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Pavergtųjų Seimo sveikinimai: 
ir linkėjimai savo tautoms

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas siunčia savo nuo-’ 
šiidžiausius Kalėdų ir Naujųjų Metu sveikinimus albanų, 
bulgarų, čekoslovakų. estų, latvių, lenkų, lietuvių, rumunų 
ir vengrų tautoms.

Sovietų Sąjungoje ir jos pavergtuose Rytų ir Centro 
Europos kraštuose 1967 metai praėjo bolševikų revoliuci
jos 50 metų sukakties ženklu. Buvo giriamasis milžiniš
kais laimėjimais ir nepralenkiama pažanga, nors faktiškai 
ir pati Sovietų Sąjunga ir visas likusis pasaulis žino, kad 
bolševikų revoliucijos pažadai ir liko tik pažadais ir kad 
ant žmogaus pavergimo bei mizerijos prieš 50 metų pa
statytos sovietinės sistemos vaisiąi yra tik materialiniai 
nepritekliai ir dvasinis prievartavimas.

Bolševikų revoliucijos 50 metų sukaktis akivaizdžiai 
liudija priešingai sovietinėms dogmoms.

Nuo Baltijos iki Adrijos, nuo Karpatų iki Dunojaus 
sovietų pavergtoji šviesuomenė, pirmiausia jaunoji karta, 
via pasmerkusi sovietinę sistemą kaip nusigyvenusią poli
tinės bei ūkinės sąi angos atgyvena, tarnaujančią tik tota- 
listinės oligarchijos reikalams. Kritikos balsai sovietinei 
sistemai pasigirsta ne tik vadinamuose satelituose ir So
vietų Sąjungos okupuotuose kraštuose, bet ir pačioje So
vietų Sąjungoje. Ne tik tarp rašytojų, dailininkų, moksle 
vyrų. bet ir tarp darbininkų ir kolehozininkų. Tai rodė 
nepalaužtą pavergtųjų tautų dvasią ir gyvą laisvės troš
kimą. Tai verčia kompartiją daryti nuolaidas.

Pavergtųjų Seimas panaudoja kiekvieną galimybę 
priminti laisvajam pasauliui sovietų pavergtųjų tautų ap
gailėtiną padėtį ir kiekviena proga pabrėžia dabartinė; 
Europos padėties trapumą dėl dirbiinio jos suskaldyme 
i dvi dalis, vieną laisvą ir klestinčią, antrą alinamą ir prie
vartaujamą sovietinėje vergijoje.

Gyvename didelių pasikeitimų laikus. Tik ateitis ga
lutinai išryškins naujojo pasaulio veidą. Bet jis tikra, 
nebus pagal sovietini pirmavaizdi. Ir kompartija tai Įžvel
gia ir pati savim jau nebepasitiki. .Tai visomis terorinės 
prievartos ir modenios technikos priemonėmis per 50 me
tų nepavyko nužudyti nei pavergtųjų žmonių, nei paverg
tųjų tautų individualybės ir laisvės sąmonės.

Angoje 1968 metų Pavergtųjų Seimas užtikrina pa
vergtąsias savo tautas ir laisvąjį pasauli, kad tvirtai ir 
ryžtingai tęs savo pastangas tautų apsisprendimo teisės 
laisvam vvkdvmui sovietu pavergtuose kraštuose atstatyti.

Mes meldžiame savo Dievą ir linkime savo tautoms, 
kad 1968 metai būtų teisingos taikos laisvėje laimėjimo 
metai ir kad sovietų pavergtosios tautos atgautų savo lais
vę ir nepriklausomybę.

Pasirašė:

Pavergtųjų Seimo pirmininkas. Bulgarijos delegaci
jos pirmininkas dr. George Dimitrov.

Kitų delegacijų pirmininkai:

Albanijos — V. Germenji, Čekoslovakijos — dr. J. 
Lettrich, Estijos — Ą. Kutt, Latvijos — A. Beržinį, Len
kijos — S. Korbonski. Lietuvos delegacijos — V. Sidzi
kauskas, Rumunijos — C. Viscianu, Vengrijos Msgr. B. 
Varga. '
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Kaip gali būti greitai baigtas 
karas Vietname ?

Apie tai prezidentas kalbėjo prieš išvykdamas į Aus
traliją.

Prezidentas Johnsonas Lietuviu studentu 
gruodžio 19 d. per televiziją 
nurodė, kokie žingsniai rei- SUUaŽiūUUlUlS 
kalingi karui sustabdyti.

Siaurės Amerikos Lietu-
Pasak prezidentą, taika vių Studentų Sąjungos XVII 

galėtų ateiti, jei demilitari- suvažiavimas posėdžiaus 
j zuota zona tarp šiaurės ir gruodžio 29-31 dienomis 
Pietų \ ietnamų būtu pabo- Paltim orėje Emersono vieš- 
jama, kaip numatyta 1954 būtyje.
m. sutarty: jei šiaurės Viet- Suvažiavime bus 9 pra- 
namas ištrauktų savo ka- , nešimai ivaiiiomis temomis 
riuomenę iš Laoso ir per jį: ir bendras pokalbis, tema 

- nesiųstų savo karių į Pietų: ”Ar išeivijai reikalinga Lie- 
! Vietnamą: jei būtų gerbia- tuva?"

Nuotrauka V. Maželio
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi'eto S.iran 1967 m. gruodžio mėn. 16-17 dienomis posėdžiavusio New Yorke dalyvių dalis.

Aišku, bus šokių ir susi
pažinimo vakaras ir Naujų
jų Metų sutikimas.

Kalėdų aukos 
keliuose

Rašant šiuos žodžius, Ka
lėdų savaitgalio eismo aukų 

: skaičius buvo arti 700, tiks- 
' liau — 675. Jeigu jis pra
šoks 720, tai šios Kalėdos 
bus buvusios pačios nelai
mingiausios.

Priešas Vietname
silpnėja

Leningrade nuteisti 4 in
telektualai. kurie buvo su
imti kovo mėnesi. Jie gavo 
kalėjimo nuo 8 iki 15 metų.

Jie buvo kaltinami tero
ristiniais veiksmais, ginklų 
laikymu ir kitais ’prieštary- 
biniais“ nusikaltimais.

Prezidentas grižo
apskridęs žeme

Prezidentas praeitą savai
tę buvo nuskridęs i Austra
liją dalyvauti gedulingose 
pamaldose už paskendusį: 
Australijos ministerį pirmi
ninką Holtą. Ten jis pasima
tė su naujuoju Australijos 
ministeriu pirmininku ir ki
tu valstvbių ten suvaziavu-

riausiu šių dienų Graiki joje. Jis 
vadovavo balandžio mėnesio 
perversmui, iš vadovauja ir šių 
dienų Įvykiams, dėl kurių kara
lius buvo priverstas apleisti sa 
vo krašta.

Graikų karalius 
gali grįžti

Vis vedamos derybos su. p 
karalium Konstantinu, kad 
jis grįžtų atgal karaliauti. 
Kaip jis apsispręs, šiuo mo
mentu nežinoma, bet jeigu 
grįš, tai jis bus visiškoj pul-.

siais aukštais pareigūnais ! Pulkininkas George Papadopou- 
su jais pasitarė opiais reika- ,os* kuris laikomas Pač'u st'P-
lais.

Iš ten prezidentas nuskri-i 
do į Tailandą ir P. Vietna
mą. kur aplankė dvi dideles! 
JAV karių stovyklas. Iš ten 
nuskrido į Romą. kur aplan
kė popiežių.

e#***#**###****##****##*#*#*******

Buvęs New Yorko van
dens, dujų ir elektros sky
riaus vedėjas Marcus suim
tas ir kaltinamas paėmęs 
$16.000 kyšių už tai, kad 
be varžytynių atidavė $835, 
000 vertės rezervuaro išva
lymo darbus.

Maskvoje didelis
duju sprogimas

Pirmadienį Maskvoje ivv
ko dujų sprogimas, kurio 
pasėkoj suardytas naujas 6 
aukštu gyvenamasis namas. 
Tikslus aukų skaičius neži
nomas. bet spėiama. kad jų 
gali būti iki 200. Sovietų 
spauda apie tai kol kas ne
rašo.

M ad i šone, Wis., mirė pro
fesorius Harry Steenback. 
kuris atrado vitaminą D.

Į-

Grįžęs iš Vietnamo Nevv 
York Times redaktorius ka
ro reikalam< Harson Balvin 
sako, kad komunistų jėgos 
ten silpnėja ir kad svarbiau
sias kai o laukas kitais me- 

ko-
munistai mėgins palaužti 
ryžtą toliau kariauti.

Todėl dai- iki pavasario 
priešas, visas jėgas įtemp
damas puola ir puls> steng
damasis amerikiečiams pa
daryt: didesnių nuostolių, 
kad tuo būdu parodytų savo 
stiprybę ir paveiktų .JAV vi
suomenę kiek galima dau
giau priešintis karo tęsimui.

ma P. Vietnamo ggyventojų 
valia — nebūtų trukdoma 
jį valdyti daugumos gyven
tojų išrinktai valdžiai: jei

' Vietnamo prezidentas 'tag to” JAV?J!at cia 
pradėtu neoficialius pasita
rimus su Laisvės Fronto at
stovais.

Taigi, taika galėtu būti
kininkų, dabar jau genero- tuoj įvykdyta, jei komunis-
Iu (nes i vvriausvbės kėdesC ' i •/ •/
atsisėdę pulkininkai išėjo į 
atsargą, aišku, gaudami ge
nerolo laipsnį) priklauso
mybėj* .

N ava jos indėnai 
dar neišlaisvinti

tai rodytų norą taikytis

Prezidentas baigdamas 
pasakė, kad iis ir toliau tęs 
savo politika, darys viską, 
kas jam atrodo naudingiau
sia kraštui, neatsižvelgda
mas, kaip tas galės atsiliep
ti rinkimuose.

Arizonoj ir kitur siautusi 
baisi pūga nuo pasaulio at
skyrė 25.000 kv. mylių uži
mantį Nava jos indėnų re- 

j zervatą. Jame gyvena apie 
j 40.000 indėnų.
I Svarbiausias kelias per B ansporto vora, traukusi į P. 
- rezei’vata jau išvalytas, ti- h'tnarną.
’ kimasi, kad iki Naujų Me

tų ir ten gyvenimas grįš i

Vos Kaiėdų meto paliau
boms pasibaigus, vėl bom
barduojami kariniai taiki
niai Š. Vietname. Subombar
duota 7 myliu ilgio karinio

Bet kadangi kol kas ko
munistai nėra linkę nei vie
nos minėti} sąlygų vykdyti, 
todėl ii I’. Vietnamo prezi
dentas yra priešingas pasiū
lymui šiandien pradėti kal
bas su partizanų politine va
dovybe Laisvės Frontu.

Katalikų kunigas James Kava- 
naugh iš Jolla. Gal., su savo 
žmona, kurią neseniai \edė. Jis 
parašė knygą "Modernaus kuni
go žvilgsnis i savo atsilikusią 
bažnyčią“, kuri yra viena iš la
biausiai perkamų knygų.

paprastas vezes.

