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62-RIEJI METAI

Mūsų veiksniai suderino savo 
veiklą

Oficialus pranešimas apie veiksnių konferenciją.

1967 m. sausio 14-15 d.d.' 2. Lietuvos Laisvės Kovos
New Yorke vyko Vyriausio metais tarptautinėje plot- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- mėje:
teto Valdybos sukviesta kon
ferencija, dalyvaujant Lie
tuvos Diplomatinės Tarny
bos, Amerikos Lietuvių Ta- 
įybos, Lietuvos Laisvės Ko
miteto. Pasaulio Lietuvių Į lais ir 
Bendruomenės valdybų at
stovams.

Konferenciją pradėjo Vil
ko pirm. dr. K. Valiūnas, iš
dėstydamas Vliko veiklos 
ateinančių dviejų metų pa
grindines gaires. Konferen-

a) per senatorius, kong- 
resmanus, gubernatorius, 
spaudą, per laiškus Ameri
kos prezidentui ir Valstybės 
sekretoriui bei kitais kana-

cijos darbotvarkėje buvo: 
1) Lietuvos padėties Įverti
nimas tarptautinės raidos 
perspektyvoje: 2) Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakčiai 
atžymėti pagrindinių pro
jektų sutarimas ir jų vykdy
mo suderinimas: 3) laisvųjų 
lietuviu jaunimo reiškimosi 
galimybių Lietuvos laisvini
mo vadovaujančiose organi
zacijose ir veikloje paryški
nimas; 4) lietuviškosios in
formacijos svetimiesiem pa- 
veiklumo stiprinimas

Konferencija išklausė ši
tuos pranešimus: Lietuvos 
Laisvės Komiteto p-ko V. I

Į anglų kalbomis leidinį — 
į Lietuva, Lietuvių išeivijos 
j istoriją. Lietuvių kalbos aiš- 
j Įeinamąjį žodyną ir Lietuvių 
i kultūra anglų kalba, Kana
dos Lietuvių Bendruomenė 
—knygą apie Kanados lie
tuvius; Vlikas — antrą lai
dą Lithuania. Diplomatinė 
Tarnyba prašoma paruošti 
leidinj Lietuvos-Sovietų Są
jungos santykiai 1917-1967 
metų laikotarpiu.

Konferencija Prašo visas 
laisvojo pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes 1968 Laisvės 
Kovos metus atitinkamomis 
savo programomis kuo Įspū
dingiau atžymėti, savo pa
stangas derinant su konfe
rencijos nutarimais.

Konferencija numatė spe
cialų komitetą 1968 Laisvės 
Kovos metų veiklai lėšoms 
telktu JĮ sudarys Vliko. Al
to. Lietuvių Laisvės Komite
to ir Lietuvių Bendruome
nės skilti atstovai.

4. Lietuviškos informaci
jos svetimiesiems sustiprini
mo reikalu konferencija nu
matė prie Eltos sudaryti in
formacijos tarybą iš Alto.

būdais skatinti Jung
tinių Valstybių vyriausybę, 
kad ji savo betarpiškose 
peitrakcijose su Sovietų Są
jungos vyriausybe ir Per 
Jungtines Tautas reikalautų 
Sovietų Sąjungą nutraukti 
neteisėtus inkorporacijos 
aktus Lietuvos atžvilgiu;

b) paruošti ir Įteikti lais
vosios Europos valstybėms.
Vatikanui. Europos Tarybai 
išsamią Lietuvos dabartinės 
padėties apžvalgą:

c) paruošti visą reikalin-
gą Lietuvos bylos medžią- i]"toju'’įend'n7menėk‘'L 

ts V okietlios iz__ i.. via.,gą eventualioms Vokietijos 
taikos sutarties deryboms;

d) per Pavergtųjų Euro
pos Tautu Seimą ir Įvairiais 
kitais keliais Įtaigoti laisvo
jo pasaulio viešąją opiniją, 
kad Lietuva yra Vidurio ir 
Rytų Europos neatskiriamo
ji dalis;

e) Visuotinės Žmogaus
Sidzikausko — apie dabar-j Deklaracijos d\ide-
tinę tarptautinę padėti ir jos >irntrneei° sukakti per Tarp-
krypti; Amerikos Lietuviu ! tautin£ žm°^us Teisn* ^y- 

* gą ir kitais keliais panaudo
ti pasaulio viešajai opinijai 
sukelti prieš Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos i*u- 
siškąją diktatūrą okupuoto-

SliaiždukoLietuvos Ufed > Lietuvoje, prieš žmogaus 
Komiteto nario dr. J. pagrindinių teisių bei lais-

Tarybos vicepirmininko dr. 
P. Grigaičio — apie Alto 
nusistatymus; Vliko Valdy
bos vicepirm. dr. B. Nemic- 
ko. PLB Valdybos vicepirm

ves Komiteto nario 
Puzino, Kanados Lietuviu 
Bendruomenės p-ko A. Rin- 
kūno — apie planus Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų 
sukakčiai atžymėti: PLB 
Valdybos nario V. Kaman- 
to — apie jaunimą Lietuvos 
laisvinimo darbe ir Vliko 
Valdvbos nario R. Kezio —

vių paneigimą, tautinio savi
tumo niekinimą bei žlugdy
mą ir prieš tautos ūkio kolo
nialistini išnaudojimą:

f) išleisti leidinys apie 
Lietuvos kultūrinę bei ūki
nę pažangą nepriklausomy
bės laikotarpiu, jos pobūdi 
ir tempą, palvginant su so
vietinės okupacijos padari
niais Lietuvai. Taip oat iš-apie lietuviškosios informa

cijos svetimiesiems centro; leisti dokumentų rinkini a- 
: pie Lietuvos-Sovietų Sąjunreikalą

Po bendrų diskusijų dėl j 
pranešimų konferencija to
liau darbotvarkės klausimus 
svarstė, pasiskirsčiusi i 5 ko
misijas: politinę, finansų, 
informacijos, jaunimo rei
kalų ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties pro
gramos.

Konferencija padarė šiuos 
nutarimus:

1. Lietuvos valstybės ne- 
priklausomvbės atstatymo 
50 metu sukakties 1968-sius 
metu sskelbti Lietuvos Lais
vė# Kovos metais. Lietuvos! 
Laisvės Kovos metu paskel
bimas vykdytinas Vyriausio

gos santykius 1917-1967 m. 
laikotarpi.

3. Lietuvos Laisvės Kovos 
metai tautinėje plotmėje 
pradedami JAV ir Kanados 
lietuvių kultūros kongresu 
1967 m. lapkričio 24-26 d.d. 
Chicagoje 1968 Laisvės Ko
vos metais liepos 7 d. Chi
cagoje įvyksta JAV ir Ka
nados Lietuvių 111-ji Tauti
nių Šokių Šventė ir rugpjū
čio 31 — rugsėjo 2 d. New 
Yorke Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės III-sis Sei
mas.

Konferencija pareiškė pa
geidavimą, kad Gražinos o- 
pera būtų pakartota 1968 m. 
Vasario šešioliktosios pro-Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto 1967 metų paskutinių ga.
trijų mėnesių būvyje su- 1968 Laisvės Kovos me- 
kviestos Washingtone speci- tais JAV Lietuviu Bendruo- 
alios konferencijos. menė išleidžia lietuvių ir

Laisvės Komiteto ir Vliko 
Valdybos paskirtų žmonių, 
taip pat pavedė Eltai pasi
rūpinti sau atstovus atski
ruose kraštuose ir prie pa
grindinių laisvojo pasaulio 
lietuvių institucijų.

5. Konferencija pareiškė 
Padėką Jaunimo Metų orga
nizatoriams ir tų metų pro
gramos vykdytojams. Di
džiai vertino laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo tautinės 
dvasios pakilimą Jaunimo 
Metais, taip pat jaunesnio
sios kartos padidėjusį dėme
sį lietuviškiesiems reika
lams ir Lietuvos laisvės už
daviniams. Konferencija 
sveikina pastaruoju metu Į 
Lietuvos laisvės kovos vado
vaujančias organizacijas ir 
i laisvinimo uždavinių vyk 
dymą aktyviai Įsijungusius 
jaunesniosios kartos veikė
jus, viltingai užtikrinančius 
visų generacijų laisvųjų lie
tuviu Lietuvos nepriklauso
mybės vieningą siekimą.

Konferencija kreipia visų 
laisvojo pasaulio lietuvių 
organizacijų dėmesį Į nuola
tinį rūpesti sudaryti kuo pa
lankiausias sąlygas jauno
sios kartos tautiniam bren
dimui ir tautiniam reiški- 
muisi visose lietuviškosios 
veiklos srityse ir nuoširdžiai 
linki Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo sek
cijai sėkmingai vykdyti savo 
uždavinius.

Konferencija kviečia lais
vąjį lietuvių jaunimą, ypač 
1968 Laisvės Kovos metais, 
aktyviai lietuviškai reikštis 
akademinėje plotmėje, tarp
tautiniuose renginiuose, sa
vo kraštų visuomenės ir vy
riausybės sluoksniuose, gi
nant Lietuvos bylą ir popu
liarinant lietuvių tautos gy
vybines Problemas svetimų
jų opinijoje,

6. Konferencija atkreipė 
Vliko dėmesį, kad imtųsi 

| darbo išleisti leidiniui apie

šiame paveiksle matome, kaip >ra iškaišyta erdvė 
telefono, telegrafo. televizijos, trumpųjų bangų radijo 
ir kitokiems susisiekimo ryšiams skirtais žemės sate
litais. Paskutinis jų buvo pakeltas į orbitą sausio 11 d., 
o po jo seks tos pačios Intersat II serijos kitas, viso 
12.5 milionų dolerių vertės, šie satelitai yra taip sude
rinti. kad per juos bus galima perduoti žinias, paveiks
lus ir kt. tūkstančius mylių nuo vieno žemės punkto į 
kitą. Tai dalis tarptautinės susisiekimo organizacijos 
plano, kurio Įvykdyme dalyvauja 55 tautos.

Ką prezidentas Johnson 
pranešė kongresui

Tęs dabartinę vidaus ir užsienio Politiką, siūlys pa
kelti mokesčius ir pensijas, sieks geresnių santykių su ko
munistiniais kraštais ir tt

Protestuoja dėl 
U Thant pareiškimo

Jungtinių Tautų gen. sek
retorius U Thant vėl griež
tai pasisakė prieš JAV po
litiką Vietname. Jis jau se
niai sako, kad JAV turi iš 
ten pasitraukti. Dabar jis 
pareiškė, kad Vietnamo pa
tekimas į komunistų rankas 
nereiškia, kad toks pat liki
mas ištiktų ir kitas kaimyni
nes valstybes.

Dėl tos kalbos Japonijos, 
Filipinų. Korėjos, Tailando 
Taut. Kinijos ir Laoso am
basadoriai P. Vietname j*am 
pareiškė protestą

Sausio 10 d. prez. John- 
sonas bendrame atstovų rū
mų ir senato posėdyje pasa
kė kalbą apie krašto padėtį, 
pabrėždamas, kad bus ir to
liau stengiamasi kelti krašto 
gerovę, bus siūloma pakelti 
socialinio draudimo pensi
jas vidutiniškai 20% ir kad 
nebūtų mažesnių kaip 70 
dol. mėnesiui: tai padaryti 
numatoma nuo liepos 1 d.

Vyriausybė sustiprins ko
vą su nusikaltimais, su oro 
ir vandens užteršimu, siūlys 
išleisti Įstatymus, kurie ap
saugotų visų piliečių teises 
ieškant darbo, buto ir tt.

Karas Vietname bus tę- 
siams, kol bus užtikrinta, 
kad tam kraštui nebegresia 
komunistų pavojus. Dėl ka
ro ir kitų priežasčių žadama 
siūlyti pakelti mokesčius 6 
procentais.

Vyriausybė stengsis ge
rinti santykius su komunis
tiniais kraštais. ”Mūsų sie
kimas — ne tęsti šaltąjį ka
rą. bet jį baigti“, sakė pre
zidentas.

New Yorke rodosi 
pusnuogės padavėjos

Peniai rudenį keliuose 
restoranuose pasirodė pus
nuogės padavėjos. Policija 
patraukė tieson restoranų 
savininkus ir padavėjas. 
Teismas pripažino, kad nėra 
Įstatymo, kuris tokias pada
vėjas uždraustų, todėl iškel
tas bylas panaikino, bet pa
smerkė tokią nedorą prak
tiką ir priminė reikalą pasi
rūpinti atitinkamu Įstatymu. 
Prokuroras pareiškė, kad 
policija privalo kovoti su 
nepadorumu, ir ji ir ateity 
tokias padavėjas suims. 
Teistųjų advokatas įspėjo, 
kad jis kreipsis Į aukščiau
siąjį teismą, prašydamas už
drausti policijai kištis Į šį 
reikalą.

Didžiausias gaisras 
New Yorke

Penktadienį New Yorko 
priemiesty Jamaica.,sprogus 
ir užsidegus pagrindiniam 
dujų vamzdžiui, kilo di
džiausias gaisras visoj Nevv 
Yorko istorijoj. Ji gesino 
per 1.000 ugniagesių. Laimė, 
kad nebuvo žmonių aukų.

Senatorius Edward Brooke. lap
kričio 8 d. išrinktas Massachu
setts valstybėje. Jis yra vienin
telis negras JAV senate.

lietuvių tautos genocidą.
Konferencija nutarė pa

dėkoti Jungtinių Valstybių 
Kongresui už rezoliucijas 
Baltijos valstybių bylos rei-. 
kalu.

Konferencija pareiškė pa
geidavimą. kad Jungtinių 
Valstybių lietuviai moraliai 
ir materialiai paremtų Ka-j 
nados Lietuvių Dieną Pa- į 
saulinėje parodoje Monre
alyje 1967 m. rugsėjo 3 d. •

SPAUDOS

KONFERENCIA

Veiksnių konferencijai 
pasibaigus, ten pat buvo su
kviesta spaudos konferenci
ja, kurioje pranešimus pa
darė ir i klausimus atsakinė
jo Vliko pirm dr. K. \a- ....— Raudonojoj Kinijoj žiau-
liūnas. Lietuvos Laisvės Ko- šiaurės Vietnamo ambasadorius* rį kova dėl valdžios tebesi 
miteto pirm. V. Sidzikaus- Prancūzijoje Mai Van Bo. koris! tęsia. Į ją jau įtraukta ir 
kas. PLB vicepirm S. Barz- |aj|tra.;ųCinkams pasakė, kad š. kariuomenė, 
dūkas, jaunosios kartos at- v.e(namo vyriausvbė sotiktJ Komunistai, pasitraukda-
stovai. jau įsijungę j \ eikš- reikalu iei J \V mi Mekon«° «P«» žiotyse,
mų vadovybes — V. Ra- lhe'1 u,kos re,ka,u- J«« JAV, nužu<|- 41 kalinį u Kitur 
mantas, dr. A. Budreckis ir ™»ka, .r be sąlygų sustabdytų nužudė 38 civiliniu, žmones. 
V- Kkiza* S Vie,namo ‘■"-‘""‘avimą. .

Milovan Džilas. kuris už komu
nistų tvarkos kritiką Jugoslavi
jos diktatoriaus Tito buvo pa. 
sodintas į katėjimą, bet dabar 
po kelių metu iš jo paleistas.

Algerijos nacionalistų vadas 
Mohamed Kbider, nušautas 
Madrido gatvėje.
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Komunistų propagandistai ir 
ir jų krukodilo ašaros

Propagandos srityje iki šiol komunistų dar niekas 
nėra pralenkęs. Jie sugeba sutelkti už save agituoti net 
tuos. kurie šiaip yra priešingi komunistams. To jų su
gebėjimo pavyzdys yra ir ių sukeltas triukšmas dėl civi
linių žmonių naikinimo Vietname. Atsirado net kunigu 
ir rabinų, k "ie traukia i jų lūpas Įsprausta komunistų 
dūdele komunistų sukurtas gaidas apie tai. kad amerikie
čiai tyčia bombarduoja šiaurės Vietname visiškai nekari
nius objektus, kad tyčia naikina civilinius gyventojus.

