Giedrei Karosaitei.
jos mylimam tėveliui

ALBINUI KAROSUI
mirus, o taip pat ir kitiems šeimos nariams, netekusiems 
brangaus vyro ir tėvo, reiškiame giliausią užuojautą.

Bostono Lituanistinės Mokyklos mokytojai

STAIGIAI MIRĖ

ALBINAS KAROSAS

į liūdinčius žmoną Feliciją, 
dukras Vidą Kleinienę iri 

! Giedrę ir sūnus Rimvydą ir' 
j Gintarą. Stud Giedrė Karo-' 

Naktį iš sausio 3 į 4 die- saite darbuojasi lituanisti- 
ną Bostone savo namuos šir- nėj mokykloj, dramos sam- 
dies smūgio ištiktas staigiai būry ir kt. jaunimo organi-' 
mirė visų bostoniškių plačiai žarijose, Gintaras taip pat' 
pažįstamas ir mielas tau- į dar studijuoja universitete, 
tietis Albinas Karosas. Tai j o kiti darbuojasi savo speci- 
vėl skaudus smūgis mūsų alybėse. Jiems visiems ir ki- 
kolonijai. tiems velionio giminėms

Albinas Karosas buvo aiškiame giliausią užuojau-
dar nesenas žmogus, gimęs; ___________________

kovo 1 d.

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
!; Rūpestingai taisome laikrodžioa ! 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADYVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

1902 m. kovo 1 d. Anykš
čiuose Jis studijavęs miški
ninkystę, dirbo Kaune miš
kų departamente ir kitur sa
vo specialybės darbus. 1944; 
m. pasitraukęs su šeima iš 
Lietuvos nuo antrojo bolše
vikų antplūdžio. Vokietijoje
gyveno Augsburge, o 1949 BOSTONO Į LIETUVĄ į £

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

E Dažau ir Taisau 1
į * Namus iš lauko ir viduje. 1 

Lipdau popierius ir taisauj
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

Teacber. muture uants in So. 
Boston E. nou or for later 3-4 
r. appartment top floor. uith 
porch. alium. uindous in a quite 
house. not havy traffic Street 
(pref. one uay).

Address & phone to leave to 
the Neuspaper.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj. Caribbean salose, Europoj ar tik • 
aplankyti bičiuli, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODABOGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius b 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 Broaduay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Mūsų nuoširdžiam rėmėjui

ALBINUI KAROSUI
mirus, jo žmonai buv. mūsų sambūrio narei Felici
jai Karosienei, dukrai sambūrio narei Gied
rei. sūnui Gintarui ir visiems kitiems šeimos 
nariams reiškiame giliausią užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai 
ir

Bostono Lietuviu Dramos Sambūris

Mūsų bendradarbei Giedrei Karosaitei, 
jos mylimam tėveliui

ALBINUI KAROSUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Keleivio Įstaigos tarnautojai

m. atvykęs į JAV, kurį lai
ką dirbo Įvairius ne savo 
specialybės darbus, vėliau 
studijavo čia techniškuosius 
mokslus Northeastern u-te ir 
Lincoln institute, vėl darba
vosi, kol išėjo anksti į pen- 

į sij3-
Būdamas miškininkas, vi- 

1 da suaugęs savo siela su 
gamta, su savo šalies žaliuo- 

į jančiais medžiais, kaip tas 
| Vinco Krėvės Lapinas, ve
lionis ir tolimesniame trem
ties gyvenime buvo išlikęs 
žavingai atviros širdies ir 
tiesiu minčių žmogus, jaut
rus visuomeniniams ir kul
tūriniams reikalams, nepa
prastai paslaugus artimui ir 
nepalaužiamas patriotas.

Albinas Karosas buvo 
nuolatinis Kultūros klubo 
lankytojas, susirinkimų da
lyvis, niekad neatsisakęs 
pagelbėti techniškam darbe 
dramos sambūriui ir daugy
bei kitų organizacijų.

Be to. reikia ypatingai 
pabržti, kad Albino ir Feli
cijos Karosų šeima yra vie
na iš pavyzdingiausių 
lietuvišku šeimų, kurią, kal
bėdami apie lietuvybės iš
laikymą tremtyje, visada

ir kitus Rusijos okupuotus į 
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

ooGcooooeceeoeeaoeeaooari

Televiziją 
u ir radiją -
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

BALTIC REALTY A 
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 Broaduay, So. Boston.

Telefonas: 268-6030

M*e*#ee*e**»**e**ee***e**e«*********************«**e******************

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

c\a tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

nurodydavome gyvu pavyz_ gamybos medžiagų ir kitų

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

7 alandos:
tuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
•'akarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

•e###*####*#*####*##*#*##**#**##***
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos t

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.U

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj

džiu. Jų daugiausia tremty-' daiktų, tinkamų Lietuvoje, • įg stoties WLYN, 1360 ki- 
je užaugusieji vaikai nepia-į labai žemomis kainomis. .-x
rado ne tik nė vieno iš tėvų' 
išmokto lietuviškojo žodžio. [ 
bet ir nepaprastos meilės sa-j 
vo tėvu kraštui. Tai didžiu- •z I •lis velionio ir jo žmonos Fe-j Į 
licijos sistemingo auklėjimo' J 

. nuopelnas. Į

A. Karosas, dalyvaujant 
gausiam lietuvių būriui, sau
sio 7 d. palaidotas Naujosios 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko skaudžiai

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav 

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

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- 
|,pay, So. Bostone. Telefo- 
{ nas AN S-0489. Ten gaun*- 
J mas ir Keleivis.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — V ANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 V AL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų paUrinkknas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

t
LAISVES VARPAS

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas
X RA Y

taipgi pritaiko akinius
534 Broathray,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd„ Billerica, M

TEL. MO 3-2948

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai raistas, iipildome gydytojų ra 

oeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadoay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefoaaa AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius Ir sekm.

Į A. I. NAMAKSY !>
! Real Estate & Insurance <

321 County Club Rd- 
i; Neuton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

**********************************

Flood Sąuare * 
Hardicare Co.*
Barininkaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141 

Benjamin Monre Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plamberiams 
VLokie geležies daiktai

t