Iš Dedham banko 
pagrobė $150,000

Califomijos gubernatorius Ro- Per Kalėdas į Dedhamo 
nald Reajęan kalba valstijos ko- banko Mali prekybos centro 
lelijos pareigūnams imtis bet skyrių išdaužė plėšikai, ati-

š. Vietnamo komunistų' 
laikraštis prez. Johnsono

kokių priemonių tvarkai atsta- darė seifus ir pagrobė iš ten Į taikos planą pavadino nudė- 
$150,000.i tyti ir palaikyti. vėtą apgaule.
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VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMO,

posėdžiavusio 1967 m. gruodžio 16*17 d. New Yorke,
Lietuvos atstovo sveikinimas

I

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1968 Metų proga su dide
liu malonumu prisimenu visų geros valios lietuvių—veiks
nių. organizacijų, laikraštininkų, kultūrininkų bei pavie- 

• nių asmenų — šaunią veiklą Lietuves reikalais 1967 metų 
! eigoje.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas.'
visuotinai pripažinta šio Lietuvos didžiojo negando meto Prisimenu taip pat visų energingas pastangas galimai 
politinė lietuvių atstovybė. Kalėdų Švenčių ir Naujųjų iškilmingiau paminėti 50 metų Lietuvos Nepriklausomy- 
Metų bei Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo Atstatymo paskelbimo jubiliejų.
50-ties metų sukakties išvakarėse,

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS, tiek okupanto nu- Tai džiugūs reiškiniai. Jie liudija, kad lietuvių ryžtas 
tildytus pavergtoj Tėvynėje, tiek laisvės palaima besi- dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimo ne ma- 
džiaugiančiu- svetur, ir linki, kad Kalėdų žvaigždė būtų žėja. bet stiprėja.
visiems viltingas kelrodis Į šviesią lietuvių tautos ateiti ir

Dėkoju visiems kilniaširdžiams tautiečiams už aukos 
gėles vargšei Lietuvai.

kad Naujieji 1968 Metai atneštų ar priartintų Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės atstatymą.

SEIMAS LINKI stiprybės tiems, kurie nepalūžtamai Į Ta proga taip n0liu padfl(oti vigjemg gerašir.
grumiasi su okupanto impenalistmėmis užmačiomis pa-; d-iams tautiečiams už pareikštus man sveikinimus bei lin- 
vergtoj Tėvynėj, o tiems, kui .e yra laisvi. bet bolševikinės kėjimus minint mano 7# metų amžiaug gukaktj w Ka]ėdų 
okupacijos atkirsti nuo tautos kamieno Lietuvoje - tvirto Jvenčiu jr Nauj„jq 1968 proga.
ryžto ir ištvermės kovoje dėl Lietuvos laisvės.

SEIMAS RAGINA lietuvius, kur jie bebūtų, tinkamai ' Iš savo pusės giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros 
paminėti istorinę Lietuvos valstybės atstatymo penkiasde- valios lietuvius su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1968 Me- 
šimties metų sukakti 1968 vasario 16-tą ir veikliai daly- tais. Linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
vauti Lietuvos Laisvės Kovos Metų programos vykdyme. 1968 Metų.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO SEI
Te Dargaus palaima lydi visus tiek asmeniškai, tiek 

veikloje Lietuvos labui.
J.

Lietuvos Atstovas

SUĖMIMAI LIETUVOJE i

Moniraely leidžiama Ne
priklausoma Lietuva gruo
džio 20 d. rašo:

"Paskutiniu laiku Montre- 
alį pasiekė žinios, kad yra 
suimtų ir padėtų j kalėjimą 
Montrealy koncertavusių 
"Lietuvos“ ir "Nemuno“ an
samblio studentų. Bet žinios 
dar ne visiškai aiškios, tad

Karališkas rcvoliudonerius
KALĖDOS 1967

J. Pr.

Tęsinys

MAS, apsvarstęs pasaulinės, ypač europinės politikos pa
dėties raidą ir paskirų didžiųjų laisvojo pasaulio valstybių 
ir aukštųjų dvasinių autoritetų dabartinę politiką bei jos ■ 
poveikj Lietuvos laisvės bylai, su pasitenkinimu konstata- į 
vo. kad ryžtingas lietuvių tautos siekimas išlaisvinti Lie-J
tuvą iš rusiškos okupacijos randa visuotini pritarimą ir. Washingtonas, 1967 m. gruodžio 21 d
kiek sąlygos leidžia, ir reikiamą paramą. j

MASKVOS PAREIGŪNŲ Jungtinėse Tautose ir ki
tur akiplėšiškai kartojamas melas apie tariamą lietuvių
tautos laisva valia atsižadėjimą nepriklausomybės ir pasi- LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA-

rinkimą vergovės, nepajėgia suklaidinti pasaulio. \ yliau- DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI- 
sybės, tarptautinės institucijos ir viešoji pasaulio opinija į
gerai žino kolonizacines Sovietų Rusijos užmačias Lietu- MINGŲ NAU JŲ J t METŲ! 

voje ir kitur.
VISA SOVIETŲ RUSIJOS GALIA IR KLASTA <

NEIS 1 ENGIA sulaikyti laisvo tautų apsi>piendimo ii po- 
litinės nepriklausomybės veržimosi.

Būkime tad vieningi ir ištikimi savo bočių paliki
mui — didingai ir mus Įpareigojančiai Lietuvos istorijai.

LIETUVA BUS LAISVA!

KELEIVIO" Redakcija Ir Leidėjai

II

Dar blogesnė buvo tautinė padėtis. Romėnų arabiš- 
, kasis satelitas karalius Herodas buvo tikras pasiutęs šuva. 

ma Patikslinimų., Tjero(jo smUrto veiksmais buvo atžymėti ir Jėzaus gimimo 
aciau a tas neginčijamas, metaj Herodas tais metais liepė nužudyti du jo paties 

'a stum ųjų yra ys eja| s^nug Beveik tuo pačiu metu buvo pasmerkti mirti 300
tųjų ir iskundėiu. Vis dėlto? karininkų, kurie buvo sudarę rezistencijos grupę. Tais pa
kai žinios sunkiai pasiekia,' ^ais metais Romos vietininkas Palestinoje pradėjo mo- 
tenka būti atsargiems. i kesčių mokėtojų surašymą, apie kurj pasakoja Kalėdų

"Tačiau faktas jau tikras, istorijos, 
kad Rusijoje komunistinė!
diktatūra, negalėdama apsi-i Herodo mirtis iššaukė naują kruvinų Įvykių bangą, 
ginti nuo laisvės reikalau- Jeiuzalėje dar karaliavo vienas Heiodo sūnų, Archelaos. 
jančiu sumanė naują teroro į Prieš jj sukilo piligrimai-maldininka:, kurie Paasah šven- 
bangą ir fabrikuoja sąmoks- proga buvo atkeliavę Į sostinę. Trys tūkstančiai jų bu- 
1° ,bylą. į vo užmušta. Sekminėms Įvyko naujos kovos. Sukilimas

, , 1. 11, * e,mu’‘ persimetė Į kraštą. Susidarė partizanų grupės. Viena tų
mo Sa? grupių Pū»l« stiprintą Galilėjos sostinę Sepphoris kur
visai skyrium nuo tos bylos, 1 'mpenn.s gubėmatonus (jutiminis Varus - tas pats, kurs 
žinių nėra. Tačiau žinios, 9 metais po Kristaus Teutoburgo ginoje pats savo kardu 
Montreali pasiekė jau ke-' nusidūrė— tai grupei paruošė žiauriausią mirtį. Miestas 
bais kanalais, tad manoma, ir šimtai kaimų buvo paversti pelenais. Ties Jeruzalės var- 
kad ios neišgalvotos. Tos tais 2000 rezistencijos kovotojų mirė nukryžiuoti. 30,000 
žinios tiktai sako, kad vra žydų buvo išvaryti vergais Į svetimą šalį.
suimtu iš abiejų ansamblių.

Tai vra nemaloniausios Galilėjoje Jėzus augo. Tauto? naikinimo ir teroro žy- 
•zinin« kurin« Montreali na- mės. reikia manyti, visur dar buvo matomos ir jaučiamos, 
siekė kaip tik prieš Kalėdų Tačiau tos žymės buvo tik pasikartojimas Įvykių, kokie 
šventes. Noris, viltis, kad jos toje žemėje dažni. Lygiai, kaip šiandien keliaujantis per
nepasitvirtins?

AR GALIMA 

BENDRADARBIAUTI 

SU MASKVA?

Šiomis dienomis pasiro

Vokietiją mato ne vien praeitojo karo žymes, bet ir Napo
leono žygių, ir Trisdešimtmetinio karo, ir avarų, ir hunų 
užpuolimų žymes, taip Jėzus matė egiptiečių, asiriečių, 
Aleksandro Didžiojo ir persų karalių kelius ir kovų lau
kus.

Kas kitur rašoma
ŽMOGUS NE VIEN TIK 

DUONA GYVAS
’ LĖŠŲ LAISVES KOVAI TELKIMAS

\ ilni
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vedamai šo. kad 

laisvinimo akcijai, ypač Lietuvos Laisvės Kovos Metų pro- "Dauguma pasitraukusių 
gramos vykdymui, reikalinga nemaža lėšų. Joms sutelkti! iš Lietuvos, pasilikę, geriau 
yra sudarytas Jungtinis Finansų Komitetas, kuriam va- i gyventų, negu gyvena užsie- 
dovauja prelatas Jonas Balkūnas. ' “

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, su
sirinkęs Lietuvos visų aktualiųjų reikalų svarstyti, primyg
tinai ragina visus laisvuosius lietuvius ir visas jų organi
zacijas nuoširdžiai paremti Jungtinio Finansų Komiteto į jovalą, 
lėšų telkimo vajų Vliko vedama jai Lietuvos laisvinimo Žmogus nori būti laisvas, 
veiklai ne tik tęsti, bet ir jai dar labiau plėsti, ypač vyk
dant Laisvės Kovos Metų programą.

gruodžio 15 d.

rapijiecių taip nutaria. Taigi 
▼aidžia nenaudoja prievar
tos“ (Mūsų pabraukta. Kel. 

ra-i
Geresnio juoko, o tikriau 

—melo. sunku būtų ir nesu
galvoti.

nyje.’
Vilnies rašeivos, matvt, 

pamiršo, kad žmogus ne 
kiaulė, kuri patenkinta, jei 
tik šeimininkas duoda gerą

Pasaulis, su kuriuo Jėzus susidūrė, buvo žvėriškas, ir 
dė Londone leidžiamo j tas pasaulis turėjo begaliniai didelę galią. Ką reiškė tais 
Darbininku Balso nr. 73. laikais žmogus? Ką reiškė pavienis asmuo prieš viską
Im noalniTima loil/roc_ w w ▼ *

ai žančius žydų įstatymus, pneš Herodo brutalumą, prieš 
santvarką, kurią buvo Įvedęs didysis imperatorius Augus-

Tai paskutinis to laikraš
čio numeris. Jame yra ir 
prieš 3 metus mirusio Ste-

Kairio straipsnis, Santvarka, kurioje šalia žiaurios jėgos viešpatavopono
pavadintas "Skirtingas 
kelias“. Straipsny kelia
mas klausimas tebėra įdo
mus ir šiandien, todėl jį 
čia spausdiname kartu su 
Darbininkų Balso redak
cijos prierašu.

Keleivio redakcija

Mūsų dosnumas ir susiklausymas akivaizdžiai įrodys 
pasauliui laisvųjų lietuvių bekompromisinį ryžtą išlaisvin
ti Lietuvą iš Sovietų Rusijos okupacijos, padidins paverg
tųjų lietuvių atsparumą ok:"*antui ir sustiprins Lietuvos 
nepriklausomybės a^ tatymo viltį.