Bet pažiūrėkime i tą reikalą ne komunistų akinius 
užsidėję, bet paprastomis Mviomis lietuvio akimis, o 
dar ypač turėdami atmintyje ir praėjusio didžiojo karo 
veiksmus ir patyrimus.

Kas paskatino tą paskutini triukšmą apie civiliniu 
žmonių bombardavimus sukelti? Tai žurnalistas Salisbury. 
New York Times svarbus bendradarbis Jis gavo leidimą 
nuvykti i komunistų valdomą šiaurės Vietnamą ir iš ten 
ėmė pranešinėti apie tas amerikiečių, esą, daromas žiau
rybes.

KAS TAS SALISBURY IR KOKS JO OBJEKTYVUMAS

Jis neabejotinai čia įžymus laikraštininkas, bet jau 
iš seno žinomas komunistų pataikūnas ir jų tvarkos sim- 
patikas. Kas jis toks, liudija irtas faktas, kad komunistai 
leido jam i Š. Vietnamą Įvažiuoti, o didžiausioji Amerikos 
spaudos agentūra Associated Press jau kuris laikas deda 
pastangas toki leidimą gauti ir ten pasiųsti savo kores
pondentą. bet leidimo negauna. Taigi, jei toki Salisbury 
komunistai sutiko Įsileisti, tai reiškia, kad jis jiems 
yra patikimas, ir jie iš anksto gerai žinojo, ką ir kaip jis 
parašys.

Na, ir štai. tik suspėjęs išlipti Hanojuje, gruodžio 27 
d. sa\ o laikraščiui jau pranešė apie Nam Dinh miesto, apie į 
60 mylių nuo Hanojau? bombardavimą taip:

''Trylika nuošimčių miesto namų. kuriuose gyveno i 
12,464 žmonės, buvo sugriauta: 89 žmonės užmušti ir 405 
sužeisti.**

Iš kur Salisbuiy tas žinias paėmė? Kaip jis tik palie
tęs kojomi* Hanojaus žemę taip greitai visus tuos dešim
tis tūkstančių suskaičiavo ir surūšiavo?

Dabai visa tai jau žinoma. Jis tas žinias rado komu
nistų propagandos leidinėly, kuriame apie tai štai kaip 
parašyta: j

"Aštuoniasdešimt asmenų buvo užmušti, tame skai- j 
čiuje 21 vaikas. 36 moterys, ir 405 sužeisti, tame skaičiuje : 
81 moteris. 44 seneliai ir 41 vaikas. 881 gyvenamasis na-' 
mas buvo sugriautas, kas sudaro 13U miesto trobesių., 
užimančių 847 kv. metrų plotą su 12.464 gyventojais**.

Taigi, beveik pažodžiui Salisbuiy pakartojo tai. ką 
jam komunistai po nosim pakišo.

Toliau Tas pats Salisbury sakėsi matęs savo akimis, 
kad "gatvė po gatvės Nam Dinhe tapo apleistos ir trobe
siai stovi sudraskyti ir skylėti. Viena apleista gatvė yra 
Hang Thao arba Šilko gatvė, kuri buvo šilko pramonės 
centras. Beveik kiekvienas namas toje gatvėje buvo su
sprogdintas balandžio 14 d. apie 6:30 vai. ryto. kaip tik 
tuo metu. kai būna keičiamos darbo pamainos dirbtuvėj“.

Lygiai toks pat aprašymas su tomis pačiomis datomis 
buvo išspausdintas komunijų propagandos brošiūroje, 
jau lapkričio mėnesi išdalintoje svetimų šalių korespon
dentams Maskvoje.

Vadinasi, tas Įžymusis laikraštininkas, kuris, kaip 
kai kurie tiki. rašąs labai objektyviai, iš tikrųjų tiktai pa
žodžiui atrajoja tai. kuo komunistai ji iš savo propagan
dos krepšio pamaitino ir ką galėjo iš jų gauti ir nevažia
vęs i šiaurės Vietnamą.

Jei čia minėtų faktų dar nepakanka Salisburyo "ob
jektyviai“ informacijai apibūdinti, štai dar vienas pa
vyzdys :

JAV karo vadovybė nekaitą yra pareiškusi, kad 
bombarduojami tik tokie objektai, kurie turi karinės 
reikšmės. Salisbury skelbia ką kita. Jis nurodo, kad jau 
minėtas Nam Dinh miestas esąs tik medvilnės bei šilko 
gamybos miestas, neturįs jokios karinės reikšmės. O jis 
yra jau nekartą bombarduotas. Taigi, kokie melagiai ir 
žiaurūs žmonės sėdi toje JAV vyriausybėje!..

O kaip yra iš tikrųjų? Tiesa, kad tas 100,000 gyven
tojų miestas yra tekstiles pramonės centras, bet taip pat 
teisybė, kad jame yra milžiniški alyvos sandėliai, galinga 
elektros stotis, didelės kareivinės, geležinkelio stotis ir 
svarbus transporto mazgas, per kuri eina karo reikmenys 
iš Haiphongo uosto Į Pietų Vietnamą ten kariaujantiems 
komunistams O dar kokių kitų svarbių karinių objektų 
yra tame mieste, kurių ir Amerikos žvalgyba nesuspėjo 
išuostyti, kuriuos težino tik komunistų karinė vadovybė?! 
Juk kas yra buvęs Vokietijoje karo metu, tas žino. kaip 
mokama kariniai objektai slėpti: jų net visai netoli gyve
nantieji nepastebi ir nežino. Dažnai visai nekaltu vardu 
pavadintas fabrikas ar įstaiga iš tikrųjų buvo labai 
svarbi karinė Įmonė. Jei taip sugebėjo savo karinius ob-

Viršuje kairėje JAV atstovu rūmu posėdis, kuriame svarstė Adomo Claytono Powellio suspen
davimo klausimą. Dešinėje Poneli, apačioje kairė je Lionei Van Deerlin. kuris griežtai reikalavo 
kongresmaną Ponellj sospenduoti. Viduryje at stovu rūmų demokratu vadas Vari Albert. kuriam 

Į nėra malonu, kad tokia byla iškilo. Pouellis suspenduotas, kol specialu* komitetas patikrins jam 
primetamus kaltinimus, liečiančius kongreso pi nigų aikvojimą savo reikalams ir kt.

Dailininkas Peter Hurd prie savo nupiešto prezidento 
Johnsono portreto, kuri prezidentas pavadino pačiu 
bjauriausiu.

ten rubli, arba pagal perka
mąją salią 25 amerikoniš
kus centus gaudamas jau 
taip poniškai gyvena, net jei 
ir jo pensijos 15 rublių per 
mėnesį ir visus kitus "tur
tus** pridėtume.

O mums. žinant tikrąją 
padėti, atrodo, kad visi tie 
jo minimi gyvuliai, kurių 
gausybės valdžia nesuspėja 
supirkti, ar tiktai nesigano 
nuvarginto komunistinių 
dvaru baudžiauninko marš
kinių apikaklėje? .

Palauksime kitų šio žmo
gelio melų bandymų arba 
naujo melagio, kuris Vilny 
geriau pameluotų.

Kas kitur rašoma
NEVYKĘ MELAVIMO 

BANDYMAI

Vilnis sausio 6 d. laidoje 
išspausdino kažkokio J. Da- 
bulsk’o laišką iš Lietuvos. 
Jame tarp kitko taip rašo
ma:

"Metai šiemet buvo geri, 
šilti ir mažai lietaus, tai 
žmonės turi bėdų. Prisiaugi
no daug gyvulių: karvių, 
kiaulių, paukščių, kad netu
ri kur dėti. nes valdžia ne
valioja visus gyvulius išpirk
ti: tai tokios kolūkiečių bė
dos.

"Už darbadienį moka po
rublį, tai mes >enesnieji gy
venam pasiturinčiai: pensi
jas gaunam, arus gaunam, 
karvę turim, esam sotūs. 
...Turim visko, pirkti gau
nam ko tik r,o: im — pyragų 
ir skanėstų..."

Laiškas rod< kad žmoge
lis jau uolia: mokosi bolše
vikiškai meluoti, bet dar 
kaip reikiant nepataiko savo 
liežmi suraityti taip, kad 
skaitytoja? patikėtų, nes 
prasitaria, ko nereikia.

Mat, sunku ir norinčiam 
tikėti Įsivaizduoti. kaip jis

RAGINA BUDĖTI
Naujienos sausio 6 d. pri-j^ 

mena. kad. naujam kongre-| 
sui susirinkus, valstybės de
partamento pareigūnai ra
gins senatą patvirtinti kon- 
sularir.ę sutarti su Sovietų 
Sąjunga. Pagal tą susitari
mą Sovietų S-ga galėtų 
steigti savo konsulatus JAV. 
o JAV — Sovietų Sąjungo
je.

Naujienos pabrėžia, kad 
tie sovietu konsulatai būtu< c

nauji komunistų šnipinėjimo 
centrai, todėl jie kenktų šio 
krašto saugumui. Jie kenk
tų ir mums. nes "Maskva 
neabejotinai siųstų i šią ša
lį. kaip komunistų tarnauto
jus, lietuviškai kalbančius 
komunistų propagandinin
kus bei šnipus, kurie čia pa- 
tėtų Lietuvos laisvės prie
šams apgaudinėti publiką 
melagingomis pasakomis a
pie "gerovę“ ir "pažangą“ 
pavergtame krašte

"Altas, jo skyriai ir kitos 
organizacijos bei paskiri as
menys turėtų siųsti valsty
bės departamentui ir sena
toriams, ypač Užsienio San
tykiu Komiteto nariams pro
testus prieš tos konsularinės 
sutarties tvirtinimo siūly
mą“. ragina Naujienos.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
jektus užmaskuoti vokiečiai, tai sugeba tai padaryti ir 
Vietnamo komunistai.

Taigi, kad tas, Salisbury nuomone, "karinės reikš
mės neturįs miestas“ iš tiki-ųjų yra svarbi karinės produk
cijos ir ginklų bei kariuomenės transporto vietovė, pakak
tų jau ir aukščiau minėtų žinomų faktų. Dar priminsime, 
kad JAV lakūnai Nam Dinbą laiko jiem? pavojingiausiu 
taikiniu, nes jis yra apstatytas geriausiais priešlėktuvi
niais pabūklais. Skaičiuojama, kad tų pabūklų esama iki takeliu, eilėraščiai, iliustrtt-! 
500. Gi Į karinės reikšmės neturinčią vietovę ir kvailiausi • } ytauto Raulinaičio.
karo vadai nekoncentruos tokių milžiniškų gynybos pajė- T ^1(^a
gų, kurių reikia kitose svarbesnėse vietose.

(Pabaiga kitame numeryje).

Mykolas Viltis. Neparašy
ti laiškai, eilėraščiai su J. B. 
įžangos žodžiu, iliustravo 
Paulius Jurkus. 56 psl.. kai
na $2. Išleido J Laisvę Fon
das, 1060 E. 39 St.. Brook- 
lyn. N.Y. 11210

O. B. Audronė, Žingsniai

Press, I Ladbroke Gardens, 
Loiylon, W. II, Gr. Britain. 
Kaina $3.00.

Maloni naujiena 
knygų miegejams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjuro- 
go* Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE S1AS {DOMIAS KNYGAS!

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metę tarnauja beturiu 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 pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

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

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbu*.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthuanian Alitanee «f America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPKAflO.

KANADOS NAUJIENOS

ST. CATHARINES, ONT. kitų’ oi.ganizacijū parengi
mus daugiau atvykdavo.

Nuplėšta kaukė

Atsilikusių darbų sąraše 
radau korespondenciją, ku
riai buvo duotas vardas 
"Nuplėšta kaukė*4 Ji, kaip 
Įdomus vienos kolonijos gy
venimo Įvykis, verta paduo
ti spaudai, kad ir truputi pa
vėluotai.

Kalbant apie St. Cathari- 
nes lietuviu koloniia, būtina 
liesti ir kitas dvi mažytes lie
tuvių kolonijas — tai Wel- 
land ir Niagara Falls, nes 
veikloje neišvengiamai vyk- V°J°’ 
sta bendravimas. Esamose 
organizacijose dalyvių yra 
iš visų kolonijų, tik bend
ruomenių apylinkės turi at
skirus pavadinimus, tai St. 
Catharines LB ir Wellando 
LB. Visose trijose kolonijo
se lietuvių gali būti tik

LOWELL, MASS.

Apie klubą ir kitas

organizacijas

Lowellio mieste yra apie 
Patarlė sako, kad nėra to1 100.000 gyventojų, jų tarpe

blogo, kas neišeitų i gerą. 
tai ši patarlė tinka ir atvirkš
čiai, kad nėra to gero, kur 
neisikištų blogis. Taip ir iš
ėjo. Po ketverių metų Joni
nių rengimo atsirado bruz
dėjimų. kodėl Joninės vil
niečiu. o ne visų lietuvių. O 
kad būtų visų. tai tą pačią 
dieną šalia vilniečių atsira
do kitos tautininkų rengia
mos Joninės Kitu Joniniu
organizatoriai, turbūt, gal- 

kad vilniečiai su tauti
ninkais susipiaus ir šis gra
žus parengimas dings. Ta
čiau lemtis buvo kitokia.
Tautininkai su antrom Joni
nėm taip subankrutavo, kad 
vėliau ir pats skyrius Grigo

keli tūkstančiai lietuvių, 
daugiausia jau čia gimusių.! 
Yra lietuvių šv. Juozapo pa
rapija ir bažnyčia su darbš- i 
čiu klebonu kun. Jonu Žu-i 
romskiu.

Turime lietuvių D.L.K. 
Vytauto Klubą, kuris veikia 
nuo 1923 metų. Jis Įkurtas1 
dviejuose mažuose kamba-, 
riuose. vėliau nusipirko savo! 
namus, kurie 1954 m. per-! 
statyti ir padidinti. Tas atsi-i 
ėjo §60,000. 1966 m. klubo! 
sumoderninimui buvo išleis
ta §50,000. Klubą sukūrė iš 
Lietuvos atvažiavę, o dabar! 
valdybos ir narių dauguma ■ 
yra jau čia gimę.

Dabar lietuvių klubas yra'

Joninės vyko ir toliau. Pub
likos po 1000 kad ir nebesu-

Nors ir mažos tos lietuviu i bet gŲ™ P“
kolonijos, bet keliolikos me: ,J,ms. su!1.kv,du10t.1
tų laikotarpyje jose buvo la- relke-’°l d!desn‘« ,al
bii gražiu tautinių pasileis-: sus.rnobol.zava Lietuvių 

Bendruomene, parapija ir 
r et Kunigu Vienvbė

apie!
bitėmis išsklaidė, o vilniečių didžiausias visame mieste.

300.

kimų: organizavosi choras. 
tautin;ai šokiai veikė net a 
pie 10 metų. Wellando vai
dintoju grupė veikė keletą' ................................
metų. St. Catharines nuola^ v« sukimosi su namais pa- 
tinės vaidintojų giupės ne.l ien?bnais-
buvo. bet atskiromis progo- Kaip sekė

su vai-
•_ ku kongresu, ir vis tuo pačiu 

laiku ir anie tą pačia vieto

si tas
parodė 1962 metai 
buvo paskelbti Maironio 
Metais. Pasiruošimas buvo

mis scenoje yra pasirodę ke
letą kartu. Veikiančios or
ganizacijos: dvi Bendruo
menė.- apylinkės. Susivieni-i panašus, kaip Žalgirio mū- 
jimo Lietuvių Amerikoje! šiui. Vieną savaitgali prieš 
kuopa Vilniaus Krašto vilniečiu Jonines išėjo bend- 
Lietuvių S-gos skyrius, Tau- jomis jėgomis Maironį mi
tinės S-gos skyrius, ramovė- neti parapija su Bendruo- 
nai, skautai, medžiotojai ir mere, ta pati savaitgalį su 
kiti. Daug vilčių buvo deda-į kitom Joninėm Wellande 
ma i šeštadieninę mokyklą tautininkai ir Delbv kun

Pasaulio lietuvių jaunimui

Buvo rašyta, kad Floridoje policija suėmė būrį kubiečiu 
ir haitieėių. kurie rengėsi išsikelti Haiti saloje, nu
versti tenykštį diktatorių, o po kurio laiko iš Haiti įsi
veržti į Kubą ir ten sulikviduoti ( astro ir jo režimą. 
Viršuje suimtųjų grupė, apačioje jų ginklai.

Pasaulio Lietuvių Jauni-! 
mo Kongreso metu Chicago-' 
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 
Šiluvos T. Marijonų vasar
vietėje.

Vasario 2-5 dienomis — 
IV Pietų Amerikos Lietuvių1 
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

žinkime mūsų tėvų kraštą!“ 
šis paskaitų ir diskusijų cik
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 į 
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
plosime savo lietuviškos kil
mės dvasią.

Tikimės Jūsų atsilanky
mo

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

Komitetas

Jis yra netoli miesto centro 
ir visų pagrindinių kelių. Jo 
adresas: 447 Central gatvė 
Visi pravažiuojantieji lietu
viai kviečiami užsukti. Jame 
kiekvieną šeštadienį būna 
šokiai.

Nauja klubo valdyba yra 
tokia: pirm. Jonas Jasins- 
kas. vicepirm. S. Norkūnas, 
sekr. J. Rusas, fin. sekr. C. 
Bandzevičius. ižd. P. Sau- 
lėnas. direktoriai — J. Ko- 

Wilson. C. Gul- 
bickas ir J. Kasparas. Klubo 
šeimininkas J. Samauskas.

Veikia ir Moterų Klubas 
kuris visaip padeda bend
ram klubui. Klubietės kiek
vieną šeštadieni pagamina 
ir pardavinėja lietuviška 
maistą klubo svečiams. Jos 
remia neturtingas šeimas 
Lenkijoje — Seinų. Suvalkų 
apylinkėse, kurioms pasiun
čia drabužiu ir avalynės.

Moterų Klubo valdyboje 
yra: ninu. M. Kasmauskie- 
nė, vicepirm. A. Casparienė. 
sekr. V. Velencourtienė. ižd 
D. Silvienė; direktorės — 
A. Burkienė, J. Silvienė, J. 
Bandzevičienė, M. Hanafi- 
nienė.

Veikia ir SLA 173 kuopa.
Visos lietuvių organizaci

jos rengiasi paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės at- 
statvmo paskelbimo 49 m. 
sukakti.

Vyt. Kapeckaa

darbas. į , _
tarta jie!™Pau!os‘J

ir
Gutauskas (iš Delhy daug 
lietuviu atvažiuodavo pas 
vilniečius) ir vieną savaitga
li po Joninių Niagara Falls 
Kunigų Vienvbės vaikų kon
gresas. Tikslą turėjo tuo pa
čiu laiku įvairiose vietovėse

ir skautus, nes buvo galvoja 
ma, kad šios dvi instituci
jos paruoš jaunąją kartą iš
likti lietuviais. Tačiau viltys 
nepasitvirtino. Ir šeštadie
ninės mokyklos mokiniai, ir 
skautai lietuviais būna tik 
tol, kol motinos vedžioja už! Su mase parengimu išsklai-

MIAMI. FLA.

Triukšmingai sutikome 

1967 metus

Vokietijos naujienos
Jonui Glemžai 80 metų , nės sienos“, "Tylioji Naktis 

Jonas Glemža. buvęs 1958- susirinkusius“ ”J.
65 Vyriausiojo Lietuvos Iš-, ^utybiu svecra. užde-
laisvinimo Komiteto Vykdo- ?? ee utesjcvake es , Tiki- 
mosios Tarybos pirminin-i s’ S™*’ Tėvynėn ‘ir- M.
kas. ateinančią vasario 1 d. 
bus sulaukęs 80 metų am
žiaus.

Pradiniais atstatytos Lie- daro.J£»g»

eis diena4
Gimnazija savo parengi

mais jau ne pirmą kartą su-

tuvos nepriklausomybės me 
! tais (1919-25) J. Glemža 

buvo intendanto padėjėjas
Lietuvos kariuomenėje. Po 
to Įsijungė Į Lietuvos koope- 

. ratyvų ūkinę veiklą: 1925-
Sutikau atvykusius 27 buvo Lietuvoe Žemės Ū- 

I Sutikau atvykusius iš ki- kio Kooperatyvų Sąjungos 
tur Eleną Tuinilienę, Rosen-j (Lietūkio) skyriaus vedėjas, 
bergaitę. Julių ir Oną Stra-i o nuo 1927 m iki Lietuvos

rankų. Kaip tik išslysta iš 
motinų rankų, taip ir dings
ta iš lietuviško horizonto be 
ženkit , kad jie lietuvių kil
mės. šie vardai ir dabar te
bėra. šeštadieninė mokykla 
mažiau linksniuojfema, bet 
skautu vardas gana garsus, 
tačiau jie liko tik pasipini
gavimo priemonė ir nepatin
kamų organizacijų veiklos 
smaugimo priedanga.

dvti lietuvišką visuomenę, 
įdomiausias buvo Bendruo
menės su paraniia Maironio 
minėjimas. Valgiu ir gėrimų 
paruošė 1600 žmonių ir to
kios talpos sa!e išnuomavo, 
pasikvietė iš Chicagos solis
tą St. Bara ir galvojo, kad 
šita savaitgali suvažiuos vi
si lietuviai ir kita savaitgali 
vilniečiams neliks nė vieno 

' Tšėio atvirkščiai. Atvažiavo
LOS ANGELES, CAL.

f Lietuvių klubą Naujųjų d“m5k"f.!s sKanados- V!Lad’ 
metu sutikti susirinko apie K1«"M >s Ari.ngtono, Mas- 

smenu Valgius nata- ^chusetts,.Juozą n; jo zmo-300 asmenų Valgius paga 
mino buvęs didelio viešbu
čio virėjas A. Sobelis.

Lygiai 12 vai. pirm. Ado
mas Noreika gražiai visus

J daugiausia bu-ijvg;a] 63 ir užėmė visą pir
ma eile kėdžių. Solistas Ba
ras cavo tenoru turėio links- 
mirti ir linksmino. Po trijų 
mėnesiu Drauge rengėjai 
pasiskelbė, kad jiems dva
sia jau atsigavo. Ir nenuo- 

i stabu, kad toks žygis iiems 
dvasią užgniaužė net 3 mė
nesiams. Prie dvasios už
gniaužimo prisidėjo ir kitą 
savaitgali vilniečių Joninės, 
kurios vvko toje pačioje sa
lė ie ir i kurias suvažiavo ly
giai 600 žmonių. Programą 
atliko iš New Yorko Rūtos 
ansamblis.

Verkelia

(Bus daugiau).

vo iškilęs garsas 9 metus 
vilniečių ruoštų Joninių — 
Jaunimo šventės. Ir ne vel
tui. nes lietuviškam jauni
mui nebuvo tolimas kelias 
nei iš Chicagos. nei iš Ne\v 
Yorko. nei iš Montrealio. ! 
kur atstumai apie 500 mylių, 
o iš Clevelando pasirodyda
vo nemažas būrys. 1959 m. 
šiame parengime, koncer
tuojant Čiurlionio ansamb
liui, lietuviškos publikos da
lyvavo per 1000. Jaunimo 
entuziazmas pralenkė ir 
praėjusį Jaunimo Kongresą 
Chicagoje. Į mažytę koloni- 
jėlę sukviesti tiek publikos 
reikėjo daug Vašyti, daug 
reklamuoti. Iš reklamų to
liau gyvenantys susidaro į- 
spūdį, kad šioje kolonijoje 
yra keletas tūkstančių lietu
vių. Šis garsas ir kitoms or
ganizacijoms buvo naudin
gas. nes kitos lietuvių kolo
nijos buvo įpratę galvoti, 
kad St. Catharines lietuvių 
parengimai įdomūs, tai ir į

Užsidaro lietuviu liaudies 
meno paroda

Sausio 19 d. užsidaro Lie
tuvių liaudies meno kūrinių 
paroda, kuri buvo atidaly
ta lapkričio 20 d. Etninio 
muziejaus patalpose. (Ofi
cialus parodos uždaiymas 
buvo sausio 15 d.).

Paroda Kalifornijos uni- 
versiteto prieglobstyje buvo 
suorganizuota archeologijos 
profesorės dr. Marijos Gim
butienės pastangomis, pa
dedant ir uoliai talkininkau
jant minėto muziejaus di
rektoriui d r. Ralphui Altma- 
nui ir pačiam universiteto 

j kancleriui dr. F. D. Murphy
Paroda turėjo didelį pasi- 

: sekimą.
J

ną Malušaičius iš Škotijos.

A. Noro mirties sukaktis

Nebeatsimenu prieš kiek
pasveikino, sulaukus Naujų-’ me^ sau^’° Į- d- Lie
ju metu, ir palikėjo, kad jie'tuv?^ klubo vjenas orgamza- 
visiems būtų laimingi, kad' toliu, pirmasis paskolinęs 
nenustotume pasiryžimo tęs-5 k uku‘ Stl.OOp namams sta- 
ti kova dėl Lietuvos laisvės.! Antanas Noras.

. . 1 Atsimenu, kada bolševi-
Kapelai uztiaukus, poros> j.aj pra(jėjo veržtis i klubą, 

pasileido šokti valsą, o svie-, 2\ntanas atsistojo ir sako: 
sai porą minučių užgesus
tauškėjo bučkiai.

Nepajutom. kai atėjo 4 
vai. ryto. kada reikėjo skirs
tytis.

Banketai klube

"Jie ateis, bet mes išeisi
me“. Nariai suprato, ką tas 
reiškia.... ir ši puiki vieta ta
po išgelbėta Tad, mieli klu
bo nariai, nepamirškite An
tano Noro!

L. J. Stasiulis

okupacijos — Pienocentro 
(kooperacinių pieninių są
jungos) pirmininkas ir vy
riausias direktorius. Daly
vavo ir eilės kitų Lietuvos ū- 
kinių organizacijų steigime 
bei vadovavime.

Lietuvos sutemų metu iš
tikimai ir atsidėjęs dalyva
vo Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto darbe, 
šalia Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininko pareigų, 
buvo ir Eltos Draugijos pir- 
mninkas — Eltos informaci- 

' jų leidimo rūpintojas.
Ir dabar J. Glemža tebėra 

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo atstovas Vokietijoje, 
Baltu Taryboje, ir dalyvau
ja Rytų Europos egzilų so
cialdemokratų konferencijo
se. (Elta)

Žiemos metu Lietuvių klu
be banketai yra kiekvieną 
sekmadieni. Pradžia 8 vai. 
vak. Paskutiniajame jų bu-’ Tai vienas, tai kitas už- 
vo pagerbtas klubo mecena-; sienyje gyvenantis Keleivio 

1 tas Pianas Mockus mirties skaitytojas, norėdamas atsi- 
vienerių metu sukakties pro
ga. Pirmininkas A. Noreika 

J trumpai papasakojo apie ve
lionio gyvenimą

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

lyginti už mažas paslaugas, 
atsiunčia mums savos vals
tybės pašto ženklų.

Mes dėkojame, bet prašo-

Kalėdų eglutė Vasario 16 

gimnazijoje

Vasario 16 gimnazijos ka
lėdinis vakaras buvo plačiai 
aprašytas penkių aplinkinių 
Vokietijos miestų laikraš
čiuose: Weinheimo, Mann- 
heimo, Heidelbergo. Darm

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

„Keleivis“ 
jūsų draugas!

kės vokiečių spaudai palan
kiai atsiliepti apie lietuvius 
ir Lietuvą.

(Elta)

Keleiviui ilgą tos Eglutės 
programos aprašymą atsiun
tė Vasario 16-sios gimnazi
jos mokinys Andrius Šmitas. 
Jis baigiamas šitaip:

"Jau kitą dieną ir sekan
čiomis dienomis pasirodė 
šešiuose vokiškuose laikraš
čiuose labai palankūs 
straipsniai apie bendrą Ka
lėdų Eglutę mūsų gimnazi
joje: Mannheimer Morgen, 
Allgemeine Zeitung Mann- 
heim. Weinheimer Nach- 
richten. Odenwae!der Zei
tung, Lampertheimer Zei
tung. Darmstaedter Echo, 
Wormser Zeitung ir Frank
furter Neue Presse.

Čia vėl didelis nuopelnas 
priklauso mok Fr. Skėriui, 
kuris yra ryšininkas tarp 
Vasario 16 gimnazijos ir vo
kiškos spaudos atstovų. Kaip 
mažlietuvis mokėdamas ge
rai vokiečių kalbą, jis jau 12 
metų su vokiečiais korespon
dentais turi užmezgęs labai 
gerus ryšius, ir vokiečiai 
žurnalistai bei foto reporte
riai mielai lanko lietuviškus 
parengimus ir viską objek
tyviai aprašo. Vakarų Vo
kietijoje nėra lietuvių tarpe 
tokio žmogaus, kuris turėtų 
tokius tamprius ryšius su 
laikraštininkais, kaip mok. 
Fr. Skėrys. Jis jau pats yra 
parašęs straipsnių apie Va
sario 16 gimnaziją, jos rū
pesčius ir vargus bei apie 
Joninių šventę vokiečių kal
ba ir per Deutsche Pressea- 
gentur — DPA — Hamburg 
yra atspausdinę kiti laikraš
čiai. Per tai lietuvių tautos 
vardas ir Vasario 16 gimna
zijos reikšmė nuskamba per 
visą Vokietiją.“

me jų nesiųsti, nes negalime j stadto ir Lampertheimo.
Mannheimo ir Weinheimo 
laikraščiai prie aprašymų 
pridėjo ir po dvi-tris nuo
traukas iš to vakaro. 

Šventvakary-koncerte bu-

1 jų niekur panaudoti. (Vie
nos valstybės pašto ženk- 

Šilinis; lais negalima apmokėti laiš- 
(Shelans). palikęs liūdin-ikų kitoje valstybėje), 
čius žmoną Uršulę, sūnų Al- į Tokiais atvejais geriausia 
bertą, atsargos majorą, ir nupirkti pašto kuponus ir! vo svečių, vokiečių ir ameri- 

j dukrą mokytoją. Lai būna juos atsiųsti, o mes jau čia kiečių. Tad ir straipsnių ant* 
velioniui lengva šios žalies iškeisime į savos valstybės raštės pabrėžė, kad: "Kalė- 
žemelė. pašto ženklus. 1 dinei Žiniai nekliūva kalbi-

Mirė

Mirė Kazimieras
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Iš pavergtos Lietuvos
Tas skaičius turi dabar di-; 

dėti ne dėl mokyklinio am-į 
žiaus vaikų padaugėjimo, o! 

Bolševikinės imperijos iž- į todėl, kad vra užsimota mo- Į 
das numato šiemet surinkti kinius ilgiau laikyti mokyk-', 
Lietuvoje 608 mik rublių a- ĮOse. Dabar privaloma vi- į 
py vartos mokesčių. Beveik siems baigti aštuonmetes) 
85 tos sumos nuošimčiai yra' mokyklas/bet jau spaudžia- Į 
"grąžinami”, tai yra, Įrašo- ma> kad aštuonmetes baigų- i 
mi i Lietuvai nustatyto biu- šieji tęstų rpokymąsi iki ga- Į 
džeto pajamas. Imperijinis lo. tai* yra dar trejus metus.) 
iždas, kitiems reikalams, iš §ią žiemą bendrojo lavini-* 
Lietuvoje surinktų apyvar- mo mokyklose esą apie 496. 
tos mokesčiu pasiliks apie įoo, taigi apie 50,000 kiek- 
120 milior.ų rubliu, tai yra. vienoje klasėje.

Mokesčiai Lietuvoje seniau 

ir dabar

maždaug tiek. kiek litų Lie-: 
tuvos gvventojai iš viso ne- 
ties ainių mokesčių sumo- 
k'l...o savos valstybės iž- 
d—

Robert Monahan ir Thomas Scales. statybos darbinin
kai Pietų Vietname, kurie komunistu buvo paimti j 
nelaisvę, bet po 7 mėnesių paleisti.

>avo \ aistyoei 
ū k i n i n k a i m o k ė .1 a 
čius • acal turim 
rūši

Lietuvos

s žemė>
ii kieki. Žemės mokės 

čia būdavo surenkama apie
ei

Vaikų lopšeliuose bei 
daigeliuose prisidėsią apie 
9.000 vietų, arba 18 nuo
šimčiu. Atseit, dabar lopše
liuose-darželiuose esama a- 
pie 50,000 vaikų.