W. P. Pope iš Hapeville, Ga„ rodo vietą, kurioje stovė
jo jo 4 kambarių namas, kada jis prieš 4 dienas išva. 
žiavo į Floridą, bet grįžęs jį rado kitame mieste už 25 
myliu. Jis ten nuvilktas, nes reikėjo praplėsti aerodro
mą. Pope pyksta, kad jis nebuvo painformuotas iš 
anksto.

Ir tie, kurie pasitraukė iš 
Lietuvos, tai darė ne dėl to, 
kad būtų pritrūkę duonos ar 
kitur jos geresnės ieškoję. 
Duono= ir Stalino dukteriai 
Svetlanai Sovietijoje regis 
netrūko, o ii vistiek iš to ro
jaus pabėgo.

Pasitraukusieji ne duo
nos, o laisvės galvoti, kurti, 
veikti ir dėl Lietuvos laisvės 
kovoti tenorėjo ir tenori.

Bet Vilnies rašeivų idea
lai vra pilve, tad pagal skil
vi jie ir visus žmogaus apsi
sprendimus matuoja.

Gi kalbant apie "geresnį 
gyvenimą“ medžiaginiu po
žiūriu. tai visiem Lietuvą 
lankiusiems gerai žinoma, 
kad čionykštis rimtas darbi
ninkas tikrai daug geriau 
ir turtingiau gyvena už te
nykštį net nemažą komunis
tinį pareigūną.

IŠLYDĖJO LEOKADIJĄ 
DIRŽlNSKAITę

Laisvė gruodžio 19 d. ra
šo. kad "pažangieji New 
Yorko lietuviai“ gruodžio 
12 d. surengė Leokadijai 
Diržinskaitei - Piliušenko 
"jaukias, malonias išleistu
ves“.

Jose, be Laisvės štabo ir 
kitų "pažangiųjų“, dalyva
vę Sovietų Sąųungos amba
sados Washingtono II sek
retorius V. Zenkevičius, 
Moscow News koresponden
tas R. Žiugžda su žmona ir 
...Vienybės leidėja Valerija 
Tysliavienė ir abudu ios re
daktoriai — S. Narkeliūnai- 
tė ir J. Valaitis.

L. Diržinskaitė, kaip ži
noma. yra Maskvos pasodin
ta tariamojo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio parei
goms eiti. Paskutinėj Jung
tiniu Tautų sesijoj ji dalyva
vo Sovietų Sąjungos delega
cijos sudėtyje. Mat, Maskva 

j stengiasi rodyti visų sovieti-
, niu respublikų lygybę, nors 

VILNIS JUOKINA SAVO , }§ tikrųjų Lietuva tais užsie-
SKAITYTOJUS

Gruodžio 15 d. Vilnis, ra
šydama apie tikybos padėtį 
Lietuvoje, šitaip juokina sa
vo skaitytojus:

"Bažnyčios Lietuvoje pa
naudojamos kam nors ge
resnio, jei du trečdaliai p*- jaku

nio reikalais negali savaran
kiškai nė cyptelti.

Išleistuvių proga* be kitų, 
ir Tysliavienės, Valaičio ir 
Narkeliūnaitės trejybė atsi
dėkojant už nuopelnus buvo 
pavaišinta "lietuvišku kon-

Neseniai miręs lenkų so
cialistu lyderis Z. Zaremba 
turėjo savo skirtingą nuo
mone dėl būdo Rytų Euro
pai išlaisvinti iš Maskvos 
hegemonijos. Su juo nesuti
ko daugumas Rytų Europos 
socialdemokratų egzilėje, 
tarp jų ir Lietuvos socialde
mokratai. Prof. S. Kairys 
tuo klausimu rašė straipsny- 
ie "Mūsų kelias“ ("Darb. 
Balsas“ Nr. 6. 1963 m.), sa
kydamas drg. Zarembai: 
"Klaidingu keliu kvieti mus 
eiti. drauge“.

Tačiau netrukus po to 
prof. S. Kairys atsiuntė 
mums kitą straipsnį, kurio 
anuo metu nespausdinome. 
Po metu straipsnio autorius 
mirė, o dabar ir tas draugas, 
kuris siūlė eiti kitokiu keliu. 
Bet ginčas dėl santykiavimo 
su komunistų valdomąja R 
Europa dar tebevyksta, to
dėl prof. S. Kairio antrąjį 
kiek sutrumpinta straipsni 
dabar čia spausdiname, kaip 
nenustojusį aktualumo.

Red.
Kai buvau gavęs žinią, 

kad buvęs egzilinių social
demokratų unijos pirminin
kas Z. Zaremba Unijos kon
ferencijoje Amsterdame pa 
siūlė pasisakyti, ar social
demokratam nederėtų bend
radarbiauti su komunistais, 
parašiau "Darbininku Bah» 
sui“ aštrų strinsnj, pakaltin
damas drg. Zarembą opor-

Nukelta į 3 pust

tvarka, ir Jėzus tatai buvo pastebėjęs: prekyba ir verslas, 
policija ir administracija, įstatymai ir taika—ramybė. 
"Atiduokite kas ciecoriaus — ciecoriui“, vėliau Jėzus pa
sakė, ir žinojo kodėl. Ir tačiau — kas gi buvo tas pavienis 
asmuo, kursai, kaip Kanaano vestuvėse parodė, norėjo 
smagiau savo gyvenimą gyventi, kaip žydų tautos žmogus, 
kalbėjo savo gimtąja kalba ir turėjęs savigarbą? Kas byvo 
jis prieš triuškinančią viešpataujančių kunigų galią, prieš 
satelitų išdidumą ir akivaizdoje milžjniškos pasaulinės 
imperijos, kokia buvo Roma? Argi jis nebuvo niekas kitas 
kaip Niekas?

Jėzui prireikė daug metų visa tai suprasti ir pergal
voti. Greičiausia, būdamas dailide, jis bus apkeliavęs Pa
lestiną ir tik būdamas per 30 metų buvo tiek pasiruošęs, 
kad galėjo pradėti skelbti savo žodį. už kurį jis sumokėjo 
mirtimi ant kryžiaus. Jis pats nenorėjo būti Niekas ir no
rėjo savo mirtimi ant kryžiaus išlaisvinti ir tikinčius žmo
nes. kad jie jaustųsi daugiau negu Niekas, kad jie būtų, 
kaip jis sakė, — Dievo vaikais.

Tai buvo to betėvio palestiniečio revoliucija. Jis tik
rai turėjo būti karališkas revoliucionierius, suverenas, ku
rio nepalenkė jo gadynės santvarkos jėga ir galvosena. Jis 
turėjo turėti neįsivaizduojamai didelę vidinę jėgą.

Jis nebuvo joks pamišėlis nei dvasios ligonis, kaip jį 
jo motina vieną silpnybės valandą, norėdama išgelbėti 
nuo žiauraus likimo, pavadino. Jis žinojo, kas yra jėga ir 
kad jėga yra reikalinga. Ir tačiau — Jėzus norėjo, kad 
žmonės gyventų linksmai, be rūpesčio, kaip laukų lelijos, 
kaip jis sakė sav oKalno pamoksle: "Dėl to nesirūpin
kite ir neklauskite! Ką mes valgysim? Ką mes gersim? 
Kuo mes apsirengsim?“

Jei tatai nebuvo tuščias pasakojimas, tai buvo nepa
prastai didis iššūkis ypač sniegu ir ledais apklotos šiaurės 
gyventojams, kai juos krikščionybė pasiekė Viduramžių 
pradžioje.

Tad kyla klausimas: ar modernioji civilizacija ir 
technika bei visos jos pastangos įgalinti žmogų gyventi 
kaip laukų lelijos — nėra atsakymas į tą neišpasakytos 
reikšmės iššaukimą? Vienas dalykas turėtų mus nustebinti 
ir priversti pagalvoti: reikia tik paimti gaublį ir apvesti 
ratu tas šalis, kuriose prasidėjo ir išsivystė mūsų laikų 
mokslas. — ir pamatysime, kad tas ratas apima tiktai 
krikščioniškus kontinentus — Europą ir Ameriką.

(Galas).

t
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KAS NOKO NEVEDA, 

TO NIEKAS NBPUK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
» v

KAS GIRDĖTI NEW YORKE KOKS MILŽINAS YRA 

GENERAL MOTORS

LDD susirinkimas i New Yorko Alto atstovas' Pernai ta bendrovė paga- 
Gruodžio 10 d. įvyko vie- J* Paidys Va^dal{1}® ^Y° j' mino 4.448,634 keleivinius] 

tos Lietuvių Darbininkų D- sPu?.ziais. aV,le Alt° *'imtą automobilius (tai yra 51% ' 
jos kuopos narių gausus me-; ^^ąsi kitų metų V asa-į visy tos automobilių)
tinis susui

į-uošimąsi kitų metų Vasa- _
inkimas. Čia atsi-] ri? l?.d;_?° metų sukakties( ir 748,711 sunkvežimių, ar

ba 42.4% visų sunkvežimių. 
Adv. St. Briedis, dalyva-j Jos Įmonės užsieny pagami

no dar 1,522,000 keleivinių 
automobilių ir sunkvežimių, 
taigi viso labo 6.7 mil. šios 
rūšies susisiekimo priemo
nių. arba kasdien po 18,000 
vienetų.

Be to, jos įmonės per me
tus pagamina daugiau nei 
2 bil. dol. vertės diselinių 
lokomotyvu, tanku, lėktu
vams motorų ir kitų įvairių 
dalių lėktuvams, patrankom 
bei raketom ir tt.

Bendrovė JAV turi 128 
fabrikus ir užsieny 23.

Bendrovės imonėse dirba 
745,000 darbininkų ir tar
nautojų. Vien algoms jiems 
išmokama per metus 6.3 bil. 
doleriu.s.

Jos imonės sunaudoja a- 
pie dešimtą dalį visos plieno 
gamybos, 30 G gumos, 25% 

Antanas šateika, fin. sekr.į švino. 17% cino. 1966 m. ji 
St. Briedis ir ižd. Petras, išmokėjo 36.900 žaliavų sta- 
Mačys. j tytojų 9.6 bil. dol. Mokesčių

Posėdžiui užsibaigus, vi-i sumoka 2.1 bil. dol. 
siems bendrai užkandžiau-' Bendrovės 1966 m. apy-

lankė ir tie draugai, kurie 
įetai kada susirinkimuose 
buvo pastebimi. vęs pabaltiečių JAV piliečių

... . A. _ . susirinkime, pastebėjo, kadPirmininkaujanti B. Spu- a organiJcija> k< su. 
d.ene nasve.kinus. vbus at-, (la,.o ,ietuviai ]a J 
Šliaukiusius pranese, kad susirūpinusi taip pat
Siame posėdy teks išrinktu kifak L.
naują valdybą. Be to, ji,
kaip Balto centro valdybos 
narė ir vietos New Yorko

kitais metais bendromis pa
stangomis paminėti Lietu
vos. Latvijos ir Estijos ne-

T, , . .... j priklausomybės 50 metų su-Ralfo skyriaus veikėja pra- kaktis Be adv § Brfe_
nese, kad s.ų metų Baifo au-! djs pastebėjo, kad to susi- 
ku varus jau dabar pasirodė rinkim0 r,au„unla sudarž

jaunimas. Susirinkimui pir- 
mininkavo prel. J. Balkū
nas.

St. Briedis, LDD finansų 
sekretorius, padarė kasos a- 
pyskaitą. Iš to apyskaitos 
pranešimo numanu, kad val
dyba gyvai dirbo.