Ką žemės ūkis turi atiduoti

L!?: „.„s žemės ūkiui 
Mask\os valdžia yra nusta
čiusi tokius uždavinius: kas
met patiekti Į valdinius su
pirkimo punktus 75.000 to-

18 mik litų _
Dabar, kai visą žemę sve

tima valstybė pasisavino.) nu glūdų. 125.000 tonų bul-Į 
nėra jai pagrindo rinkti-že-j vių. 520.000 tonų cukrinių 
mes mokesčius iš žmonių. I runkelių, 12.000 *tonų linų 
kurie tos žemės nebeturi.j pluošti. 240,000 tonų mėsos, 
Tačiau renka, truputi kitaip • 950.0(>0 tonų pieno, 
tuos mokesčius pavadinusi. Vietiniai pareigūnai ža- 
Renka dviem vardais pava- da šiemet tas pareigas įvyk- 
dinusi. Iš kolchozų žemės) dyti net su kaupu, 
mokesti renka, kaip pajatRū Nėra viešų duomenų, ko- 
mokesti. Iš sklypininkų —' kią dali tų žemės ūkio ga- 
mokesti už naudojimąsi minų valdžia parduoda Lie- 
valstybės duota žeme (iš jų tuvoje (miestų gyventojam) 
pačių atimtos žemės trt^i-i ir kokią dali "eksportuoja”.
mais).

Iš kolchozų šiemet paskir
ta surinkti 13 mil. rublių. Iš 
sklypininkų, kurie naudoja
si mažiau kaip 5* < visos dir-į 
bamos žemės, surinks apie 7 
mil. rublių. Taip bolševiki
nė valdžia, net ir pasisavi
nusi žemę. moka išspausti 
iš jos mokesčių ne mažiau, 
kaip iš ūkininkų nuosavybėj 
buvusios žemės. Skirtumas 
tik tok
tybė iš
ninku žemės mokesčio visi 
kai neimdavo, o dabar visiš-

(Elta)
i

Paleckis ir toliau sėdės 

ant dviejų kėdžių

. Paleckis liko ir toliau sė
dėti ant dviejų kėdžių, nors 
ir to paties šeimininko pa
kištų: viena Maskvoj, kita 
Vilniuje Respublikini 
vietas susirinko 
penktadieni prieš

Knygos
jaunimui

Belandžiodamas toje pa
čioj užpakalinio namo prie-Į 
menėje sutinku nulipanti! 
laiptais jauną lietuvį karį.! 
Aha. ii jis kaip ir anas nori 
atitrūkti nuo raudonosios, 
kariuomenės, galvoju sau.) 
Jiem dviem būtų ir drąsiau, 
ir saugiau.

Vos tik žmogus nusileido1 
i priemenę, aš ji už peties ir 
suku prie anų durų sakyda
mas: prašau čia. prašau..

O jis nustebęs ir kiek su
mišęs. bet gana ramiai ir 
santūriai klausia:

— Kas yra, kur tamsta 
mane vedi?

— Paaiškės vėliau. — at
sakau ir. nepaleidęs jo pe
ties. kita ranka bandau ati
daryti duris. bet jos užrakin
tos.

Tuo metu parbėga taku 
nuo geležinės bromos jo 
žmona rėkdama (iki tol net 
ir nežinojau, kad jie yra vy
ras ir žmona):

— Greičiau bėkim, jau vi
si išvažiavo...

Paskui ją įpuola prieme- 
nėn ir ano buto, kuriame i- 
kalintas kiemsargis, šeimi
ninkė. Aš tuojau suvokiau, 
kad jų norai yra visai kito
kį. negu mano, ir kad buto; 
šeimininkė bijo išduoti lei
tenantą. Todėl tuoj pati ė- 
mė raginti:

— Jeigu manot bėgti, tai 
pasiskubinkit...

Ar jie buvo išbėgę iš mies
to, nežinau, bet ir jie apie 
ketvirtadienį grižo.

Nepavykus šiai mano mi
sijai apsiraminau ir daugiau 
jokiu "žygių“ tą dieną ne
bandžiau. Naktis praėjo ra
miai.

Antradienio rytą. kiek po 
šešių, nueinu Į Gedimino 
gatvę ir prie Ožeškienės 
aikštelės (kampas Vilniaus 
gatvės) sutinku kelis jau
nuolius. studentus ir valdi
ninkus. Einame žemyn ka
tedros link bešnekėdami ir 
besidalindami Įspūdžiais. 
Gatvės kairėje pusėje po lie
pom stovi keli palikti sunk
vežimiai, dvi cisternos su 
degalais. Vienos peršautas 
užpakalinis bako galas. Rū
pestingo imta nupjauta lie
pos šakelė, padarytas kaiš
tis ir užkišta skylė, kad ben
zinas netekėtų.

Netrukus atsirado buvęs 
gusaras kapitonas, vėliau 
Žemės Banko tarnautojas 
M. Šnekamės. Kiek prieš 7 
vai. iš Jogailos gatvės at- 
burzgia motociklas ir. priva
žiavęs prie mūsų būrelio, 
sustoja.

Stambus, augalotas vo
kietis nulipa nuo mašinos, 
nusipurto dulkes, nusimau 
na pirštines ir, numetęs jas 
ant sėdynės, prieina kažko 
pasiteirauti. Čia anas buvęs 
gusaras, kaip gerai kalbąs 
vokiškai, pradėjo su juo 
šnekėti.

Nežiūrint ankstyvo ryto 
smalsuoliu būrys labai grei
tai ėmė augti, bet aš, juos 
palikęs, grįžau namo.

Apie 8 vai. aplink mūsr 
sodybą visos gatvės, kiek tik 
akys užmato, buvo užstaty
tos visokių rūsiu ir visokiu 
dydžių mašinomis. Karei
viai tuojau ėmė skustis

I i
PALENGVINK*TE MOŠŲ

DARBĄ

SNAIGIŲ KARALAITĖ, ' Kiek laiko ir pinigo šutau.

graži pasaka. V. Stanči- i Pytume- mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą* 

Esame labai dėkingi tiem.

kaitės liustruota, paraše 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ........................ $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu
vaikam tekstu, kaina 50 c. kurie tokių raginimų nelau
kiąs knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULĮ,' 

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

ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis.

........ $l.o0.

kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
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 
Litfc?’ania“, 174 psh, daug 
pave'kslų, kaina tik $1.50.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

VOKIEČIAI vimų ii oro daugiau nesigir
dėjo. Pačioje mūsų sodybo- 

Pavaręs sargybini iš vie- je nuo popietės raudonųjų 
tos, grįžtu namo ir iki ant- sunkvežimių daugiau nesi- 
radienio ryto iš kiemo dau- matė. ir geras trečdalis ko- 
giau jau niekur neinu, nes mandierių šeimų pasiliko 
nuo pavakario iki ankstyvo neišvežtos. Pajutę atitrūku- 
įyto pyškėjo tai retesni, tai sios nuo savųjų, sulindo vi- 
dažnesni šautuvų ar pistole- dun. susigūžė ir nesirodė 
tų šūviai. Tačiau nei aštrės- kieme iki antradienio vaka- 
nių kautynių, nei bombarda- ro. Įsitikinęs, kad pavojus 

praėjo, apie 7 vai ir leite
nantas A.R. paleido Įkalin
tą kiemsargi.

Vakaras šiltas, gražus ir. 
jei ne pavieniai reti drioks- 
terėjimai. atrodytų, gyvena
me senus gerus taikos metus. 
Vėl grupelės susėdę po lie
pomis ilsisi, šnekučiuoja.

Tiesa, ir iš mūsų sodybos 
buvo išnešę kudašių du rau
donikiai — kirpėjas Abro- 
mas ii šeimininko giminai
tis, po Įmonių nacionalizaci
jos virtęs dėdės buvusio fab
riko ir sandėlių direktoriu
mi. Bet nepavyko vyrams: 
nė Molodečno nepasiekus, 
vokiečių ai lenkti, grižo na
mo nosis nukarę.

Daugiau savanorių trauk
ti i Rytus mūsų sodyboje 
nebuvo. Ak. ką aš sakau: 
buvo! Kažin kokia draugė 
Kasti uškienė. Jauna dar. ge
rai sudėta, augalota ir iš vei
do nepeiktino moteris. Net 
nežinau, kada ji Įsikūrė mū-

daugiau išlošti, nors ir blo
gomis kortomis“.

Paggerdbimo aprašyme) 
P Vasinausko veikla apibū
dinama tokiu pareiškimu 

so-i (Tiesa, gr. 17):
Vilniuje ...visuomet buvo giin-
Naujus ūžiama mokslo ir praktikos 

kad Lietuvos vals-j Metus, pasėdėjo tik tą vieną vienybe. Tvirti Įsitikiniimai, 
mažažemiu sklypi-į dieną, pakilnojo pagal rei

kalą rankas, vienu pakėli
mu išrinko visa aukščiausia-

paremti objektyviais moks
lo duomenimis ir praktine 
patirtimi, padėjo institutui

kai smulkūs sklypininkai su-; jj teismą (33 teisėjus ir 744; nepasiduoti jokiems svyra
ma daugiau kaip trečda-; tarėjus!), o apie Paleckio'
Ii visų surenkamų žemės mo-j ”fcįta darba” niekas

Ka

kaina

MURKLYS, A. 
apysaka, 130
na

Giedriaus 
psh kai- 
....... $1.80.

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

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ............................SI-1

Ta pati anglų kalba, ..$.1.J

KETURKOJIS UGNIAGE i 
SYS, D. Bindokienės pa Į 
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas. gera dovan. 
vaikams, bet ir senelia 
su Įdomumu ir malonumi 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kal
usi .... ...•■■•• ^^1.^)^).

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

ksčiu.
♦ * ♦

60 milionų rublių šiemet 
iš Lietuv
surinkta tiesioginių 
čių pavidalu.

Nors neseniai bolševikinė 
propaganda pas save ir net 
užsieniuose garsinosi, kad 
"mokesčiai naikinami”, bet 
jie dar tebėra Tiesa, tiesio- 
giu'a; mokesčiai ten iš tik-
r: u rln

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 labai tinka dovanoms:

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

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

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

"House U po n the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

imams. neteisingoms 
koms“.

"Neteisingos Įtakos“ čia, 
tuvių išėjo šeštadienio ryto! ?.e aori)°- neiškia — Chruš- 
laikrasčiai su visais naujais! š'jov? kukurūzinės ir pana- 

' šios idėjos. Prieš keletą me- 
uprari. tų Chruščiovas išbarė ir iš

ne ne-
užsiminė. Netrukus iš spaus i Ką dovanoti?

ionų i ublių šiemet: nutarimais ir Įsakais, pasira- j 
’ ?s v_entojų bus lytais Paleckio. Iš to supran-,

mokes- tama kad. deputatams dar 
rankas tebekilnojant. jų 
"nutarimai“ ir prakalbėlės 
jau turėjo būti spaustuvės 
mašinose. Kai nėra rizikos, 
kad "parlamentas“ galėtų 
ką nor
gu iš anksto jam pa 
nebūtu nuostabu, jei tokie 
patys jo darbo aprašymai ir 
posėdyje pasakytų kalbų 
’sutrumpintos stenogramos* 
pasirodytų laikraščiuose ne 
tik tą _ rti vakarą, posėdi- 
ninkams besiskirstant. bet ir 
kokia pora dienų prieš po
sėdi...

juokė Lietuvos agronomų 
(kaip tik P. Vasinausko. V. 
Vazalinsko ir kt.) siūlymus 
plėsti žalienų plotus paša
rams auginti. Chruščiovas 
tada pasiūlė atsiklausti ver-

Jeigu yra reikalas ameri 
Kiečiui padovanoti knygą 
ai Keleivio administracijo 
e galite gauti šias tinkama;

_ mažesni uz tiesio- j 
’.us -okesč’ ■ tuose kraš

tuose, kur mokesčių sistema 
daugiausia tiesioginiais mo
kesčiais remiama.

"Socialistinė“ rusų mo
kesčių sistema eina valdžiai 
lengviausiu, bet gyventojam. 
skriaudingiausiu keliu: re- i 
miasi prekybos apyvartos) 
mokesčiais, kurių Lietuvoje)
šiemet yra užsimoję surinkti j Pagerbė P. Vasinauską 
lygiai dešimt kartų daugiau.) Gruodižo 15 d. buvo Dot- 
negu tu vadinamųjų mažų nuvoje iškilmingai pagerb-
tiesioginiu mok^scių.

(Elta)

Aštuonmetė mokykla — 

privaloma

Respublikinės Plano ko
misijos pirmininkas A.

Knygas:
"Lithuania 

rocs,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he 
L. Valiukas

su sotybes užpakalinio na- 
nors ir kitaip nutarti, ne-! č'au karvių, o ne tokių ag- mo tiečiame aukšte tarp 
iš anksto jam pasakyta roromų" nuomonės.. Vaši- raudonųjų komandienų šei- 

nauskas tada tylėjo. Vaza- ™U- Vaikų neturėjo. Vyras 
linskas miglotai prisipažino buvęs, kaip vėliau geriau 
kiek suklydęs. (Vazalinsko juos pažinoję pasakojo, be- 
karjera po to buvo susvyra- dailininkas ar artimas tai 
vusi. bet dabar jis viceprem- meno šaka;. Prie naujų šei- 
jeras — šumausko pava- mininkų iš partijos malonės 
duoto jas Vilniuje). Į kažkurio dalinio politruku

Dabar Maskva daugiau tapęs ir ėmęs dėvėti lietuviš- 
leidžia vietiniams specialis- kos medžiagos ir lietuviško 
tams spręsti, kaip turėtų bū- sukirpimo karininko unifor- 
ti ūkininkaujama, žinoma,
nelieč’ant pačios kolchozi
nės sistemos, kuri partijos
teoretiku akyse tebėra nelie- papildžiau, žinoma, čia bu- 
čiama dogma. P. Vasinaus- vo kalčiausia mano karšta 
kas ir jo vadovaujamas ins- dzūkiška prigimtis ir dar 
titutas nemaža prisideda mažam motinos Įdiegtas pa

do- prie kolchozų "veido gelbė- reigingumas.
jimo“, tad visi kolchozinėn — Stasiuli. sūneli, ar ne- 
bėdon Įklimpę vadai viltin- galėtai padėc savo mamai? 
gai žvelgia i Vasinausko pa- šek regi. tik dvi rankos, o 
galbą ir vienbalsiai reiškia kiek tų dai bu... Va, tu vienu, 
pagalbą io autoritetui. Tik aš kitu. ir tuoj abiem bus 
jo ir instituto pamokymai lengviau...
perdažnai susiduria su "ko- Leitenantas jau senokai 
munizmo statymo“ sistemos laiko užsidaręs kiemsargi, 

Jis vienas iš tų, kurie dabar- prigimtinėmis ypatybėmis ir o aš, "atlikęs“ savo misiją, 
tinėje padėtyje deda dižiau- tragikomiškai žūsta. landžioju po visus kampus
sias pastangas "kiek galima 1 (Elta) j kaip nenuorama.

Vytautas the Great Grane 
Duke of Lithuania. dr. J- B 
Končius, iliustruota. 211 
9sl.. kaina kietais viršeliai. 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES’ parašė Juzė 
□aužvs’-dienė. kaina $2.

ma
Nepažinojau aš jo anks

čiau ir dėl to kone kvailybę

tas agronomas Petras Vaši 
nauskas jo 60 metų am
žiaus sukakties proga. P. 
Vasinauskas dabar vra
centas, Žemdirbystės insti
tuto vadovas Dotnuvoje. Bu
vęs vienas iš "neramiųjų“ 
Lietuvos nepriklausomybės 

Drobnys Vilniuje gruodžio laikų agronomų, dabar uo- 
30 diena susirinkusiam so- liai darbuojasi žemdirbystei
vietui skelbė, kad 1967 me
tais moksleivių skaičius 
bendrojo lavinimo mokyklo
se Lietuvoje padidėsiąs 15. 
^00 ir pasieksiąs 513,000.

tobulinti sukolchozintoj Lie
tuvos žemės ūkio sistemoje

ir drioksi bombą. Pasirodo, 
būta raudonojo sakalo (taip 
rusai vadino savo lakūnus). 
Tik labai keista, kad jis ne
metė bombos nei ant vokie
čių gatvių pašaliuose susta
tytų sunkvežimių, nei kari
nių sandėlių, kurių didžiu
ma (sakysim Antakalnyje) 
buvo pilni maisto ar šaud
menų. o. perskridęs Neri 
žemiau Žaliojo tilto, sviedė 
ją i seną mažą pokasto fab
rikėlį ir padegė.