Naujon valdybon išrink
ti : pirm. Br. Spūdienė, vice
pirm. Jonas Rimavičius. sek

*i'.'' a • •• ■: -'VV-oCfVJi-,'r-’'-‘ A'.i •‘G' »» .*> t>,.v
-.a.-- v;

vystymo laipsnį. Jei, saky
sim, vėžys yra sukeliamas 
virusu, tai mokslininkai gal 

. . . .. a sukurs kitos formos virusus.
Neseniai paskelbta, kad kurje najkintų vėžio sukėlė- 

du amerikiečiai profesoriai •
j -dr Arthur Kornberg »! ' Kaikas juokaudamas ė. 
, Stanfordo universiteto ir dr. ,joja kjek to)i esame 
i Goulian is Chicagos umver- dirhtinjo žm pagami.
I siteto, anų jau Nobelio pre-

PAKELY J DIRBTINĖS 

GYVYBĖS SUKŪRIMĄ

nimo, kad ateity, esą, koks 
nors diktatorius galėsiąs gal 
laboratorijoj pasigaminti 
sau tinkamų kareivių—svei
kų, stiprių, patvarių ir pa-

iau dabar pasu 
pranašesnis savo aukomis 
už praeitus metus. Aukų va- 
jus baigiamas gruodžio mė
nesiu. Kas dar nesuspėjo! 
aukos atiduoti, dar turi lai 
ko tai nadanli.

(Atkelta iš 2 pusi.

tunizmu ir kad per greitai 
užmiršta, jog komunistai vi
suomet greiti parodyti norą 
socialdemokratus padaryti 
komunistais ir juos paverg
ti.

Aš turiu pagrindo many
ti. kad esu drg. per aštriai 
pakaltinęs, ir dabar noriu 
bent dalinai jį pateisinti.

Drg. Zaremba, dalyda
mas savo pasiūlymą, gal bu
vo perdaug jam artimos ap
linkos paveiktas. Ir tikrai, 
maždaug tuo pačiu laiku, 
kai vyko Amsterdamo kon
ferencija, prancūzų socialis
tu delegacija, vadovaujama 
seno socialdemokrato Mol- 
let. lankėsi Maskvoje ir pa
sikalbėjime su Nikifa pasi
sakė už bendradarbiavima 
su komunistais, už sudary
mą vadinamojo liaudies 
fronto, nes, girdi, tik komu
nistams padedant ir Prancū- 
zijoie bus galima pravesti 
svarbesnes socialines refor
mas. Lengva suprasti, kad 
drg. Zarembai Mollet buvo 
sektinas pavyzdvs. Bet ji. 
atrodo, , gal net daugiau vei
kė tai. kas dabar darosi pa
čioje Lenkijoje. O ten vvks- 
ta dėmesio verti dalykai. 
Dėl to. kad Gomulka mokė-

jant. dar pasidalinta įvai
riais įspūdžiais ir mintimis.

Mirė

Mirė širdies smūgio iš
tiktas plačiai vietos lietuvių 
visuomenėje žinomas Lietu
vos kariuomenės karininkas 
Br. Bobelis. Liko žmona ir 
du mokslus išėjusieji sūnūs.

Taip pat mirė gydytojol. 
Skeivio žmonos brolis Luo- 
bis.

J. V.

TEANECK, N.J.

A. Vitkauskaitė-Merkerienė 

dalyvauja keliose parodose

varta buvo 20.2 bil. dol. o 
pelno turėjo 1.8 bil. dol., iš 
kurio šerininkams, kurių y- 
ra apie pusantro miliono, su 
mokėjo dividento 1.3 bil. 
dolerių.

Mūsų žemėj tėra tik 17 
valstybių, kurių kiekvienos 
produkcija yra didesnė, nei 
General Motors. Tiktai 
valstybės — JAV. Sovietų 
Sąjunga. Britanija ir Pran 
cūzija — mokesčių surenka 
daugiau, negu General Mo
tors turi pajamų.

Su šitokiu milžinu darbi
ninkų unijai, kuriai vado
vauja Reuther, tenka kovoti 
dėl darbo sąlygų pagerini
mo. Šiemet susitarta be 
streiko.

Čia gyvena dailininkė A- 
leksandra Vitkauskaitė - 
Merkei ienė. Kitais metais ji; 
dalyvaus keliose parodose.

Ji jau pasiuntė 22 akva- 
relinius kūrinius Modernių-. .
jų dailininkų sąjungai, kuri! nis. Rūkas. Jis sako. kad klu- 
ruo sausio 21 iki vasario 3 į bai tui etų būti lietuvy bės zi-

• • '• vt v • • dienos rengia bendra paro-Į kiniai. Juose lietuvių kalba
io pasi priešinti Maskvai ir un;vprs;tpJ turėtų pirmauti, visokie
Lenkijoje buvo sustabdytas j Tarp\ų kūrinių yra tiys! skelbimai turėtų būti lietu- 

lietuviškais motyvais: lietu-1 viškai parašyti. Juose turėto 
viškos koplyčios, lietuvaitė I būti lietuviškų laikraščių ir 
su kanklėmis ir naktigonė * knygų pasiskaityti, žodžiu, 
pagal poeto L. Andriekaus j klubai turėtų būti vietos, 
eilėrašti į kuriose lietuviu kalba ir ap-

Taio pat sausio mėnesi •lama? Jįtuyybė ne slopina- 
savo aliejiniais darbais ji ma’ W kel,ama- Patinama.

žemės nusavinimas bei ūki
ninku suvarymas į kolcho
zus, Lenkijos kaimas spar
čiai atsigauna. Jie pajėgia 
susidaryti skatiką būtiniau
siai statybai ir būtiniausiom 
mašinom nusipirkti, jie mo- 
dernina savo ūki. pradeda 
taikyti laisvosios kooperaci
jos pradą ir pradeda geriau 
gyventi naudodamiesi di
desne laisvę tikybos reika
luose, gal didesne laisve 
spaudoje bei susirinkimuo
se. Ir visa tai vyksta prie 
Gomulkos —komunisto. Tai 
drg. Zaremba ir mano: ar 
nebus geriau, jei mes socia
listai su Gomulka bendra-j 
dabiausime? —

Gal?.. Bet ir neužmiršk,] 
drg. Zaremba, kad Maskvai

KLUBAI — LIETUVYBĖS 

ŽIDINIAI

Tuo reikalu mums rašo A-

Dr. MehranGetilin (dešinėj) 37 m. amž., ir dr. Arthur 
Kornberg. 49 m., aiškina, kaip jiems pavyko sukurti 
virusą, kuris pats dauginasi. Viršuj to viruso gyveni
mas. kaip jis atvaizduotas elektroninėj mikronuotrau- 
koje.........

j mijcs laureatai — laborato
rijoje pagamino dirbtini vi
rusą, kuriame yra pagrindi
nės visokios gyvybės me-
(Ižiagos DNA <deoxyribo- klusniu diktat0,.iaus įsak

piucleie acid) - nukleine mams.;. Aišku, tai tik spėlio- 
i iukstis. it tas virusas jau ga- jimaj bet kas šiandien ali 
! h daugintis pats kurt. nau- ginčytj kad ne, regimaisvi. 
jas ląs.eies (celes). sai nega|jmi daĮykai ateity

Tai dar vienas didelis gali įvykti, 
šuolis i dirbtinės gyvbės pa- Juk prieš nedaugeli metų 
slapties išsprendimą, šian- pamišėliu būtų buvęs ap- 
dien dar sunku numatyti to šauktas tas, kuris būtų sa- 
atradirno reikšmę, bet ne-į kęs, kad žmogus galės pa
abejotum, kad toks dirbtinis kilti į tolimąją erdvę, tenai 
virusas, sugebąs kurti nau- i vaikščioti ir skraidyti aplink 
jas celes, nemažai prisidės žemę nepaprastu greičiu. O 
prie medicinos pažangos, šiandien visa tai jau faktas, 
Toms celėms bus galima į- tuo visai nesistebim ir nea- 
diegti tam tikras norimas bejojame, kad netrukus iš- 
savybes, kurios galėtų veik- lips žmogus mėnulyje ir. 
ti žmonių genus, paveldėji- ten pasižvalgęs, sugrįš į že
mo charakteristikas, jų išsi- mę.

Maloni naujiena

• N’*

MIAMI, FLA.

Nauja klubo valdyba

PRAŠO ŽINIŲ APIE 

F. BORTKEVIČIENĘ

Didžiausios ir turtingiau- Dr. Balvs Matulionis 
sios Miami lietuvių draugi- (Vvallum Lake, Rhode I 
ios _ Miami Lietuvių Ame- iand 02884, USA) renka 
rikos Piliečiu Klubo — vai- medžiagą ir rengiasi rašyti 
dybon išrinkti: pirm. dr. J. plačia visuofhenininkės bei
Surbis, vicepirm. V. Kraus, 
sekr. Nellie Zeesienė. fin. 
sekr. Genovaitė Dompkienė, 
ižd. Kotryna Jeznienė.

Jubiliejinis banketas

Moterų klubas surengė 
banketą savo 15 metų su
kakčiai paminėti. Programa’' 
vadovavo pirm. Nellie Zee
sienė. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo numatyta? d r. J. Sur
bis, bet iis neatvyko. Ame
rikos ir Lietuvos himnus su
giedojo Anita Kamiene su 
Meta Sepp (este), joms pia
ninu akomponavo Meldą 
Ragis.

spaudos darbuotojos Felici
jos Boitkevičienės monogra
fiją.

O tuo tarpu, kaip A. Rū 
kas pats esąs pastebėjęs, kai 
kur esama visai priešingai.

Jis ragina narius visuoti
ne jinius kūrinius ir skulptū- niuose susirinkimuose reika- 
rą parodys Edward Wil-> lauti? kad klubai ne tik tU- 
liams kolegijoje Hacken-j r^y lietuviu vardą,, bet kad 

juose būtų ir lietuviška dva

dalyvaus parodoj North Jer
sey meno centre Tenafly, 
N. J.

Gegužės mėnesį ji savo a-

sack, N. J.
šia.

LAWRENCE, MASS.

SAVIŽUDYBĖS

Sveikatos valdyba skel

g Susirgo S. Juška

Staiga susirgo Stasys Juš-
gali nusukti Gomulkai i ka’ Lietuvių Piliečių bja> kad jggą metais kasdie
sprandą ar bent jį “sutvar-j u^° seimininkas, pirmojo nusižudydavo 56 asmenys, 
kyti“. o mums, socialdemo- karo veteranas, senas Kelei-' Vyrų žudosi 3 kartus dau- 
kratams. ištikimybė demo- v’° skaitytojas. Jis paguldy-1 gįau, negu moterų. Beveik 
krati jai ir tikrojo socializmo |138 ^lover Hill ligoninėje. 1 pusė (48%) nusišauna. To- 
idealams visų pirma. Ar ji Į Linkiu jam greitai pa- 'liau seka tie. kurie pasikaria 
yra galima bendradarbiau-! sveikti. 'ar pasismaugia ir trečioje

Nauja moterų klubo 

valdyba

Nellie Zeesienei nebe^uti- 
kus toliau pirmininkauti, 
jos vieton išrinkta Jenric 
Bukavcckienė. vicepirm. E- 
lena Sobalienė. seki; Geno. 
vaite Dompkienė, fin. sekr. 
Ona Statkevičienė. ižd. Kot
ryna Jeznierė.

J. Bukaveckienė Lietuvos 
nėra mačiusi, ii gimusi Ang
lijoje, bet sielojasi dėl Lie
tuvos laisvės ir uoliai dirba 
keliose lietuvių organizaci
jose.