Bet ir pats nabagas tuoj 
už Šnipiškių atsitrenkė į Pa
nerių pliką kalnelį ir užsi-

praustis, valytis drabužiu? 
ir avalvnę Tai daliniai, ku
riems buvo skirtas poilsis.

Karininkai, kurie suėjo 
vidun, nusijuosę diržus su 
pistoletais žiūronus, planše
tes su žemėlapiais ir užrašų 
knygutes sumetė, kur pa
kliuvo: ant sofos, ant fote
lių. Nusiprausė ir apsitvar
kę, viską paliko ir išėjo i 
miestą apsidairyti.

Gal apie 9 ar 10 vai. rytoj liepsnojo, 
praūžia virš stogų lėktuvas,i (Bus daugiau).

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.

eoooaeeeeooeocooooMooMM
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Pasikalbėjimas""H 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS M1CHELSONAS

— Maiki. ar tu gersi, arj 
negersi, nuo kojų nuvirsi; 
džius di sem. i

— Tiesa, tėve, to neiš
vengsi. Tačiau bloga, kai a- 
lus nuo kojų nuverčia. To
kiu atveju niekas nei pa
minklo nepastatys ant kapo.

— Žinai, Maiki, aš dar ne- 
gatavas mirti, todėl apie pa
minklus nekalbėk. Verčiau 
pasakyk man, kas dabar da
rosi Čainijoj. Girdėjau, kad 
cinkai pakėlė revoliuciją 
prieš komunistus. Ar tas tei
sybė?

— Galima pasakyti, kad 
Kinijoj, kurią tėvas vadini 
Čainija. dabar vyksta tokios 
permainos, kokias turėjo 
pergyventi ir Sovietų Rusi
ja. '

— \ isgi man tas neaišku.
— Gerai. tėve. paimkim 

toki pavyzdį: nuo kalno vir
šūnės nutrūko akmuo ir pra
dėjo ristis žemyn; ir kai įsi
bėgėjo, tai užbėgo iki pusės 
kito kainos. Bet paskui pra
dėjo ristis atgal, nes pertoli 
buvo nusiritęs Panašiai bū
na ir su revoliucijom: kai 
žmonės įsisiūbuoja, tai jie 
nueina toliau negu reikia, ir 
paskui ima grįžti atgal. Taip 
buvo su didžiąja prancūzų 
revoliucija, taip buvo su Ru
sijos revoliucija ir taip da
bar yra Kinijoje. '

— Tai tu rokuoji, kad 
čainiai buvo jau pertoli nu-

! juostomis, o prie jo dar pa- 
’ statytas nedidelis drožinė-. 
' tas lietuviškas saulėkryžis.
1 Gausūs ir, palyginti. įta
kingi Londono lenkai, grei
čiausiai, nieko kito nė nepa
stebės, kaip taip ryškiai lie
tuviškai padabintą Aušros 
Vaitu paveikslą. Tai romus, 
bežodis ir. sakytume, diplo
matiškas atsakymas į Wa- 
shingtono šiluvini, Chicagos 
vamiuvinį ir Vatikano len
kiškąjį iššūki, popieringai 
kėsinantis į Lietuvos sostinę.

* * •

— Maiki, aš ir vėl ateinu gųjų pusių, jeigu ji nėra ap-
pas tave. ribota. Taip via su viskuo

— Gerai, tėve, taip ir rei- Be maisto žmogus negali gy
kia. venti. bet jeigu valgysi be

— Šiur. kad reikia Aš la- saiko ir persi valgysi, turėsi
bai apie tave rūpinuos, kas- sirgti, arba taip nutuksi, kač 
dien kalbu rožančių, kad pirma laiko turėsi mirti 
velnias neišvestų tavęs iš j Taip pat ir vanduo. Be jo 
iš doros kelio. negalima gyventi, bet jeigu

— Nebijok, tėve. iš gero jame pasinersi ir įtrauksi jo 
kelio aš nenukrypsiu. įį plaučius, —prigersi. Nega-

— Nebūk toks šiur, Mai-! Įima gyventi ir be saulės, bet 
ki. Žiūrėk, koks ištvirkimas perdaug jos spindulių gali 
Bostone. Pernai tris škules: žmogų užmušti, 
sudegino, o kiek langų iš-Į —Nu, tai kas iš to išeina? 
daužė! Nu, o kas tie ištvir-į — Išeina tas, tėve, kas 
kėliai? Juk tai tokie pat viskuo reikia naudotis su 
bloznai, kaip ir tu.

MŪSŲ Balučio veidas 
malonus, simpatiškas ir žmo
giškai šiltas, šiltai žmoniš
kai reportažo autorė Gina 
Richardson Lietuvos įgalio
tąjį ministrą ir aprašinėja. 
Jis daug skaito, dažniausiai 
politines knygas ir istorinius 
romanus, kuriuos gauna iš 
bibliotekos, nes jo asmeninė 
likusi Lietuvoje. Jis gula 

keliasi devintą, 
bet dar lovoje perskaito die
nos spaudą. Pasaulio įvy
kiuose gerai informuotas ir 
turi savo nuomonę. Nelabai 

Po vėliava matyti centrą- sėkmingai maištauja prieš 
linio šildymo vamzdynas, o ilgametės šeimininkės Kas- 
prieš vamzdyną stovi nedi- tutės Noveikaitės ir savo gy-

George hnopp. 34 m. amž., su savo advokatu John Dunne (vidury). Knopp buvo laikomas nu
skendęs. nardydamas Mead ežere, bet iš tikrųjų jis tik tą nelaimę suvaidino. Jo žmona gavo 
S1U.090 draudimo ir ištekėjo. Po kurio laiko „prisikėlė“ ir knopp. Jis vedė Brenda Melton (deši
nėje). kurią ta istoriją labai sukrėtė. Knopp su imtas už negrąžinimą nardymo aprangos, kurios i septintą ir 
vertė $150. bet paleistas, uždėjus $15.000 užstato.

ėję?
— Pertoli, tėve. Jų vadas 

Mao Tse-tungas buvo įsi
vaizdavęs, kad namie revo
liucijos neužtenka, ją reikia 
kelti visame pasaulyje, kaip 
pradžioje skelbė Rusijos 
Stalinas. Bet Stalinas tapo 
diskrediduotas. ir Rusija jau 
gerokai atžengė atgal, pra-

saiku.
— Maiki, aš tau pasaky

siu, kad ant šito punkto tu 
turi misteiką.

— Sakai, klaidą?
— Jes. Maiki. klaida ai 

kinti. Va. netoli nuo Bosto-. apmilka — vis tas pats mis- 
no yra gražus miestas Quin-i teikas.
cy, bet ir tenai velnias savo — O kame tėvas matai 
smalą verda. To miesto ma-i mano klaidą? 
joras anądien pranešė, kad — Klaidingas yra tave 
per pereitus metus tenai ne- pasakymas, kad viskuo rei- 
liko beveik nei vienos šku- kia naudotis su saiku. Čia 
lės, kur nebūtų išmaišyti lan-' ?»Tai k i. misteikas kaip slo
gai. Kai kurios buvo po ke-)
lėtą kartų plytomis subom-j 
barduotos. Sudėti nauju

— Ar tėvas manai, kad 
velnias dėl to kaltas?

— Jes, Maiki. tėvai nega
na meldžiasi, tai zlydukas 
ir gundo vaikus škules nai-

langus miestui kaštavo $10. 
577 vien tik už stiklą, ne
skaitant darbo. Nu. tai kaip 
tu rokuoji. kas dėl to kaltas, 
a?

— Daugiausia kalti tėvai.

Apie madas ir beviltišką liūdesį

dėjo ieškoti taikaus sugyve-Į kištos;os nosinaitės,

delis stalelis, ant kurio pa
statytas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas. Paveikslas

dytojų sąmokslą jį privers
ti laikytis dietos. LinksmaiLAIŠKAS IŠ LONDONO jęs 19 amžiaus stiliaus gumi

nę marškinių apykaklę. .
BAISIU sartoniškojo me- Romoje daryk, kaip ro- apkarstytas lietuviškų raštų1, (Nukelta į 7-t, psl.) 

no ir mokslo — kitaip sa- menai daro — sakydavo se- 
kant, siuvėjininkystės — ži- nieji romėnai, o todėl esto ir 
novu būti nereikalinga, kad lietuvio diplomatų švarkų 
pastebėtum keliolika metų sukirpimas gal kaip tik yra 
pasenusio kirpimo švarkus, visiškai diplomatiški.
Vilki jais visi Britanijos Už- * * *
sienio reikalų ministerijoje
pripažintieji Lietuvos Res
publikos diplomatai.

Abiejų krūtinėse elegan
tiškai baltuoja šmaikščiai į-

nimo su pasauliu. Mao Tse- 
tungas tokią politiką pradė
jo smerkti. Sovietai tada nu
traukė savo paramą Kinijai, 
jau neparduodami jai gink
lų. Todėl Kinijos armijos 
vadai pradėjo Mao Tse-tun- 
gą kaltinti. Bijodamas, kad 
jo nenuverstų. jis suorgani-

mus.
— O kaip tėvas galvoji? 
— Aš. Maiki. ir negalvo

dama* žinau, kad yra trys 
dalykui, kuriems nereikia 
jokio saiko nei mieros. Tai 
yra alus, žmogaus garbė ir 
pinigai.

— Tėve, garbės be saiko
kad duoda vaikams perdaug! norėjo Rusijos caras ir visi 
laisvės tėve. Paskui kalta jų jo generolai. To norėjo Vo-
renkamoji valdžia, kuri 
jiems pataikauja ir jaunų 
piktadarių nebaudžia. Paga
liau kalta ir pati vaikų pri
gimtis .

— Jes, Maiki, aš sutinku, 
kad tėvai duoda vaikams 
perdaug valios. Kodėl šven
toj mūsų Lietuvoj tokio iš
tvirkimo nebuvo? Todėl.! nustumdami į šalį daug pro

kietijos kaizeris, paskui Hit
leris. Musolinis ir Stalinas. 
Bet tas neribotas ir visai ne
reikalingas garbės troški
mas visus juos pražudė. T? 
patį galima pasakyti ir apie 
pinigus. Amerikoje dideli 
pinigų maišai visada įsilau
žia i aukštas valdžios vietas.

kad vaikai gaudavo kasdien 
lupti, kasdien turėjo kalbėti 
poterius ir sėsdami prie sta
lo visada turėjo persižegno
ti. Žegnojosi ir pavalgę. O
ar tu matei Amerikoje, kadi 
atsisėsdami prie stalo vai
kai žegnotųsi? Aš, Maiki. 
nueinu ant balių ir nueinu į 
restoranus, ale dai- nesu ma
tęs, kad tenai kas persižeg
notu. Tokioj dirvoj. Maiki. 
tai tik ir dvgsta velnio sėkla.

—Laisvė, tėve. yra geras 
dalykas, tačiau ji turi ii- blo-

tingesnius ir gabesnius vi
suomenės veikėjus, kurie ne
turi milionų. Tai yra skriau
da pažangai. Ir dėl to, kad 
keli magnatai sėdi apsikro
vę auksu, milionai žmonių, 
kurie savo prakaitu tą auk
są uždirbo, gyvena didžiau
siame skurde Taigi ir pini
gas be saiko yra žalingas 
daiktas, tėve. O apie alų nė
ra kas nei kalbėti. Jei gersi 
jo be saiko, tai ne tik nosis 
nasidarys mėlvna, bet ir nuo 
kojų nuvirai

MILIONINIO tiražo Lon
dono dienraščio Dailv Tele-j» I
graph savaitgalio priedas! 
VVeekend Telegraph yra J
žurnalinio pavidalo, spaus
dinamas giliaspaude ant ge- 

... ros kokvbės popieriaus. Per-
madmgai sumegztas vadi-, metų gruodžio 16-sios 
namuoju \\ įndsoi o mazgu. iai<įo je per penkis puslapius 

Baltomis nosinaitėmis į išsitęsusiame paveiksluota- 
krūtines pasipuošę, beje. y- me reportaže apie Pabaltijo 
ra visi spalvotai nupaveiks
luotieji Pabaltijo respubli

Jau parduodamas

1967 METŲ "KELEIVIO“

o pa
siuntinybės tarėjo V. Balic- 
ko skoningas kaklaraištis

respublikų pasiuntinybes 
Londone nuotraukos yra di- 

•. ryškios, ir 
nesunkiai i-

zavo jaunuolius "kultūrinei kų diplomatai Londone: ke- deiės, spalvoto 
revoliucijai“ kelti prieš 
"buržuazijos šalininkus“. Ši
taip jis vadina savo kritikus.
Iš to visoje Kinijoje prasi
dėjo kruvini sumišimai. At
rodo. kad Kinijos darbinin
kai linksta Sovietų Rusijos 
pusėn ir kaujas su Mao Tse- 
tungo jaunuoliais.

— Ale pasakyk. Maiki. 
kokiem paradams tų revo
liucijų reikia?

— Tėve, jeigu šiandien 
mes turime šiokios tokios 
laisvės ir teisių, tai ačiū tik 
tam. kad žmonės per amžius 
už laisvę kovojo. Jeigu pa
saulyje nebūtų revoliucijų 
ir niekas nekovotų, tai viso
kie valdovai dar jodinėtų 
mūsų nugaromis. Ar tėvas 
to norėtum?

— Nausa!
— Na. tai tylėk ir prieš 

revoliucijas neniurnėk.
— Maiki, aš ilgiau už tave 

gyvenau, daugiau svieto ma
čiau ir daugiau už tave ži
nau. todėl, kad ir tylėsiu, a- 
le vistiek tavęs neklausysiu.
Dac oi ir gudbai!

turi latviai, trys estai ir du atskiros detalė 
lietuviai. Varlikę vietoj kak- žiūrimos, 
laraiščio pasirišęs tėra Lat- Latvių Ozolins sėdi išrai- 
vijos pasiuntinybės charge tylame minkštasuolyje, už 
d’affaiies (šitą diplomatiš- jo stovi koncertinis rojalis, 
ką titulą išvertus Į reikalų i ant kurio plevėsuoja Latvi- 
vedėją. nebesigauna tas į jos vėliava, o ant sienos 
pats) Ozolins. o Estijos pa- auksiniuose rėmuose kab'> 
siuntinybės galva A. Torma) prieš tris metus mirusio Lat- 
dėvi tokio pat kirpimo švar-Į vijos įgalioto ministro K. 
ku. kaip ir lietuviai diplo-' /arinio portretas. Ministras 

frakuotas, medaliuotas ir 
tarsi pabrėžia, kad jis vis! 
dar vra simboliškasis pa-Į 
siuntinybės šeimininkas, nes 
paskirtas ir įgaliotas dai 
Latvijos Respublikos vy
riausybės.

Estų diplomatų nuotrau
ka skoningiausia. Neper
krauta, neprigrūsta. Ant 
dailaus stalelio tesimato Es
tijos vėliavėlė, buv. prezi
dento Paets reljefas ir, atro
do. tautodailės albumas su 
įauksintu irašu "’Estonia“.

matai.

MILIŪNUS PAVAGIA

Vagims ir visokiems suk
čiams labai patogi vieta ten, 
kur eina karas. Taip yra ir 
Vietname Per 1966 m. ten 
pavogė ar kaip kitaip "din
go“ 22.7—27.3 mil. įvairiu 
JAV pasiųstų gėrybių, tai 
yra 5-6 G visų pasiųstu gė
rybių. JAV pagalbos Viet
namu! direktorius MacDo- 
nald tai laiko normaliu reiš
kiniu.