Serga J. Nevis

Juozas Nevis buvo sun
kiai susirgęs, bet dabar jau

Dr. B. Matulionis jau yra, 
paruošęs dvi knygas—Fra-Į 
territas Lithuanica — 1908- 
1958, kuri išleista 1958 m., 
ir Vladas Nagius Nagevi
čius, 1962 m.

Monografijos autorius 
bus dėkingas visiems, kurie 
teiksis pasiusti jam aukščiau 
nurodytu adresu savuosius 
atsiminimus, rašytinę me
džiaga ir fotografijas iš Fe
licijos Boitkevičienės gyve
nimo ir jos plačios visuome
ninės veiklos.

knygų mėgėjams
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSE-

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.

1

K \
>

jant su Maškva? M. Stonie vietoje nusinuodijantieji. bą.

“TAUTŲ KAPINYNAS' 

ANGLŲ KALBA

Dr. Al. Budreckis išvertė 
i anglų kalba H. Tautvaišie
nės atsiminimu knygą “Tau
tų kapinyras Sibiro tundro
je“. kurią kitais metais ren
giasi išleisti ALSS Literatū
ros Fondas.

Lietuvių kalba ta knyga 
iau seniai išparduota. Dabar; 
i anglų kalbą išverstoji yra, 
papildyta naujomis žinio-į 
mis, kurias suteikė pati au-į 
tore. Ji labai pravers angliš
kai skaitantiems, kuriems ji 

vėl namie ir žmonos gerai i primins, ko susilaukė Lietu- 
prižiūrimas sveiksta. Linkiu, vos žmonės,, netekę savo 
jam greičiau pagyti ir vėl į- valstybės, ir aplamai, kokio- 
sijungti į mū.'U bendrą dar- je padėtyje atsidūrė sovieti-'

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 jvairių dokumentų.

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

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.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

L. J. Stasiulis 1 nės imperijos gyventojai.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kodėl dirba Kazachstane. BLOGA. KAI NEUŽDERA

IR KAI UŽDERA

Toks vargas yra Sovietu 
Sąjungoje. Pravda rašo, kad 
Smolensko srityje, kur sėja
ma daug iinų. šiemet buvo 
geias derlius, bet kas iš to. 
jei pusė jo nyksta lietaus ir 
sniego naikinama.

Dali tų linų mėginama iš
vežti i kitas apygardas, Tas

o ne Lietuvoje?

Lapkričio 30 d. Vilniaus 
likraščiuose skelbtame "pa
dėkos laiške" iš Kazachsta
no parašyta, kad šią vasarą 
Kokčetavo srities (Kazach
stane ) savchozų statyboje 
dirbo anie 500 Lietuvos stu- 
de ntų. Esą. per du mėnesius 
jie tenai pastatė nemažai
mokyklų, klubų, gyvenamų! ’ brangiai atslel.,
namų ;r gamybinių patalpų. na 0 |uo t2 g 3g Sn.0_'
, Tuo lai pu tuose počfap6*! Jensko sriti< . ūmo
laikiasciuose nuolat pasiro-į imoniu tik 1B tedirba 3 ,,a. 
do nusiskundimų kad daugi į.aitat. 0 v;sos kitcs .Jk ;je. 
tokių nacių statybų eta pat.! ną al. dvj Uevvl, os ;monžs 
Lietuioj, net n piadetų. ne-į jjemet jį™ mažiau."
spėjama laiku pabaigti. Tų, a,e;ais Kodė,.,
statybų baigimo laukiantieji | Nepajegiama Įmonėms Ii- 
niekam negali isspręsti mis-! nu a-Vež,į kĮ. įiek jof

gal simbolinis šių die nu ir laiku kalėdinis vaizdas.

baigiame šio laikraščio 
i dimą ir kviečiame visus! 
‘ skaitytojus ir bendradarbius 
Į j talką prie naujo darbo. 

Visiems mūsų skaityto
jams išsiuntinėsime naująjį 
žurnalą susipažinti. Ten bus 
nurodytas redakcijos ir ad
ministracijos adresas“.

LIETUVOS ISTORIJAI 

RENKA LĖŠAS

lės, kodėl studentai, sutin-j lėįu apdirbti...’ 
kautieji atostogų metu pa- Kui: jūs rasU _ _
dnbėti pilę statybų, negali! krajt kuris tain nepraktiš- 
to padaryti čia pat, o turi kai ūkininkautu?

site kita toki'

Viceprezidento Humphrey žodis 
Lietuvių delegacijai

važiuoti Kazachstanan...
(E)

Tokia komunistinė statyba

Apie tai pačių komunis-' 
tų Vilniuje leidžiamas laik-j 
rastis Literatūra ir Menas( 
šitaip rašo:

PARDAVĖ LIETUVOS 

AUKSĄ

Kaip žinoma. Lietuvos 
valdžia ir kitos Pabaltijo 
valstybės aukso atsargos da
lį buvo padėjusios Anglijos 
banke. Sovietai seniai i ji 
kėsinosi, bet Britanijos vy
riausybė nesutiko jo atiduo-

Dr. Kazio Griniaus Fon
das (2523 West 69th St.. 
Chicago, III. 60629 > — Lie
tuvos istorijos (1900-1940 
m) leidėjas ir vyr. redakto
rius prof. Pranas Čepėnas 
kaitų su pakviestais bendra
darbiais atsidėję dirba, kad 
šis svarbus veikalas dar 
1968 metais būtų sukurtas 
ir tuoj pat išleistas.

Šiam dideliam veikalui iš
leisti apytikriai reikalinga 
nemažiau dvylikos tūkstan
čių dolerių. Prenumeravimo 
sąlygos bus paskelbtos kieki

Ką tik gavome:
PEILIO AŠMENYS, Jur-

gis Jankus, 3 veiksnių dra
ma, 261 psl.. kaina $4.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
sul inko Gražina Šimukonie-
nė. 12S mažo formato psl., 
kaina š 1.000.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimu II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina .......$7.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.

SU DAINA, 392 liaudies
dairos ir kaikuriu autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Sulinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 
psl.. kaina $2.00.

351
vėliau. Dabar lietuvių vi
suomenė ir organizacijos y-! PAl LIŪS AUGIUS, 284 
ra kviečiamos aukomis pa-i dideli puslapiai, šio įžymaus 
remti naujųjų laikų Lietu- dailininko paveikslai ir A. 
vos istorijos leidybą. i Kūrausko bei T. Valiaus

Pinigus siųsti arba įteikti straipsniai, puošniausia kny- 
Dr. Kazio Griniaus Fondo; pa, kaina $17.50. 
sąskaiton Nr. 53236 — Chi
cago Savings and Loan As- 
sociation — 6245 So. Wes- 
tern Avė., Chicago, Illinois.
60636, USA.

Viceprezidentas Hubert saugodami sąvąjį kultūrinį 
H. Humphrey. atsakydamas paveldėjimą.
Amerikos Lietuvių Tarybos "Kaip žinote. Jungtinių
delegacijai jos apsilankymo Valstybių vyriausybė patva- ti jr jf'iai’kį kaip''garanti ją 
metu prezidentūroje gruo- i iai atsisako pripažinti prie- už Baltijos valstybių išleis- 

' džio 6 d., pareiškė: varlinį Lietuvos Įjungimą Į tus paskolos lakštus, kad
I "Labai, labai ačiū jums. Sąjungą ii' tebepa- galėtų jį panaudoti tuo at-

kokį Visu pirma aš turiu pasvei- Baltijos tatūų ap-į Veju, jej britų piliečiai ne-
procentą sudaro komunistai, kinti jus. mano geras bičių- fl!iP^Raimo reikalą. Ryžtas atgautu savo pinigų, inves- 

b* ;»• v<ow ;»• bbi pasišventimas. kuriuo lie-: tuntu 5 min£tiiQ lakštui

KOKS KUR PROCENTAS 
KOMUNISTU

Pažiūrėkime kur

Didžiausias procentas jų 
r . ! tenka Šiaurės Korėjai, kur

Išmokome statyti puikius, komunjstu partijos nariai 
pastatus, Įrengti žavingus; sudar0 i3;8. visu ^.ento. 
intei je.u>, skoningai strtvar-i seka Cekcs’ovaki-
kyli ap.ir.ką... Iš tolo viskas; ja< kur komunistu vra 12U 
blizga, tviska, prieini arčiau
ir Įsitikini, kad prie pat per
galingo finišo juostelės pri
trūko kvapo ir ištvermės: 
štai apdailos plytelė jau at-
šokusi, durys persimetusios, 
antai langai kaip reikiant 
neužsidaro, grindys „prasi
žiojusios“, va ir instaliacija 
„šlubuoja“ ir t.t. Teko būti 
vienoje didžiulėje mokyklo
je. kur iškilmingu Įkurtuvių 
metu. visiems sėdint prie 
gausiu vaišiu stalo ir dūdų*— fc 4. C

orkestrui grojant iškilmin
gus maršus po dar iškilmin
gesnių kalbų, gretimoje sa
lėje atsisakė „tarnauti“ lu
bos“.

visų gyventojų, o Rytų Vo
kietijoje — 9.5' -, Rumuni- 

į joj — 8.3( -. Bulgarijoje — 
Albanijoje
joje — 2.8'

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas. J. Mi-

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

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

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

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

Per giedrą Į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m, 
atsiminimu IV tomas. 272

pasisventimas. Kuriuo ne-; tuotų į minėtus lakštus, 
tuvių tauta namie ir svetur Apie aukso pardavimą su- 
palaiko savo tautos savai- žinota iš ministerio George 
mingumą didžios priešybės Dai lingo atsakymo Į konser- 
akivaizdoje, yra įkvėpimas yatorių atstovo Beamish pa- 
laisviems žmonėm.- ' isur. klausimą, kada Estijos, Lat-

... w ..... _ ....... w Tad man nebuvo staigmena, vjjos ;r Lietuvos centrinių
su pasimatymą. Taip pat kad ši delegacija ii u-ų tau- bankų auksas, 460.220 un- 
•ėčiau pareikšti jums p. tiečiai stoja salia vyriausy- cijų_ parduotas. Ministeris 

bės jos \ ietnamo politikoj., gkaip paaiškino:
Jūs žinot, kad apsisprendi-! ”Tas auksas parduotas 
mo dėsnis taikytinas \isuo-, jpgy pi. birželio 29 d. Par-

li Tony, ir Mary, ir kili sios 
garbingos delegacijos na
riai. O ypatingai norėčiau 
jums padėkoti už šį man 
šiandien pateiktą memoran
dumą ir laišką, prieš kelias

Ką dovanoti ?
pranesusi man apiedienas 

mū 
- nor

Kini- Johnsono. Jungtinių Yalsty- 
Italijoje —t bių Prezidento, nuoširdų į- 

| vertinimą jūsų darbo, ir jū- 
-; sų patvarumo, ir tvirtos pa- 

nistų partijos narių vra 5.5; ramos mūsų ir jūsų šaliai — 
' < visu gyventojų, bet kai; šiai didžiajai Amerikai — 
kuriose respublikose tas Į bei tam, ką ji stengiasi at- 
procenta? yra dar mažesni
Pavyzdžiui. Latvijoj —1.3 
U, Estijoj — 4.2U . o Mol-

•? <

Kaip danguj, taip ir ant 

žemės

Aiškus faktas, kad JA\ 
vis daugiau yra visokių nu
sikaltimų ir chuliganizmo. 
Bet. pasirodo, to gero esama 
ir ten, kur komunistai tvai
ko gyvenimą.. Tomis blogy
bėmis tuo labiau jie užkrėtė 
Lietuvą. To nebegali pa
slėpti čabar jau nė patys.