KALENDORIUS

SIUVĖJININKYSTĖS sri
tyje Londonas pastaruoju 
metu pagarsėjo kaip pasau
linė plikašlaunių mergaitiš
ku sostinė, bet garsioji Lon
dono siuvėjų gatvė Seville 
Ro\v pasaulyje vis dar pir
mauja santūriu vyriškų dra
bužiu puošnumu. Nei New 
York o Brooks Bros., nei Ro
mos sartoi i jos (pagarsėju
sios bandymais suelegantin- 
ti kaimietiškąjį Chruščiovo 
stuomenį). Londono nenu- 
konkuravo. gi dabitiškiau- 
sieji Parvžiaus dabitos kos
tiumus vis dar užsisako Se
ville Ro\v siuvyklose.

Anglijos siuvėjii sąjunga.' 
matyti, užsitarnauja visu ‘

LIETUVIŲ nuotrauka ka- 
l ingiausia. Ją užstelbia mil
žiniškas, barzdotas, šalmuo-į 
tas, šarvuotas ir karduotas) 
lietuviškas kunigaikštis, ku-1 
lis reportaže net vadinamas)

geros valios žmonių šimpa-' karaliumi, ir maždaug tokio 
tijų, kai ji visuomenės d ė-', pat didumo ant sienos iš
mesi atkreipia į faktą, kad tiesta trispalvė Po pat ku- 
maždaug visi pokariniai Di-| nigaikščiu matvti Antano 
džiosios Britanijos premje- Smetonos (prezidento, ne 
rai, išskyrus Churchillį, pa- pianisto) ir daktaro Gri- 
sižymėjo apsirengimo nerū- niaus (taipogi prezidento, 
pestingumu ir persenusiu ne scholastiškojo kritiko) 
stiliumi. McMillanas šia nuotraukos. Kitos aplink 
prasme (ir Anglijos siuvėjų kunigaikštį apkabinėtos fo- 
nuomone) buvęs tiesiog be- tografijos grupinės, ir vei- 
viltiškas: jis amžinai nėšio- dai neatpažįstami.

I

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 M1CHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky

mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

i
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MOTERŲ SKYRIUS ♦
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų

Keliaujantis ambasadorius Eilsuorth Bunker susituokė 
su ambasadore Nepalyje Carui C. kaiše.

Teisės patarimai

(Tęsinys)

1940-41 metų žiema paryžieeiams buvo be galo sun
ki. Maisto nepriteklius ir šaltis žmones begaliniai iškan
kino. Su maistu buvo taip: eilė produktų buvo galima 
pirktis su kortelėmis— duonos 350 gramų per dieną (da
bar 275 gr ), cukraus 500 gramų per mėnesi t vaikams 750 
gr.). “kavos“ (mišinys 30G kavos ir kažkokio erzaco)
250 gramų per mėnesi (dabar 150 gr.). riebalų (sviesto, 
aliejaus, margarino) 400 gramų per mėnesi (dabar 5<><> 
gr.). ryžių 100 gramų per mėnesi, bet ne kas mėme . Daba! 
ryžiai tik vaikams duodami. Bulvių — 1 ar 2 kilogramai 
per mėnesi, bet ir tai ne kas mėnuo, sūrio — 24‘» gramą 
per mėnesį, sausų daržovių —250 gramų per mėnesi. Ki
tus produktus teko pirktis laisvame turguje, kuriems kai
nos irgi nustatomos. Eilės tų produktų ir su kortelėmis j 
negalima buvo pirktis, nes jų nebuvo. Pavyzdžiui, alie
jaus Paryžiuje visą žiemą nebuvo, o pavasari jį pradėjo 
duoti vietoje sviesto. Su mėsa buvo didelių sunkumų, ir 
reikėdavo, kaip ir dabar reikia, stovėti ilgose "uodegose".
Žiemą, per didelius šalčius, žmonės stovėdavo nuo 5 vai. ; 
ryto iki 9 vai. ryto. laukdami mėsos. Uodegose teko stovėti, 
ir dėl kavos, ir dėl sūrio. Be eilės buvo galima pirktis 
duonos, cukraus, kartais sviesto, makaronų ir vaikams 
pieno (nuo ketvirčio iki trijų ketvirčių litro šviežio pieno ' 
pagal vaikų amžių). Dėl kitų produktų, perkamų laisva-' 
me turguje, uodegos ir dabar tebėra būtinybė. Pavyzdžiui 
dėl kilogramo bulvių man teko kartą stovėti pusketvirtos 
valandos uodegoje gana šaltą žiemos dieną. Vėliau pra
dėta bulves duoti pagal korteles, bet jos buvo labai retas 
svečias Paryžiaus virtuvėse ir visada gautos per "uode
gas“. Tik pasirodžius šiemetinėm bulvėm, pasidarė kiek 
lengviau, ir, pavyzdžiui, birželio mėn. gavome net po 3 kg. 
bulvių. Dėl pieno (lieso, nugriebto) kurio galima pirktis 
laisvame turguje, reikėdavo ir reikia stovėti uodegose po 
valandą ir daugiau, ir tai galima pirktis tik pusę ar ketvir
ti litro. Turgaus uodegose stovime morkų, burokų ir kito
kių daržovių, o pačiame žiemos viduryje, kada Paryžius 
stačiai badavo, visos daržovės buvo išnykusios iš rinkos.
Buvo galima pirktis tiktai garsiąją ““Rutebagą“. lietuviš
kai vadinamą gyvulinę ropę. Paryžiečiai pereitą žiemą 
atsivalgė rutebago irtos daržovės turbūt niekad neužmirš ,
Vėliau ir ropė išnyko, bet pasirodė žemės kriaušė, daržo
vė. panaši Į sušalusią bulvę. Paryžiuje visą žiemą, per di
džiausius šalčius, prie krautuvių bu\o galima matyti ilgas 
uodegas stovinčių ir šąlančių žmonių. Uodegos ir dabar 
neišnyko, bet vasarą jos kažkaip mažiau metasi i akis. i 
Aukščiau išvardintų kortelių maistu sotus nebūsi. Kas ne
tiki, tegu pabando ir Įsitikins. kad su tokiu maistu žmogus 
turi jausti nuolatini badą. Aš. pavyzdžiui. Parvžiuje visa
da buvau alkanas, nors be galo daug paryžiečių gyveno 
dar blogiau, negu man teko gyventi.

Žiemos metu gyventojus miestuose kankino šaltis.
Paryžiuje didelė dauguma butų buvo visai nekūrenami, 
o kur ir kūreno, tai neužtenkamai. Mano bute centralir.is 
šildymas per visą žiemą veikė tik 3 savaites, o visą kitą
laiką teko gyventi nešildomame bute. Nelaimei padidinti. Ta* "ilgiausia“ suknelė, kokią 
daugelyje namų dėl šalčio neveikė ir vandentiekis; man s’ūlo \ew Yorke Oscar de !a 
teko tris savaites nekūrentame bute būti be vandens. Pri- Renta madų namai 
siminimas pas mane paliko ne perdaug malonus iš praei
tos žiemos gyvenimo Paryžiuje. O daugeliui žmonių žiema 
visai suėdė sveikatą. Pavasarį maisto reikalai nepagerėjo, 
ir tik vasarą, pasirodžius naujom? daržovėms, su maistu

SS-SAi-sS.V-5-AAsS^S j- £55SŠ5R

Mykolas Vikis

PANEMUNĖSE ŽYDI PIEVOS

Panemunėse žydi pievos kvapnios,
Ąžuolai šešehais mėlynais jas dengia 
Skamba sena kalba raibuliuojančiose pievose. 
Ir upės skardena lankomis...

Žydi pievos margos,
Renkasi pulkai panemunėmis 
Iš vakaru parnešti pergalės...

Panemunėmis žydi krauju pažliugusios pievos, 
Laisvės vėjai šiurena lūpas žiedų,
Supasi viršūnėse nuliūdusių ąžuolų, 
Prisikėlimą sapnuodami.

(Iš neseniai išleisto rinkinio "N\-parašyti laiškai*’).

Klausimas

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

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Andrius Valuckas. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 280 
ps!.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 ps! , kaina $4.00.

Saliy Salmincn, K.ATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina Š5.OO.

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

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

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, ore- 
nijuotas romanas. 224

jis negali to turto palikti sa
vo įpėdiniams, nes tas turtas 

Mūsų motina buvo du kar- iš esmės jam nepriklauso, 
tu ištekėjusi. Kai mirė pir- Jei, iš kitos pusės, turtas bu- 

j masi? jo? vvras. pasiliko vo paliktas absoliučiai, tik
j trvs vaikai. Kai mūsų moti- su “išreikštu noru“, kad jis 
na ištekėjo už mūsų tėvo. panaudotų tą turtą vaikų la- 
taigi už antrojo savo vyro, bui. — tada ši uždėta jam
ii jam užrašė visa savo tur- "pareiga“ gali būti labiau _........

! ta su salvga. kad. jei ji mirtų moralinio negu teisimo po- kai;;a 
Į pirma.'jis. jos vyras, duotų būdzic. Negaliu Tamstaijt- 
i dali savo vaikams.I

Mudu su broliu gimėme i -i- - - mento.daug vėliau, ir musu moti-, _ . .. .... _, -i ~ s Prie tėvo palikimo Tam; na gvveno dar ilgus metus.i. .. . ... t • «•> noT. - vr- „ tu broliai ir seserys is pir- uec Kaina bo-GJ.Ji mirė 1960 metais. Musų <• . , , ir. . • .- ' mųiu vedybų negales katėvas no motinos mirties pa-

sakyti į šį klausimą, nema
čiusi Tamstų motinos testa-

P-J-,

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da-

: siskubino padaryti savo tes
tamentą. palikdamas visa

bintis Tačiau, jei jie suge
bėtų įrodyti, kad dalis Į nag

Alė Rūta. KELIAS Į 
KAIRĘ. premijuotas roir.a- 

ser.osios kartosvczuivil ičč. | laiirviaiuuc » m _ . _ - ---—----- ----------- --------. r •• . _ , , * Tamstų tėvo turto nėra ioh:pt,OVVOT-,;,n(. -?iq ,,..įsavo turtą ir santaupas ban- - l . • , ue«.u\ių gyvenimo, _-io psi.,, - ... - i paties turtas, o vra įam tik opke mums. io vaikams. 1 ‘ •„ i Kaina 8-5.00-
J i I omjtn motino? 7 r.ot: Loto?“ i

1965 metais 
apsivedė

Tamstų motinos “patikėta.5
musų tėvas- turtas, kuris iš esmės pri- Vytaulas Volertas. GY-

_ VENIMAS YRA DAILUS,i vėl apsivedė senvvą moterį. į klausė ir priklauso jiems,
Sako. jis vedas dėl kompa-Į tada, žinoma, jiems būtų pri
bijos“. nes jam esą liūdna; pažinta Tamstų tėvo palie- tų gyvenimo, 242 psl.. kai-

romanas iš lietuviu emigran-

! gyventi vienam. ?Judu su 
broliu buvome nusistatę 

j prieš -as vedybas, nes žino- 
• me Iš Tamstos straipsnių, 
i kad žmona visuomet gauna I
1 dali savo mirusio vvro turto, iIŠMETĖ Iš KONGRESO

UŽ DAUGPATYSTĘ

Dabai imis kongresas su
spendavo Xe\” Yorko kon- 
gresmar.? A amą Claytoną
Povei;., ko! / asmeru komi- * «.
tetas ištiis. fcai jis tinka būti 

i kcngresman.u. Mat, jis kalti- 
1 narna;

lesąs savo 
kalams.

Į nepaisant jo kitaip sudary-j 
to testamento. Tačiau tėvas;

kamo turto dali-

MOTERYS KONGRESE

Dabartiniuose atstovu rū-
i muose yra 11 moterų. Viena : 50užsispyrės, sako. jus man 

nenurodysite, kaip ant svie-i 
to reikia gyventi.

Dabar norėtume Tamstą 
paklausti: kai
numito .! jo dabartinė žmo-Į metais. Tai Joannette Ran-

pasidarė kiek lengviau. Tiesa, kainos irgi stipriai pašoko į 
aukštyn. Išeina tas pats — badas lieka tas pats.

Nemažas palengvinimas maisto reikalui yra staiga 
išsiplatinęs mažų darželių kultyvavimas. Paryžiaus prie
miesčiuose. kaip ir visuose kituose miestuose, darželiai 
dabar didelėje madoje ir palengvina gyventojams gintis 
nuo bado. Ir mažame žemės lopinėlyje galima užsiaugin
ti žirnių, pupų, svogūnų, tomatų, bulvių ir kitokių daržo
vių. Išplito ir kralikų auginimas, o kas gali laikyti porą 
vištų, tas jau ponas, nes kiaušinių, pavyzdžiui. Paryžiuje 
gaudavome pirkti per mėnesį vieną ar daugiausiai du.

Nuo to. kad uniformuoti užkariautojai irgi dalija 
maisto korteles ne tik civiliams vokiečiams, kurie gyvena 
Paryžiuje, bet ir kariškiams, maisto sunkumai nesidaro 
lengvesni. Vokiečių išduotos kortelės turi būti aptarnau
jamos be eilės, be prisirašymo prie krautuvių ir panašių 
suvaržymų. Be to, vokiečiai pagal korteles gali pirkti daug 
daugiau produktų: sviesto ir cukraus dvigubai daugiau, 
mėsos ir sūrio irgi daugiau. Įdomu, kad ir Vokietijos žy
dai, ir dargi emigrantai, irgi naudo jasi okupuotoje Pran
cūzijoje padidintomis porcijomis, — mat, jie irgi vokie
čiai, o todėl privilegiuoti. Gyventojus nemažai erzina it 
tas, kad vokiečių gyvenami butai, viešbučiai ir kareivi-

Savo tėvynėje Škotijoje mirė 
92 m. amžiaus Mary Garden. 
šio šimtmečio pradžioje labai 
garsėjusi dainininkė.

i •(

na $2.50
Vytautas Volertas. UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas
422 psl.. kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. K AL* 
NU GIESMĖ, prem:iuo‘as 
romanas, 201 psk. kaina

f iš jų . Margaret Heckler, y- i
i ra naujai išrinkta Mass. 
valstybėje.

Pirmoji moteris i atstovų 
mus-ų te\a>Į rįjmus buvo išrinkta 1916

Alovzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, nremibio-

na gaus savo dali. ar negalė- kin.naudojęs kongreso! tų/lar prie mūsų palikimo; Senate v,.a mote,,.

ta? romanas, 
kaina $2 50.

Kazv<j Plačenis, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš

vaslapiai.

kun. Strazdelio gyvenimo.• . _ 1 1 . . . ! k ’V : .aiL l ei VU 1 et lliuici - ----- .... v .
p; -aliniams rei-Į prisikabinti musų broliai ir, _^a,.oaret Smith Maine H laida. 160 p.d. kaina $2.00

! seserys iš mūsų motinos pir-į pirmoji moteris pa?kirta Jur?i# Cli?!.da SiKSNO-
i rauju v ėdy »ų. t senatą 1922 m. Tai Rebecca ; SPARNIV SOSTAS, oreni-

Tai trečia? tok? atsitiki
ma? -JAV k< u.greso istorijo
je. Pirmą kavą kongresma- 
nas Brigham Roberts iš U- 
tah buvo pašalintas 1900 m. 
-Jis buvo moj nonas, kuris 
turėjo tris žmonas. -Jų tikė
jimas leidžia tifyėti kelias 
žmonas, o pačiai JAV įsta
tymus dauepatystė buvo pa
naikinta. Bet Roberts buvo 
vedę? pi ieš tą įstatymą išlei
džiant. todėl :is teisindama
si? sakė. kad jo pareiga rū
pintis žmonomis, kurias yra 
teisėta i ved o o Bet atstovu

Tik’mes. kad Tamsta su-Į Latimer Pelton iš Georgia. i juotas romanas iš oolitinių 
asi si musų rūpesti ir ne- 0 pirmoji išrinkta senatorė į Vismantu pvvenimo, 26.8pra

atsisakysi mums atsakyti i 
laišką. Labai prašome nemi
nėti mūsų pavardės ir net i- 
niciah:u neilėti

Vaikai
Massachusetts.

Atsakymas

Kai Tamstų tėvas vėl ap
sivedė. molinai mirus, jo tes
tamentas pagal mūsų įstaty
mus buvo “atšauktas“ (re- 

rūmų dauguma buvo kitos j voked). šis faktas nieko 
nuomonės ir Robertsą dėl'bendro neturi su Tamstos
daugpatystės pašalino iš at- tėvo 
stovų rūmų.

1919 m. iš kongreso buvo 
pašalinta-5 Mk vaukee socia
listas Victor Berger, kuris 
buvo nuteistas, bet vėliau iš
teisinta? dėl maištavimo. Iš
rinku? jį arti? kartą, jis vėl! testamento 
buvo pašalintas, bet, išrin
kus trečia, kaitą, pašalinimo 
klausimas .jau nebuvo kelia
mas.

ar “no-intencijomis
rais“. Įstatvma? numato, 
kad “apsivedimas“ atšaukia 
prieš vedybas sudarytą tes-

buvo rlattie Carauav iš Ar-l >si. kaina $2.50. 
kansas 1932 metais. Juozas KreLkauskas. TIT

NAGO UGNIS, premi "imtas 
• nmsnas, 205 pusi., kaina 
$2.50. y

AJovzas Baroną--: V|£,N1- 
51 MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta ? 1.50.

Juozas ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gvv^nunij. 283 psl., 
kaina $2.50.

Juorss JO SU-

MOTERIS POPIEŽIAUS 

KURIJOJE

Popiežius Paulius VI į sa
vo aukščiausią Įstaigą —ku
riją paskyrė 49 metų mote
li Rosemary Goldie. Austra
lijos laikraštininko žydo ir 
katalikės dukterį Ji jau se
niai pasižymėjo Romos ka
talikų veikloje. Ją asmeniš
kai pažinojo pora popiežių.

j PADĖTINĖ, premijų o t a g 
ŽMOGUS PO 100 METU į 'omaras 1? Vinco Kudirkos

Inžinerijos ir psichologi
jos piofesorius John Lynn

tamertą. Taigi, jei Tamstų j pranašauja, kad po 100 me- 
tėvas nesudarys kito testą- tų žmogus bus visiškai pasi-
mento, jo mirties atveju, jc 
turtas bus taip paskirstytas 

į kaip Į-tatymai numato be 
mirštantiem?

nes buvo labai gerai apkūrenami, tuo tarpu paryžiečiai 
šalo. Pavyzdžiui, daugelis mokyklų, vokiečių okupuotų.

keitęs. Jis galės kai kuriuos 
savo bruožus visai panaikin- <aina $3,90.
ti. o kitus pagerinti. Pavel
dimos ligos nebus žinomos.

žmonėms (according to lawsi Bus pagaminti dirbtiniai 
of descent and distribution). inkstai ir širdis, kurie ge-

Tamsiu atveju — vienas 
trečdalis tektų Tamstų pa
motei, o du trečdaliai Tams-

rvvenimo. 39 5 pusi kaina
$4.00

Alovzag Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, ure
ni juotas romanas, 279 psl.,

riau veiks negu tikrieji Bus! 
ir dirbtiniai smegenys, ku
riais bus galima sustiprinti

toms, t. y. Tamstai su bro-' tikruosius smegenis

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<6.00.

liu.
Dėl

Bus galima keliauti “te- Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. 166pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

ma jos vaikų iš pirmųjų ve-į sudėti į kompiuterį ir pa-j premijuotas romanas, 246 
dybų naudai,— tada tas tur-į siųsti kitam kompiuteriui, o į psl.. kaina $3. 
tas nebuvo paliktas jam ab- ten iš tos informacijos busi Tos knygos gaunamos ir 
soliučiai, o tik ”in trust“, ir 'galima atkurti tą žmogų, j Keleivio administracijoj.

vaiku iš pirmųjų lepatija“: žmogaus kūno
Tamstų motinos vedybų :| narveliai, net jo asmenybė 
jei motina paliko savo turtą i ir atmintis galės būti per

buvo kūrenamos, o mokyklos, kuriose mokėsi vaikai, dau-1 Tamstų tėvui, numatydama! duotos per radiją iš vienos 
gumoje visai nebuvo kūrenamos, ii vaikai žiemą negalėjo , testamente, kad dalis to tur-j vietos į kita. Visą žmogaus 
nusivilkti paltų. Ir, iš viso, koks gali būti mokymasis ne-i to privalo būti panaudoja- - asmenybes kodą bus galima 
kūrenamose mokyklose, kai sustyrusiais nuo šalčio pirštais
negalima rašyti.

(Bus daugiau)

. I ( • ■. 1 1_ ■ 1 . /■
i * R
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Vietinės žinios
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Bostono

Mielajam
ALBINUI KAROSUI

mirus, jo liūdinčiai šeimai — žmonai Felicijai, dukroms 
Vidai Kleinienei ir Giedrei ir sūnums Rimui ir Gintarui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Ona ir Aleksandras šulaičiaiPavykęs New Yorko 
vyru choro koncertas

Praeitą šeštadieni rengtas PARENGIMŲ KALENDORIUS,
New Yorko lietuvių vyrų Vasario 7 d. Jordan Hali: 
choro koncertas, kuriam di- salėje dainininko Naan Pold1 
rigavo to choro vedėjas \ la- koncertas, rengia Pabaltie- 
das Baltrušaitis, sutraukė draugija.
pilna Lietuvių Pil. Dr-jos III * * * i
aukšto salę publikos, kurios! Va3arfo w d 2 va, p0|
gerą dali sudarė svectat iš pįetp Thomas Park aukšt. dėlto patinka modernios pli-, 

11 mokyklos salėje Lietuvos> kašlaunės Londono mergi- 
nepnklausomybės sukakties! nos. .
minėjimas, kuri rengia A- Reporterė greičiausiai re-į 
merikos Lietuviu Tarybos klysta sakydama, kad Balu- ’ 

tis išeivijos ir. turbūt. Lietu
vos lietuviams vis dar yra į 
savotiškas herojus, kuriam'

VVorcesterio, Brocktono 
kitų artimesnių ar tolimes
nių vietovių.

Choras atliko eilę St. šim-į 
kaus. B. Dvariono, K. Y. Ba-i .1 ~. TV V •- • 1 ' S'O.jiUnaicio. A. Budrumo ir kitų 
lietuvių kompozitorių kūri
nių. o taip pat H Schoeder.
C’. Croemer, F. W. Bemer 
po dainelę ir Po chorinį ga
balą is A. Rubinšteino ope
ros Demonas ir G. Verdi op. 
Trubadūras.

Gerai paruoštas ir pajėgus

us.

Naujausios
KNYGOS

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau-

et
Vš

M
.*

,

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksniui! 
krorikų I dalis, straipsnių J jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus,

----  ... i» vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualiu
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

rinkinys, 348 psl-. kaina —ji 
minkštais viršeliais $2.50, 
Kietais $3.75. .

BALADĖS, šitoj labai! 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai! 
knyga, labai tinkama dova-Į 
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 
tai yra nepaprasta šio i<ki 

J lauš poeto dovana. Kaina $5
; BAISUSIS BIRŽELIS, ši
j toje 238 psl. knygoje yra 2 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina.................. $3.50

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

VARPAS NR. 6. 168 psl
-Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 

į J. Audėno, dr. V. Sruogie-1
nes. H. Blazo, M. Mackevi- į 
čiaus. A. Kučo ir kt. straips-1 

: niai. Kaina ...................  $2.'
LIETUVOS ISTORIJA,

; VI-ji laida, parašė dr. Van- 
j da Daugirdaitė-Sruogienė,
Į 414 psl.. daug paveikslų, ke- 

dirbti su tokiomi? liūdnomis Viršuje žuvęs Don Cambell. ka-! Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta, 
istorijomis. Dabar vis dar ris Consiston ežere (Anglijoje) Knyga ne tik geras vadovė- 
liūdna. nes viskas taip be- laiveliu išvystė greiti iki 300 lis mokiniams, bet ją su ido- 
viltiška" (pažodžiui: ”Now myliu per valandą. Žemiau trys mumu skaitys ir suaugusieji.
it is štili sad because it is all paveikslai rodo. kaip jo laivelis Kaina ............................ $6.
SO hopeless“) , iššoko i viršų ir apsivertęs vėl LIETUVIŲ BELETRIS-

Neturintiems diplomati-Į dūrė nosimi Į vandeni. TIKOS ANTOLOGIJA II
nes išmonės, nenažistan- omas, redagavo Bernardas

painių proto- į

Laiškas iš Londono

(Atkelta iš 5-to psl.) 
prisipažįsta, kad jam vis

Kovo 5 d. So Bostono L.
Pil. Dr-jos salėje Kaziuko laiškanešys gimtadieniais te-į 
mugė, kurią rengia Bostono i teatneša po pilną maišą 
skautų Baltijos ir Žalgirio; sveikinimo laiškų ir atviru-į 
tuntai. i čių. Tai vienas paskutinių-i

* * * ju antrosios Lietuvos vals-į
Balandžio 7 d Jordan

30 vyių choras susilaukė! Hali salėje pianistės Veros 
karštų publikos aplodismen- Veinbergs konvertas, rengia
tų ir keletą dainelių turėjo 
pakartoti.

Pirmoje ir antroje kon
certo dalvje skaitė savo kū
riniu? poetą? Stasys Santva-

Pabaltiečių draugija.

Balandžio 9 d. So. Bosto-

tybės kūrėju kartos mohika-i 
nu, savo veikla ir darbais di-' 
džiai nusipelnęs išeivijos iri 
Lietuvos lietuviams ir pel-1 
nytai užsitarnavęs visuoti
nos pagarbos bei įvertinimo.! 

Balučiui aštuoniasdešimt
no Lietuvių Piliečiu Dr-jos šešen. bet reportaže nesi-;

toju
buvo labai šiltai priimti. Tai 
dar ženklas, kad vykusiai, 
palinkta literatūrinė dalisj Ieškau senu pažįstamu, drau
gai! gražiai papildyti muzi-Įsų ir giminiu, 
kine programa, suteikdama' Georgą Žilinskas, Bos 503, 
visam parengimui daugiau Miliinocket, Me.
Įvairumo ■___________________

Deja. reikia pripažinti. į - .
akustikos požiū- Ateik tavo karaiystkad ši salė

i :u nėra tinkama aukštesnio 
b’gio muzikinei programai. 
Įvairūs koncertu rengėiai.

Tęsinys
Žydu kaltinamas Piloto aki-

vaduodamiesi vis daugiau '■a‘z<’;°Je Į>Rstus nejssl_• ... gynė. kad Jis laise save kara-
.įran.-miais, n emu meniniais liumi. bet pareiškė, kad dėl to 
sumetimais, dažnai ir gerą! Jis atėjo Į pasauli. Vienok 
Programą sukugelina ir SU-i kad Jo Karalystė
kopūstina. tuo nusmukdv-

PASIL NilNY BES tarė
jas "Y. Balickas reportažo' 
autorės yra tiesioginiai ei-! 
tuojamas. ”Man viskas su
griuvo", jis guodėsi žurna- 

į listei. Prieš karą pasiuntiry-
- bes personalas turėjęs 17 as-į 

menu. dabar jis likęs vienas. 
į Kiti išvykę Amerikon, 

"bet", pasakoja Y. Balickas. 
"kas nors turėjo likti ir rū
pintis pabėgėliais. Mes visi 
turėjome daug vilčių po ka
ro. Buvo baisu visą laika

nebuvo iš šio pasaulio arba am.
. . žiaus — gadynės. Nė Pilotas.

Gam? net gėlus menininkus nė patys žydai nesuprato šitų 
ir viso Parengimo kultūrini žodžių, kurie yra apreikšti tik 
Ivgi. Gaila, kad mes dar vis P^šventusiems Viešpaties pa-
1S S3\o P’hiskiu nepajėgia- no ka{j pažadėtoji karalystė ir. 
me nukeliauti bent i apskri-! visų dalykų atsteigimas gali
ties miestą ir atkreipti i sa- būti tik po Kristaus Antrojo 

„ -i---' Atėjimo, ši karta jau negalimo-:ameilkieClU; įe pasįpriešinti galybėje ir gar-,
publikos dėmesio. j bėję. Laikotarpyje tarp pir- j

i mojo ir antrojo Atėjimų, anot į 
! švento Rašto mokslo. Dievas

IšNl OMOJ AMAS KAMBARY S rinko iš žmonijos tarp nedau- 
Brooklyne. N. Y.. patogioje gelio ištikimųjų, kurie sudarys 
vietoje išnuomojamas kambarys Kristaus "Sužiedotinę“. šita 
su visais baldais. Galima naudo- : klasė sudaro aną "paslaptį“, kil
tis ir virtuve.

Kreiptis telefonu 64 
nuo 6 valandos vakaro.

> ri buvo paslėpta nuo amžių, bet } 
7-7365 ' dabar apreikšta šventiesiems. Į

Kolokaip Povilo pasakyta — 
siečiams 1:26.27.

Per devyniolika šimtmečių 
buvo vykdomas išrinkimas ir 
švietimas ir nepoilgam pasku
tinis šito "mažo būrelio“ narys 

js perėjęs už "užkabos"' ir

Miami mieste. Floridoje, išnuo
mojami kambariai su 2 lovom, 
tinka vedusiems. galima naudo
tis virtuve; netoli prekybinio 
centro, nuo Miami Beach tiktai Į įuš
15 minučių važiuoti. ■ įėjęs į dvasišką garbę, kuri bu-

Veronika Krowley. 2440 X.W. vo pažadėta tiems, kurie "ken-
Mia mi. Fla. 33142. tel. 633-2345.' čia su Kristumi, kad draug su 

(5) ' juo būtų pagarbinti“. Tik jie
------------------------------------------- į vieni iš visos žmonijos tarpo

VedllbOS ! patirs permainą nuo žmogiškos
. . . ' į dvasišką prigimtį ir tik jiems

Ieškau gyvenimo drauges. Tur- 1 vieniems yra duoti "didžiausi 
tas nesvarbu. Esu. 56 m. amz.,, jr brangiausi pažadėjimai“, Į 
gaunu pensiją. Mėgstu knygas, )ęuriuos nurodė šventasis Pet. 
rašyti, taip pat ramų gyvenimą. I ras __ 2 Pet 1 4
Negeriu. Rūkau. J visus laiškus Jie ,.“a Svainiai Dievo ir 
atsakysiu, susipažinę, jei patik- draugtėvainiai su Kristumi ir 
sime vienas kitam — apsivesi. jąjtie y)US Karalystėje kaipo Kū
me. Apsivesiu tik su viena. .. nigrai ir Karaliai ir karaliaus su

Rašyti:
Algirdas Goštautas,
420 \Vharton Street. 
Philadelphia. Pa. 19147.
Vedybų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metu amžiaus.

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą.

. .Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jaayra I

Tuojau siųsk S| skelbimą ir I 
saro vardą su antrašu. Ir mes' 
atstąMme vaistą tMmndnau^ 

ROYAL PRODUCTS !
North Sta., P.O. Boz 9112 1
Neįtark 4, N«w ,

Juo tūkstanti metų. Tikima, 
kad jų skaičius yra 144.000. 
kaip kalbama apie tai Apreiški
mo knygoje. Palyginus su že
mės gyventojų bilionais. tai yra 
tik mažas būrelis. Prilyginime 
apie "kviečius ir rauges“ jie va
dinami kviečiais ir iš jų susi
deda "Dievo išrinktųjų“ klasė 
Šventas Raštas mokina, kad 
pasaulis jų nepažįsta taip, kaip 
jie nepažino Kristaus, bet jie la
bai brangūs Tam. kuris yra sa
kęs: "Surinkit man mano šven. 
tuosius, kurie yra padarę su 
manim sandorą pasiaukojimų“. 
—Psal. 50:5.

(Bus daugiau
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltui šiuo adresu:
Lithuanian Rible Studentą 
212 East 3rd Street 
Spring Vaiky, IU. 61362

tiems įvairių 
kelinių plonybių, neižvel 
giantiem? sudėtingų tarp
tautinė? politikos gelmių.

Oun Campbell

Imkit ir skaitykit
Kipro Bielinio 

knygą

Brazdžionis ir Benys Bab-
į auska*. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai. 