„Užtenka tik pažvelgti į 
sudaužytus Vilniaus sena
miesčio žibintus, išvestus iš 
rikiuotės telefonus-automa- 
tus, nulaužytus pakelėse me
delius. aplamdytas kelių ro
dykles ar ženklus autobusu, 
troleibusų, taksi sustojimo 
vietose, užmesti akį i išram- 
tytus ir „įamžintus“ suolus 
parkuose bei skveruose, pa
sidairyti kai kurių gamyklų, 
kolūkių ar tarybinių ūkių į- 
vairiausios technikos kapi
nynuose ir tt.“

Tai jų pačių spaudos žo
džiai.

3.7

Sovietų Sąjungoje komu-, 
5.5!

davijoje net tik 1.6'-. 
Lietuvoj ju tėra 2.9' > .

(E)

JIE KOMUNISTUS
SUVALGO

Borneo salos
vakarinėje

(Indonezi- 
dalvie gv-

amen-Jeigu yra reikalą 
Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
Knygas:

. T ,. .... . .. ,-------- ---------------- — —------- Tundra Talės, Manyland
tinai ir, dievaži jus irgi zi- duotas tam, kad gautą^sumą Books leidinys paaugliams 
not, kas atsitinka totalinėj! būtų galima investuoti iri pasiskaityti anglų kalba a- 
visuomenėj ir totaliniame; gauti palūkanas. Pardavus'
režime. - ( gauta 5,803,122 svarai ir 16

likti Azijoj, kaip visad tą „Iš kartaus patyrimo ži- šilingų. Toji suma investuo- 
tengiasi daryti ir kitose pa- nom. kad laisvės reikalas ta Į valstybės iždo bankno- 

saulio dalyse. Jūsų parama nedalomas visam pasauly ir tus. kurie iki šiol davė 80, 
mūsų politikai Vietname y- kad žmogiškoji laisvė nega- 000 svarų palūkanų“, 
ra labai padrąsinanti ir, ga- - ii būti nei išplėtota, nei už-! Taigi ir Britanijos vy
liu sakyti, giliai vertinama, tikrinta be josios palaimą riausybe pasielgė bolševi-

puoselėjančiųjų kietos va-‘ kiškai: pardavė jai nepri
ims ir apsisprendimo auko- klausanti, tik padėtą saugo
tis. Vadovaudamasi šiuo pa- ti auksą.
grindiniu supratimu ir šia

P*® gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

J'UJe)
J venantieji čiabuviai djakai į JO: 

tiek įsismagino talkininkau- erdvių: 
darni Indonezijos armijai 
Kovoje imies kiniečius ko
munistus partizanus, kad 
nebeskiria, kurs raudonas 
ar geltonas — apie 30,000 
kiniečių išvarė iš jų gyven
viečių. daugelį išžudė ir ge
roką dalį jų... suvalgė.

Djakai iki šiol su kinie
čiais geriausiai sugyveno, 
bet kiniečiams paraudona
vus, suorganizavus savo par
tizanų būriu.' ir pradėjus te
rorizuoti djakus, atiminėti 
jų ryžius ir kitokį maistą ir 
grobstyti jų žmones, djakai 
griebėsi priemonių apsiginti 
ir. kadangi jie vos prieš vie
ną genkartę tebuvo kaniba
lai (žmogėdros) ir galvų 
medžiotojai, tai jų tas ins
tinktas vėl atgijo. Užpulda
mi kinų kolonijas, djakai 
juos išžudo, nukapoja gal
vas. o jų širdis ir kepenis 
suiyja ir kraują sugeria, ti
kėdami. kad po mirties nu
ėję į savo "rojų”, jie ten tu-

Ko mes siekiam tenai, yra 
tas pats. ko siekiam ir visam 
pasauly — globoti nepri
klausomybę. skatinti nepri
klausomybę ir apsisprendi
mą. Mes nesiekiam teritori- 

mes nesiekiam įtakos 
mes nesiekiam im-|

perijiškų valdų. Viskas, kol 
mes siekiam, tai tik padėti! 
tiems, kas tapo smurto ir už
puolimo aukomis, išlaikyti
laisve ir nepriklausomybe i.- ... . ;L.- ..5... •-1 kimus reikia atkreipti vistaip, kad jie galėtų kurti 
savo gyvenimą ir lemti savo 
ateiti.

„Man ypač malonu susi
tikti su šia garbinga delega
cija Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų 
sukakties išvakarėse. Aišku, 
mes žinom, kad Lietuvos 
nepriklausomybė I Pasauli
nio ka’o gale buvo atstaty
ta didžio, idealistiško, ener
gingo vado \\’oodrow Wil- 
sono pagalba, kurs taip uo
liai kovojo už apsisprendi
mo teisę.

„Tok i os oi ga n i zaci j os, 
kaip Amerikos Lietuvių Ta
ryba. yra vaidinusios svarbų 
vaidmenį, kuriantis mūsų 
visuomenei iš įvairių tauti
nių elementų. Bet iš to žmo
nių įvairumo kyla mūsų stip-

dvasia. Jungtinių Valstybių 
vyriausybė ir tauta aš tikiu.! 
atliks savo pareigą nerimo 
apimtame pasaulyje.

„Aš noriu pasakyti Ame- Londone Lietuvių darbo 
rikos Lietuvių Tarybai, kad uni^ tremty leidžiamd žur- 
i jūsų man įteiktame memo- na^° Darbininkų Balso re- 
iandume išdėstytu.' pareis- /Akcija šitaip atsisveikina 

jso su savo skaitytojais:
krašto dėmėsi. Girdėdamas "Vienuolika metų „Dar- 
jus kalbančius apie mūsų bl™nk'd Balsas“ buvo jūsų 
pastangas, kurias mes šian- minčių reiškėju, turėdamas 
dien dedame, ir apie grėsmę lietuvių profsąjungiečių ii 
mūsų visuomenei, ir apie s°eialdemokrtų paramą. Per 
laisvės bylą. aš žinojau, kad tą laiką laikraščio leidime 
kalbėjote ne kaip teoretikai, ^tygos keitėsi, bet skaityto- 
bet kaip žmonės, kurie tai JU if pasiaukojusių bendra* 
pergyvenote. Manau, kad darbių dėka jūsų balsas bu- 
gyvenimas yra pats geriau- 'j° girdimas, kur tik gyvena 
sias mokytojas.

„Taigi, p. Rudi, n<mėčiau' 
jums labai, labai padėkoti.
Aš pasirūpinsiu, kad šis raš-,

DARBININKŲ BALSO 

ATSISVEKINIMAS

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

rėš vergu, kiek kepenų bus rybė. ir lietuviai tikrai yra 
suriję.

Indonezijos armijos va
dovybė stengiasi įkalbėti 
djakus., kad taikingus kinie-

praturtinę Amerikos kultū
rą. ir pramonę, ir prekybą, 
ir šio krašto žemės ūki, —

Tai tabai gera dovana ne- psL, kaina kietais viršeliais 
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psi., kaina $5.00.

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

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

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

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

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

„Lithuania land of he
rce*,** parašė L. Valiukas 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai-

Vytantas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais vilteliais 
$.4.00. minkštais $3.00,

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES* parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

C? O -7 —53.0,
Inicialai po tdtu, A- Tūlio 

novelės, 156 psl.. kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

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

Ceri
žodynai

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, U 
'arda, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, ,edagavc prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl., 
kaina $12 00

lietuvis darbininkas, visame 
pasaulyje. Jis nuolat karto* 
jo, kad svetimos valstybės 
primesta mūsų tėvynei san
tvarka yra Lietuvos darbo 
žmogui nepriimtina. Lietu
vis darbininkas. kaip ir 
kiekvienos tautos darbo 
žmogus, turi teisę turėti sa
vo tautinę ir demokratinę 
valstybę. Lietuvis turi teisę 
būti savo krašto šeiminin- 

1967 m. gruodžio 15 die- ku.
nos Kongreso Užrašų laido-! Nuo dabar jūs, mieli skai- 
je (Illinois atstovo \\ illiam tytojai, galėsite savo min- 
T. Murpby pasiūlymu) išti- tis reikšti kitame leidinyje, 
sas Amerikos Lietuvių Ta- nes LSDP Užsienio Delega- 
rybos memorandumo tekstas tūra nutarė leisti socialisti- 

kalba nės minties žurnalą, kur bus 
vietos ilgesniems rašiniams. 
Turini <u šiuo numeriu mes

tas būtų pateiktas susipažin
ti prezidentui, valstybės sek
retoriui, ir kad jis būtų į- 
trauktas į Kongreso Užra
šus

* * *

darę ią stipria valstybe.
čius pa1 iktų ramybėje, o sa-Į Jūs priridėjot prie Arrierikos ir ši viceprezidento 
vo puolimus nukreiptų tik gyvenimo audinio praturti- jau yra atspausdinti. A 
prieš partizanus. nimo, ir jūs tai padarėte, iš-' 6201 psl.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

GREIČIAUSIAS 
TRAUKINYS

Prancūzijoje jau išmėgin
tas traukinys, kuris per va
landą gali nuvažiuoti 216 
mylių.

Prancūzija kaitų su Brita
nija šuto lėktuvą, kuriame zirniferas Barėr.as* dabai gy-

K. Baronui 60 metų
Šiais metais keliems mū-, ėjusių liet. knygų recenzi- 

sų rašytojam.^ sukako 60 me-' jas. Tokiu būdu jo redaguo
tų amžiaus. Gruodžio 30 d. jamas savaitraštis tapo ge- 
tokią sukakti švenčia ir Ka-

dėl— Laimingų Naujų Metų, 
tėve! tą

— Maiki, ši kartą Nauji 
Metai man bus markatni.
Man jau veikti norisi.

— Kodėl?
— Nu. juk pats matai, 

darosi. Čikagoj mūsų k 
gai pardavė lietuvių kata;:- kur juos 
ku kapines ąii i - ių vysku ui 
ir pakasavojo lietuvišką jų 
varda. Sako, uždės art u

galės sutilpti 136 keleiviai 
ir kuris skris per valandą 
1,450 mylių greičiu.

Taigi, tuo lėktuvu bus ga
lima iš Londono į New Yor- 

! ką nuskristi per 3 vai 17 mi
nučių. Manoma, kad 1971 
metais lėktuvų bendrovės 
jau galės jais naudotis.

venąs Londor.e.
Kazimiera.' Barėnas-Ba-

ranauskas gimė Panevėžio 
apskr.. Pumpėnų valsčiuje,! 
1929 m. baigė Panevėžio 
gimnaziją, o 1933 m. Y.D.‘

liausiu "literatūros naujie
nų“ laikraščiu. Jame galima 
rasti ne tik išeivijoje išėju
sių liet. knygų įvertinimą, 
bet taip pat vertingesnių 
veikalų, išėjusių pavergtoje 
tėvynėje, apžvalgą.

E. Lietuvio skaitytojai 
universiteto humanitarinių gali nuolat pasiskaityti jo 

įku/.ctą. Bendra- publicistiką, pasisakymus į- 
Pauevėžio Baise, vairiais mums opiais klausi- 

S, cialdemokra- mais.. Skaitydami laikrašti

mokslų f aku i 
darbia vo

Londono valdžia dabar 
tuksą pardavė, kad ga

——----; Kultūroje,
te. Žaizdre, A aire ir Lietu- jie taip pat gali pasidžiaug- 
vos Aide. Kar metu prade- ti taisyklinga lietuvių kalba, 
jo dirbti laik. a<<ių redakci- kuria redaktorius ypatingai
jose, o karui pasibaigus or
ganizavo bei redagavo spau
dą pirmiau \ kietijoje. vė-

rupinasi.
Per pastaruosius vienuo- 

liką metų K. Balėnas, šalia
liau Anglijoje., šiuo metu kitų darbų, aktyviai bendra-

lavo piliečiam

— Gal nežinočiau.
— Ir būtum visai šaltas, 

kraujas nevirtų.
— Sei, ką tu čia nori man 

įkalbėti?
— Aš noriu, kad tėvas su

prastum, jog tas auksas ne
daug mus tešildė. Nepri-

i klausomos Lietuvos jau ne
bėra. Tai kas galėtų jį atsi
imti?

— Bet Lietuva bus laisva, 
Maiki. Ji atsiimtų.

— Taip, tėve. mes tikim, 
kad ji bus laisva. Bet Angli
ja, matyt, kitaip galvoja. 
Kaip sakiau, jos piliečiai bu
vo įdėję pinigų į Lietuvos ū- 
ki. ir tie pinigai žuvo. Lon
donas nusprendė, jog dėl tų 
nuosto'ių buvo kalta Lietu
vos valdžia. Tos valdžios 
dabar nebėra, todėl turi at
sakyti likęs jos auksas. Ir ji 
tą auk<ą pardavė, kad galė
tų atlyginti savo piliečiams

bendradarbia. a daugelyje 
kultūros bei literatūros žur
nalų ir redaguoja Londone

darbiavo Londone leidžia 
mame Darbininkų Balse, 
kurio paskutinis numeris tik

leidžiamą Europos Lietuvi, dabar pasiekė skaitytojus
Pokariniais metais išvertė k. Bal ėnas taip pat yra 

i lietuvių kaitą -J. Steinbe- vyriausias Nidos knygų klu- 
cko Tarp pelių ir vyrų", J. bo tvarkytojas ir variklis.

kuris patiekia išeivijos kny-j

lėtų atlyginti 
nuostolius.

— Maiki. aš ant to neso-! už nuostolius Lietuvoje. Ma-

Hiltono ’Sudiv. pone Čipsek 
ir W. Faulkr. trio "Intrudei 
in the Dust". Pats 
daug apysakų kurios yra iš 
leistos
visada
diena“. Nauja- rinkinys yra dorių. Jo darbas šioje srity- 
šiuo metu spausdinamas. Be je yra neįkainuojamas.
to, vra parašęs stambesnį .. *, ,’ J 1 - 1 Is siu darbų aprašymo

skaitytojas gali įsivaizduoti, 
kiek daug vienas darbštus ir

-1’ gų mėgėjams tiek daug lie-- 
parašė tuvių literatūros. Kasmet 

mes turime jo redaguotą! 
rinkimuose Giedra kasdien nuplėšiamą su įdo- 
grizta". Karališka; miais pasiskaitymais kalen-

yra
romaną, kuris laukia eilė 
spaustuvėje.

5

ir Sovietų Sąjunga su 
sutiko, nes pereitą pa

kalti, kad nežiūrėjo, ( vasari Londonas vedė su ja 
Juk Lietuvos, derybas tuo reikalu.

;ie nepasamdė jų pinigams! — Bet palauk, Maiki. ar- 
vaktuoti. Tu žinai, kad ir A-į gi Anglija nežino, kad bol- 
merikos lietuviai turėjo'• ševikai Lietuvos valdžią mi

toki pavadinimą, kad dau-j daug pinigų į Lietuvos biz-į vertė?
giau nigerių patrauktų, kadį nius sudėję. Buvo visokių i —Suprantama, kad žino. 

daugiau biznio vy.-ku-į klumpanijų: štai Račkaus-! — Nu. tai kokiu spasabu Į ko Lietuvos atstatymo bend-! nuversta valdžia galėjo ap
rovė. Romano lašiniu bend-i ginti anglų Įdėtus pinigus į

- . 4 ’ T • i 1 • _ • O

e’asnas. Jeigu anglų pinigai' tyt, 
kas Lietuvoje prapuolė, tai jie tuo
mi- patys

butų
pui.

— As, teve, nemanau,
kad mūsų kunigai čia būrui rovė. buvo visokiu mechani-f Lietuvos biznį? 
labai kalti. Patys lietuviai į 
savo turtą užrašė svetimam 
vyskupui. Ir ne vien tik Chi
cagoje taip buvo. Visos A- 
merikcs lietuvių bažnyčios 
užrašytos svetimiems vysku
pams. Taip pat ir kapinės.

— Nu. kad kitaip nebuvo 
galima, Maiki. Juk be vys
kupo pazvalėnės negalima 
buvo bažnyčios statyti. O jis 
pazvalydavo tik tada. kai 
mūsų žmoneiiai iš anksto sa
vo procę jam užrašydavo 
Kitaip jis ir kunigo neduo
davo. Juk žinai, kaip buvo.

ku. š’ančių ir kriaučių. ku-Į —Bet ji galėjo ginti Lie 
rie rinko Amerikoj dolerius'tuvą ir kartu anglų invest- 
Ir vežė per marias Lietuvos i mentus, kol dar nebuvo nu
statyti. O kas iš to išėjo?; versta. O ar gynė?

— Ir gerai, kad negynė, 
ba būtų sumušta.

— Tas tiesa, tėve, Lietu
va nebūtų atsilaikiusi. Bet 
tada Anglija negalėtų kal
tinti. kad Lietuva jos pilie
čių investmentų negynė. Ir 
rasai negalėtų sakyti, kad 
Lietuva gera valia įsijungė

>ejo, _
Viską šuo nunešė ant uode-' 
gos. Bz-t amerikiečiai nerei-' 
kalavo. kad Lietuva jiems 
tuos nuostolius atlygintų. 
Tai kodėl Anglija reikalau
ja? Lietuvos auksą pagrobė. 
Kaip sau nori, Maiki. aš sa
kau, kad čia vagystė. Gal 
mūsų Vilkas ar kokia Tary-i
'• a turėtų paduoti Londoną. Į Sovietų Sąjungą. Visas pa

saulis matytų, kad Lietuva 
gynėsi. Ji turėjo ir armiją,

— Žinau. tėve. žinau Ia
bai gerai. Socialistai 
laiką aiškino katalikams, 
kad taip darydami jie gai
lėsis. "Keleivis“ nuolat apie 
tai rašydavo. O ar katalikai 
klausė? Pats tėvas daužė’ 
socialistams landus. Na. tai 
kam dabar aimanuoti?

— Ale tai ne viskas. Mai
ki.

— O kas daugiau?
— Yra dar didesnė zgū- 

ba. Anglija mus apvogė!
— Ką čia prasimanei?
— Neprasimaniau, Maiki. 

Anglija pavogė Lietuvos 
auksą. Galiu pasL ažyt.

— Ne. tėve, ne "pavogė“, 
bet pardavė.

— Ar ir tu žinai?
— Žinau.
— Nu. tai išvirozyk, ko

dėl ji taip padarė?
— Ji aiškinasi taip: Ang-l 

lijos piliečiai turėjo Įdėję 
pirigų i visokius biznius

ant sūdo.
— Tėve. Lietuvos aukso 

klausimas ne šiandien iški
lo. Dar gegužės mėnesi mū
sų veiksniai kėlė protestus, 
kai dėl to aukso Anglijos 

pradėjo derybas su

ir nuolatos laikė karo stovį 
prieš bolševikus, bet Smeto
na šaudė tik streikuojančius

valdžia
Maskva. Bet Londonas at- 
-akė, kad pasitraukę iš Lie
tuvos visokie emigrantai ne
turi jokios teisės kalbėti Lie
tuvos vardu.

— O ar tu žinai, kiek to 
aukso Lietuva tenai turėjo?

— Sunku pasakyti, tėve, 
nes tas auksas buvo ne vie
nos Lietuvos, o visų trijų Pa
kaičio valstybių.

— O kas tos valstybės?
— Tai mūsų Lietuva, Lat

vija ir Estija.
— Reiškia, ne viena Lie

tuva buvo apvogta. Tai tri
guba vagystė! Skandalas I

— Nesikarščiuok. tėve. 
Auksas jau parduotas.

— Maiki. man karšta. 
Kraujas pradeda virti.

— Bet ar tėvas pirma ži- 
Lietuvoje: o Lietuvos vai- nojai. kad Londono banke 
džia, priėmusi jų investinen- buvo Lietuvos aukso? 
tus, nesugebėjo ju apsaugo- Ne. Maiki. nežinojau,
ti. ir jie žuvo. Bet Lietuvos —Ir dabar nežinotum, jei
valdžia tur 'o pasidėjusi iaikrašč 
aukso Anglijos banke. To- parišę.

Šalia sios km bos, K. Ba-į Spaug(|įntarn žodžiui pasi- 
suiedacav o b>aują §ventęS žmogus gali padary-fenas

derliaus“ ir eilę literatūros i 
metraščių: "Pirmoji pradal
gė“, Antroji pradalgė“, — 
trečioji ir ketvirtoji, kuri

ti. Sulaukus 60 metų, tegali
me jam palinkėti dar daug 
derlingų metų, daug lietu-į 
vių literatūros pradalgių ir

šiuo metu spausdinama Pa- begalias dienu as.
sirasydair.as keliais slapy
vardžiais, Europos Lietuvy
je, jis nuolat rašo naujai iš-'

meniniame gyvenime.
J. Vilčinskas

Rusijos revoliucija
(Tęsinys)

Tuo būdu Suomijos tautų, kurios palaipsniui at
gausimas taip ir liko neiš- sidūrė opozicijoje prieš laik. 
spręstas, iki bolševikai lap- vyriausybę. Tiktai spalio 
kričio mėn. suruošė pervers- mėn., kai jau buvo pervėlu, 
mą. Socialistinių partijų dėl- tarybų centrinis vykdomasis
siamoji laikysena atspindė
jo ir rezoliucijoje nacionali
niu klausimu, priimtoje vi-

komitetas nutarė, kad Len
kijai, Lietuvai ir Latvijai tu
ri būti duota visiška teisė

New Yorke Hailmark galerijoje rodoma šitokia kalėdą 
eglutė e e airiu virtuvės padargu. Aišku, tai meninin
ku darbas

KĄ RAŠO 12S8 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
Jo turinys toks:

1. Žinotini 1S58 metų dalykai.

2. Kalenaariumac, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė A.meriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ; (6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00 

Redagavo Stasys Mich e Is onas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metu kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

o3b Broad Arty, So. Boston, Mass. 02127

sos Rusijos tarybų kongrese apsispręsti, o tai šitų kraštų 
liepos mėn.. kur buvo paša- atveju (dar beveik visiškai 
kyta. kad visos nerasiškos; okupuotų vokiečių kariuo- 
tautos turi "teisę apsispręs-Į menės) reiškė atsiskyrimą 
ti net iki atsiskyrimo“ nuo nuo Rusijos. Tokie nurody- 
Rusijos ir kad tarybos turi mai buvo duoti Skobelevui, 
reikalauti k nstitucini susi-! tarybų atstovui, kuris gali

mai turėjo dalyvauti sąjun
gininkų konferencijoje 1917 
m. lapkričio mėn. Tačiau 
rezoliucijai ko atkakliausiai 
pasipriešino liberalas užsie-

rinkimą duoti nerusiškoms
ūkininkus, o kai išgirdo bol- sritims "plačią politinę au

tonomiją“. Tačiau kongre
sas atsisakė spręsti nerusiš- 
kų tautų natūralius reikala-

ševikus
armiją
vos.