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

Siųskite Pinigus j

LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRtMERCY
Įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTU RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Tari I:aukų l'opart. 1< i<lirną ir ap
draudę. Apsia'raudę SŽO.IKHI.OO. O- 
ficįa'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
travi” io

iVi-lafima per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: P rubliai už $10.00.
Iki 530.00 — $2.75.
Virš — JO%

GR'MERCY SlilPPING. INC 
7t! Hroad St.. Newark. N. J.

SIŲSKITE .MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
pitki'1 ui NAUJOSE SPECIA

LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jok', iro!.' -čio už ši patarnavimą: 
Lašykde, .'rašydami mūsų kata- 
U; ■ ;, iio -eii.-a< i’ -'us pasiūlymus, 
ypa'.i; ai Vai arų kraštų produktų 
ir audinių.

(i RAME RC Y
(Įsteigta 1945) 

i IS E. 2,s St. New York, N.Y.

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini 
mai.apie žymiąją poetę Sa
lomėją Neri, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

1 Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.
iooomv»tteaū aeon raoooo oaoooo

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
i ••Keleivio” administraci

ja praio gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjj adresą neuž

miršt* parnivti ir senaji.

Nepamirškite parašyti 

palto numerio — .Ip code.

Paragink savo pažistamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5,

aBooooUMŠoeeeooooooeodoooo

PIGIOS, ĮDOMIOS

daug kas. be abejo, liks sun
kiai suprantama ir mįslinga.
Mums. paprastai liaudžiai, ■ TERORO IR VERGIJOS’ ta 3 veiksmų komedija, pa- 
ne viską, turbūt, ir reikia su-! IMPERIJA SOVIETŲ Birutė Pūkelevičiūtė,
prasti. Todėl mes. matyt, ga-S RUSIJA ^a’na $2-
lime būti ramūs, jeigu teisiš-l Už ši veikalą autorė 1961
kai vis dar egzistuojančios J°Je smulkiai aprašyta • netaig gaVQ L> Bendruome. 
Lietuvos Respublikos Hipio-' ^^evikimo .eroro sistema,’neg jaunimo dramos konkur-Į 
matas. Didž. Britanijos ju- tos vergų stovyklos, kuriose so pirmąja premiją pagaf
ndiškai pripažįstamos Lie- ^ert.el.° ir zuv? . Ji Chicagoje vra susuktas
tuvos pasiuntinybės tarėjas 1 broliai,, sesers, gimines ir:filmas kurio paveikslais pa- 
reporterei taip gailiai pasi-Į įaugai. Knygos kaina — -ta ir ~ k*n
guodžia. Kokiu nors, liau-! centai, 
džiai nelabai suprantamu, 
bet diplomatišku būdu tik-
riausiai tuo buvo gražiai pa-į 
garsintas Lietuvos vardas. 
Lietuvos laisvinimo byla pa
stūmėta pirmyn ir sustiprin
tas Lietuvos valstybės juri
dinis tęstinumas...

— R. E. M-as

Geri
žodynai

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
. , , . . . . 359 psl-, kaina $2.50.

dynas, Baravyko, apie Grozv>lesmeiIe,P^Orin- 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, i aPsaxymab 165 psl.,
k„ina ........................ $6.00. kaina

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

Gyvulių ūkia, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos

Lietuvių-anglų kalbų žo-
Abi knygos labai tinka- tyrias, redagavo Karsavi-

mos dovanoms

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS 

Savo mažuosiu, vėl gali-'

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

, me pradžiuginti gražia do-! 
VAIKŲ DŽIAUGSMUI 1 vans — Vytės Nemunėlio! 

Nauja Janino. Narūne. L1*

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijojekalėdinė pasaka SNAIGIŲ LIUKAS RUDNOSIUKAS 
KARALAITĖ. Spalvotos ir T** Jau trečioji laida. Lietu-; galima gauti dailininko A- 
dailio? V L Stančikaitės i- visko, knygos istorijoje tai domo Varno piestą Lietuvos
liūsti acijos. Spausdinta Ko- nedažnas reiškinys. Tas ro- nepriklausomybės paskelbi- 
l«mbiJoje Didelis formatas/ do, h,d ,ie kariemt knyg, akto Stepo.

aina o ens. , g|cįriama tikrai nepapras- no Kair;o spalvotą portretą
ALGIS ir ALYTĖ, spalvi-' tai mėgsta. Todėl pradžių- g x g coĮiu dydžio už 80 cnt.

mmui knvcelė. Kama tik 50 vAikučiui isi--------------cpntu ginkite savo vaikučius, jsi LIETUVQS 2EMĖLAPIA1
cenių gykite ją tuoj arba Kalėdų,

Abi knygas galima gauti proga. Kaina $3.00. Gauna-i Turime Lietuvos žemėla-
Keleivio administracijoje. ma jT ' pnj — už 50 centų, už $2.50

Pašto perlaidoms reikia' į (sulankstomas) ir už $3.50
pridėti 15 centų. įft- ■ ■■-■■6- „ —-fr-= , (sieninis).

naitė ir Šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynai, Viliaus Peteraičio, 11 satyra, 71 psl., kaina $1.00. 
laida, daugiau Kaip 30,000

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 

Dabartinės lietuvių kalbos atsiminimų IV tomas. 272 
žodynas, redagavo pro?. J psl., kaina kietais viršeliais 
Balčikonis ir kt., yra apie
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ..... .............. $12.0<

žodžių, 58G psl., kaina S7.0G.

$3.75, minkštais — $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jei’i’ nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas perklą vyrą ateinančiu pen- 
keriu metu laikotarpy. Paskai
tęs knygą

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

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

minist racijoje.

.___ novelėą, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

Įyra naudinga!
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Vietines žinios
Kultūros klubo naujienos

Sausio mėnesio susirinki
mas Įvyks sausio 28 d. 7:30 
vai. v ak. Tarptautinio Ins
tituto patalpose. Dailininkas

Galėtume įsteigti vaikų 

darželį
Prisaikdins naują valdybą

So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos mėnesinis susirinki- jau seniai Bostone buvo! 
mas bus si ketvirtadieni, oyva mintis steigti vaikų: 
sausio 19 d. 8 vai. vak. darželi, kuriame galėtų bent j

Jame išrinktoji valdyba kartų per savaitę susiburti! siunčia betarpiškai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

Studentų susirinkimas j

Sausio 20 d. 7:30 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos direktorių kambary 
įvyks Lietuvių Studentų S- 
gos skyriaus narių susirinki
mas. Visus narius kviečiame 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Kultūriniame subatvakary 

apie Lietuvos sienas

Ateinančiame Kultūrinia
me subatvakarv, sausio 21 
d 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos rantuose bus dipl. in
žinieriaus Jono Yasio pa
skaita, tema "Minimalios 
Lietuvos valstybės sienos**.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus i ši subatvakarį atsi
lankyti.

Susirenka Dorchesterio 

klubas

Romas Viesulas kalbės te- ------ ----- •>- -----♦ • • - i i r • v ima "Kintančios meno savo 1 duos l'1 ie#aik«- Kadangi ad- priešmokyklinio amžiaus lie- BOSTONO ! LIETUVĄ ::
ma Kintančios meno są\o-. okalas Jonas Gri„alius ..ra tuvmkai, bet vis nebuvo ga-1. ... _

i kos*. įvairindamas paskai- ilgiausjai išbuvęs tos drau- Hmybių tam sumanymui re-i 
n tą skaidrėmis ir juostoje Į- gjjos pirmininku, tai jis pri- alizuoti. Bet dabar atrodo,Dorchesterio Lietuvių Pil 

Klubo susirinkimas bus sau- grota muzika, atitinkančia 
šio 24 d 8 vai. vak. So. Bos- paveikslams.
tono Liet. Pil. Dr-jos patai-, šitame susirinkime daly
tuose. Jame bus prisaikdinta vauti kviečiami ypač studen- 
naujoji \a:d\ba. \ is nariai Įaį kmįe pereito susirinki-
kviečiami dalyvauti.

A. Young,
sekretorius

i mo metu buvo išvykę Į stu
dentu suvaižavima Toronte.

I Vasario 25 d. Kultūros 
klubo pirm. Beatričė Kerbe- 

: lienė pakvietė dramaturgą 
Algirdą Landsbergį, tikėda- 

So. Bostono Lietuvių Pil. rnasi parodyti ir jo naujes-
Dr-ja jau Įteikė Alto iždi- nio veikalo dali. 
ninku.i adv. A. Young S100
auką. kuri skiriama Ameri
kos Lietuvių Tarybai Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Jau įteikė $100

Kadangi kovo mėn. susi
rinkimas sutampa su Di
džiuoju šeštadieniu, tai vie
toje Įprastinės programo
vyks dail. Vytauto Igno me- 

Išvyko į Floridą i no paroda kovo 4-11 dieno-
Senos Keleivio skaityto-' .T" Tautininkų Namuose, 

jos Ona Zinskienė iš Dor- Palodo5 žiūrovai galės įsi- 
T • chesterio ir Antosė Methus 11 Pa%el^slų

v*JU! iš So. Bostono sausio 12 d. Balandžio ir gegužės mė-

Laisvės Varpo susirinkimas

saikdins trečiam terminui kad tokių galimybių būtų. 
išrinkta pirmininką Stasį i Jei atsirastų būrelis tokių 

vaiku ir norinčių į darželi 
juos leisti tėvų. tai Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušiūnas tam 
reikalui leistų pasinaudoti 
sale po bažnyčia, o darželio 
vedėją irgi būtų galima ras- 

.. . ti. Vaikų darželis galėtų
- a’uclul- veikti šeštadieniais, kaip ir

Klubo pirmininkas ir ve- lituanistinė mokykla, ir tė- 
dėjas Stasys K. Griganavi- vai tuo pat metu galėtų su- 

' čius tikisi visus narius pa-, vežti ir savo priešmokykli- 
matyti susirinkime sausio nius vaikus.
19 dieną. ' Tie, kuriems tas sumany

mas yi a aktualus, gali sku-
SLA 43 kp. nauja valdyba biai kreiptis i lituanistinės

OT . . mokvklos tėvu komitetą, jo
*s.^ 4.°. ^P’ sausi° n}611- pirmininką ar mokvklos ve

li d. susirinkime patvirtinta b.- 
kuopos vadovybė 1967 me- 
tams šitokios sudėties:

Pirm. Justinas Vaičaitis, 
vicepirm. Bronė Kapočienė,

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuo&alai 

Elektros Prietaisai 
Rjpestingai taisome laikrodžius 

žiedus papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Drevinską. o vėliau šis pri
saikdins kitus valdybos na
rius.

Po susirinkimo visi daly
viai bus pavaišinti kavute 
ir užkandžiais. Be to, visi 
gaus. kaip paprastai, po po
ra biliečiuku

Atidaryta darbo dienomis Į* DūŽūU ir TCLISŪU
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak. $ .... , J

....................... i į Namus is lauko ir viduje, 4
o šeštadieniais J Lipdau popierius ir taisau^

J viską, ką pataisyti reikia.nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS starinskas 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 3-5854

43
3
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Televiziją 
ir radiją *

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW S-2S68

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Dvi pergalės

Tarpklubinėse šachmatų 
rungtynėse So. Bostono Lie- 

tokol. sekr. Valentina Min- tmiu Pil Di-jos anuoji ko- 
kienė. ižd. Steponas J. Min- O05, kapitonas jau
kus, iždo globėjai — inž. A. nasl>
Čaplikas ir inž. E. Eitas.

metinis susirinkimas bus -7 1 « n 1 • - , ,
«airio *79 d 1 vai dienom 4 is\vko } Fia~ Praleis- nėšio programoms numaty- fm. sekr. Juozas Lekys, pro-,
t rr 7- - e ’ * s * ti žiemos šalčių. ta kviesti rašytoja ir poe-‘L. Tautines S-gos namuose • 1
(484 4-ji gatvė). Visi spren- Šiltoje padangėje abi ža
dėjai kviečiami dalyvauti. į da išbūti iki pavasario.

TRANS--ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

PIGIAI PARDUODAMA
nauja balta krosnis, kombinuota 
(aliejaus ir gazo). Kreiptis:

John Sakalauskas 
11 Loring Street 
So. Bostone

aulius Girnius) sau
sio 6 d. laimėjo prieš Boyls- 
tono B santykiu 3.5:1.5 ir 

Daktarai kvotėjai: dr. J. sausio 13 d. įveikė B lygos 
' Duserick. dr. A. Krisiukėnas pirmūną — Harvardo "uni- 
irdr. J Seymour-Landžius. Į versiteto B komandą 4:1. 

Organizatoriai — inž A. Tai a™*® laimėjimas.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi į — ~
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tiki ŠALDYTU AS
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- geriausios rūšies (A-I), 7 kub.
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučiu užsakv- parduodamas už $u5 arba
„ ... ' ’ j keičiamas i 6x12 kilimą ar laikino reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- 1
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 PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius it 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 BC'SITE 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: ANdreu- 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

rodi.
Eduard K. Meador. 466 E. 
Third St., So. Boston, Mass. 

02127.
(2)

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pas ak ar nio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

Mūsų komandai tašku 
laimėjo VVilliam Shakalis. 

Y isais reikalais galima y Guetting. Saulius Girnius 
kreiptis i visus valdybos na- ir Bronius Skrabulis. 
rius. gi finansiniais reikalais į Komandoje pasižvmi 16- 
kreiptis Į finansų sekretorių metis \villiam Shakalis iš 
J. Leki. — 7 St. Mark’s Rd
Dorchester. Mass.
nas TA 5-9395. njų yaj sūnus čia gimusio

Šiame susirinkime pa- Edu ardo Shakalio^ gy
tvirtinta pereitų metų veik- venusio

Čaplikas ir J. Vaičaitis.

Stoneham. Mass., pelnęs ko- 
Telefo- mandai 4 taškus iš 6 rungty- J

ios ir finansinė apyskaitos.

♦^♦ojjjjjjęjjjjjjjj^SJSS^SSSf************************************ ’
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BALT1C REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimią.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

Telefonas: 268-6030

Gainanksčiau 
bridge. Mass.

Kitose rungtynėse Lietu
vių I — Cambridge I rezul- 

. tatas 5:0.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BROMS KONTRIM
598 Broaduay 

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

»
Jii

s
• «

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

i i RADUO PROGRAMA

Teacher. mature wants in So. 
Boston E. now or for later 3-4 
r. appartment top floor. with 
porch. allum. windows in a quite !

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS 

Mv.su skurdi literatūra

j, Seniausia Lietuvių Radijo 
.‘ Programa Naujoj Anglijoj 
’ is stoties WLYN, 1360 M- 

i lociklų ir iš stoties FM, 
1101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausiųhouse. not havv traffic Street iw..

(pref. one «a,>. pLa^" Žįnių' S^nulukl
Address & phone to leave to i ju 

the N’ewspaper. Bindokienės knygelė
"BALTOSIOS PELYTĖS 

Dorchesteryje. Vphams Uorner KELIONĖ I MĖNULI“, 
rajone. 3 šeimą po 6 kambarius .
ir prieškambarį, automatiškai J°8 kaina $1.50* rasku- 

1 šildomi gazu. su karšto vandens bėkit, pradžiuginti savo vai-

- r komentarai, muzika, dai-

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINCTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis |

Baltic F1 oriais gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo-

jjais. n • ir * * nas AN 8-0489. Ten gauna-
Kreiptis bet kuriuo laiku te- gaunama ir Ke eivio ma3 įj. Keleivis.

lefonu 696-2706. (4) 1 įstaigoje-

PARDUODAMI NAMAI

:; Įrengimais ir aliumininiais lan- ; ku$ nupirkite jiems tą kny-

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 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

T716 CENTRE ST.

WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

" 327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

w čą,

1

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas
X RA Y

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712
Nansi ir Vkis:
287 Conrnrd Rd., Billeriea, M; 

TEL. MO 3-2948

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU’’ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA,

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 megaciklu 
U WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TtL JUniper 6-7209

B
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Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visas gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistiną.

Sav. Emaouel L. Rueengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vak ryta iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir seka.

A. J. NAMAKSY
Real Eatate & Insurance j

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

Flood Sąuare A 
Harduare Co.
Savininkas N. i. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Banjanu n M 00 re Dažai 
Popierns Sienoms

Stiklas Langama 
Visokie reikmenys namam

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

t

Mv.su