— Ai

ateinant, tai paliko 
ir pabėgo iš Lietu- 

ir armija pabėgo? vimus tautvbiu klausimu.' nio reikalų ministeris Tereš-
Ne. tėve. armija nepa-J Rezoliucija nedavė 

konkretausbėgo. tik jos generolai ir 
pulkininkai pabėgo.

— O kaip tu rokuoji, kat
rie bėgo greičiau — pulki
ninkai. ar Smetona?

— Tėve, aš tenai nebuvau 
ir nemačiau: aš galiu tik 
spėti.

— Nu. o kaip tu spėji?
— Aš manau, kad gene

rolai ir pulkininkai bėgo pa
tys pirmutiniai.

— O aš rokuoju, kad pir
muoju turėjo bėgti Smeto
na, ba jis buvo vadas.

— Bet jis nešėsi nemažą 
čemodaną su doleriais, to
dėl greitai bėgti negalėjo.

— Džius di sem. Maik,
visko nesužinosime. Nu. tai Į pasisakymai 
ant šito punkto galim ir su-'
stoti. Paduokim viens Kitam

aiškaus! čenka. Buržuaziniai sluoks 
i i r iai kovojo prieš ją. kol lap-įr konkretaus atsakymo 

klausimą, toki gyvybini ne-Į kričio mėn. sužlugo demo-l 
rusiškoms tautoms, kurios iš kratinis režimas. To klausi-'
jų gaus tą pažadėtąją auto mo taip ir neišsprendė Rusi-
nomiją. Rezoliucija neigy-i jos demokratija, 
vendino nė reikalavimo pa-' Ypač lemtingas demokra- 
versti Rusiją federaline res-: tijai buvo sistemingas bur- 
publika. Laikinoji vyriausy- žuazinių ministerių atidėlio- 
bė, kurioje didele Įtaka nau-J jimas rinkimu i konstitucinį 
dojosi nesocialistų ministe-i susirinkimą. Liberalai bijo-
riai, užėmė dar rezervuotes- 
nę poziciją. Vyriausybinė 
komisija pasiruošti parla
mento rinkimams savo pa
ruoštame siūlvme vėl skelbė

jo, ir visiškai pagrįstai, kad 
jiems, turint galvoj visuoti
nį nusiteikimą už laisves, 
teks smarkiai pralaimėti, 
dėl to jie darė. ka tik galėjo,

rusiškos valstybės vieningu- teisiniais argumentais atide- 
mą. neaiškiai užsimindama, lioti rinkimus

ai nebūtų apie tai, ranką ir 
niujvi'

pasakykim: Apy-

kad turėtų būti ivesta sriti
nė autonomiia. Tie neaiškūs 

lėl nerusiškų 
tautų ateitie' ir neigiama 
buržuaziniu sluoksniu lai
kysena
nerimą

Laikinosios vyriausybės 
sudalytoji rinkiminė komi-į 
siįa pirmosios sesijos susi-į 
rinko birželio 7 d., tiktai! 
trims mėnesiams praėjus po

sukėlė didžiausią revoliucijos, 
dancelio nerusišku (Bus daugiau)

f
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Kučiu vakaras

Naktis... ir jūs esate viena 
automobilyje

šiandien moteris tyko di- nės prie savęs. Gerai arti tu

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI - * ir

(Tęsinys)

Na. eikite gi... — prabilo Rambys, pabaigęs savo dar
bą; patsai atsisėdo ant suolo, skobnių gale. kur sėdėjo jau 
daugel daugel metų. Tą vietą jis užėmė tėvui mirus. Ma
nė. kad užims vyresnysis sūnus, tik jam mirus.

Atsisėdęs senis paėmė plotkelės kąsneli ir persižeg
nojo...

— Teleidžia Dievas sulaukti geroje sveikatoje links
mesnių Kūčių. — prabilo jisai ir atkando plotkelės.

Piemuo ir Vikčiukas sėdėjo už skobnių ant suolo, mo
terys susėdo ant uslano. Skobnys buvo didelės, ilgos, pa
gamintos didelei šeimynai, ir gūdu buvo vos keliems už jų 
sėdėti.

Visi valgė plotkeles tylėdami. Tik skala pas krosnį 
traiškino, ir šešėliai mirgėjo ant sienų.

— Kur mūsų vaikeliai dabar? Kas jiem. Dievuliau,
kūčią pagamino' neiškentusi graudžiai prakalbėjo
Rambienė. — Gal jų nei gyvų nėra, gal jų tik kaulelius 
jau vėjas purto!

Ir ašaros nukrito iš senės akių, kaip rasa. nuriedėjo 
per senus, surūkusius, garankščiuotus veidus net šaukštam

— Ar gal. Dievuliau, sužeisti kažkur pagalbos šau
kiasi ir prisišaukti negali?... — pravirko marti.

— Ar nenutilsi tu!.. — rūsčiai subarė ją senis.
Alena, kaip buvo atkandusi silkės kąsnį, taip ir pa- j 

springo juo. Metė šaukštą ir. uždengusi delnais akis. nu
bėgo į lovą. Ten įkimšo pagalviu veidą, sutriūbavo, užsi-i 
kvatojo, verksmu paspringo, drebėdama visu kūnu.

Neiškentė dabar ir Rambienė, paleido balsą ant vi- ’ 
sos pirkios, numirėliškai marčiai pritardama, raudodama.,

Vikčiukas, pamatęs, kad motutė verkia, ir bobulė ver-, 
kia. susirangė kampe ir gailiai uždainavo, trindamas, 
kumščiukais ašarotas akis. o lopšy jam pritarė mažas bro
liukas. į

Tik vienas piemuo, padėjęs šaukštą, dairėsi į visas 
šalis ir svyravo, ar ir jam verkti, ar ne.

— Ar nesiliausite staugusios! — šūktelėjo Rambys ir 
piktai trenkė šaukštą vidurin skobnių.

— Suvalgyti neduodate kūčios!.. Ir be jūsų staugimo 
sunku! — pasisakė tyliau.

Jaučia senis, kad gerklėje lyg kažkokis kamuolys ko-' 
pa vis aukščiau, aukščiau, tojoja. smaugia... Vienas aki
mirksnis — ir pravirks senis, kaip n u moterys neverkia. ‘ 
Stvėrė Rambys kepurę, kailinius, lyg labai įpykęs trinkte-i 
Įėjo durimis ir nuėjo priemenėm Ten pasiiėmė į ušėką.' 
prikniubo ir užtriūbavo taip, jog net serą krūtinė sudiegė, i

Pajuto sena Rambienė savo vyro skausmą, suprato, i 
kad širdies skauda išvijo jį iš pirkios, ir išėjusi viena ran
ka apkabino jo kaklą, o kita glostė jam galvą, tarytum, 
ramino savo mažą anūkėlį...

— Tai, Mariute, prisigyvenova! Auginova vaikelius 
ir senatvėje likova du vienu, kaip pirštu...

Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutinį žingsnį — 
lr pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Į juodą, žvarbią gruodžio naktį 
Ir vėl mintis nuklys.
Pradžioj žiemos naktis ilga,
Gal siautės vėtra ir pūga,
Gal speigas alkanas, žiaurus 
Atidarys godžius nasrus.

Taip, iš tiesų.
Ir dienomis, ir naktimis 
Niūru, tamsu.
Ir šaltis spaudžia vis labiau.
Ir vėjas rūstauja žvarbiau. —
Ir aš einu be atvangos 
Sutikt žiemos
Šaltos, ilgos.

Bet šitai baigias gruodis jau.
Ir sieloje staiga šviesiau.
Tegu sau siautėja pūga.
Jau skelbia gruodžio pabaiga: 
Tau grįžta saulė!
Ir aš kartoju:
Saulė grįžta!
Ir štai krūtinėj pajuntu 
Atkaklų ryžtą:
Pro speigą, vėtrą ir pūgas 
Į grįžtančią šiandieną saulę 
Ištiest rankas!

Graikijos karalius Konstantinas su seimą Romoje.

dėsnis pavojus ne tik pės
čias einant, bet ir automobi
liu važiuojant. Štai keli pa
tarimai pastarosioms.

Visų pirma,— laikyk du
ris uždaras. Jei reikia lan
gus atidaryti ventiliacijai, 
tai atidarykit tiktai tiek, kad 
nebūtų galima rankos įkiš
ti.

Eidama sėsti į automobi
lį. turėk raktą rankose, kad 
nereikėtų prie automibilio 
sustoti ir rankinuke jo ieš
koti, nes kai jūsų dėmesys 
sukauptas į rankinuką, kas 
nors gali jus užpulti.

Sėsdama į automobilį, pa
žvelk pro langą, ar jame kas 
nors nesėdi. Sėsk greitai ir 
tuoj uždaryk duris.

Automobily nepalik nie
ko matomo, kas galėtų at- 

j kreipti vagies dėmesį.
Važiuok didesnėmis, ge

riau apšviestomis gatvėmis 
net jei toliau būtų.

Jei esi priversta kely su
stoti ir kas nors mėgina įsi
veržti į automobilį, duok 

’ signalą arba skubėk važiuo- 
, ti, net nusižengdama eisme 
: taisyklėm.
i Su užtraukiamu viršum 
' automobilis nėra saugus.
; nes lengva peiliu perplauti 
; viršų. Niekada nevažiuok 
i naktį atidengtu viršum, 
į Visada sustojus raktą pa
siimk su savimi.

; Jei matai, kad kitas auto- 
I mobili* jus seka. laikykis 
• ramiai. Sustok pirmoj gazo-
I lino stoty ar duok signalą 
į pravažiuojančiam ar pės- 
; čiam policininkui.
Į Nelaikyk automobily as
mens ar kredito kortelių, re
gistracijos dokumentu ar są- 

i skaitu. Jei automobilis bus 
pavogtas, vagis pasinaudos 
kredito kortele, 

į Jei kely kas nors prašos’ 
pavežamas, nevežk, nesu 
stok, r et jei jis būtų su ra
mentais ar uniformoj. Uni 
forma dar nėra garantija 
kad ją dėvįs žmogus yra ge
ras. Ir ramentais gali nau
dotis žiaurus plėšikas.

Jei esi priversta sustoti 
kam nors sugedus, stenkis 
p5 įvažiuoti kryžkelę. net 
jei dėl to nukentėtų padan
ges-ar motoras. Sustojus ge-

II ai ansidairvk ir tada išlipk 
i baltai skarelei ant antenos 
! pririšti ar gobtuvui pakelti.
Ir tuo j grįžk į vidų ir lauk.

Signalizavimui gali būti 
į pavartoti ir šviesa ir garsas, 
i Jais signalizuok 3 kartus

rėti ką nors sunkaus, pav. įsigyti šias 
plaktuką, kurio smūgis rei
kalui esant galėtų būti ”pa- 
mačlvvas“.

žmonių gyvai

NEGRAS HATCHER 
GARY MAJORAS

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 

mūsų žinomų 
parašytas at

siminimų knygas:
PASKUTINIS POSĖDIS, 

Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina.............  $4.00

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

_ ! iliust»-aciju, kaina .... $5.00.
Lapkričio 7 d Gary, Ind.,; DU MEDINIAI IR TRYS 

miesto majoru buvo pumą! q£EEŽ1NTAI
kartą išrinktas negras Ri-

KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovu, 376 psl. kaina . .$3.00 

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-191'*» IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais .......................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50- 

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl , kai-

(Galas)

Louis Vaikanskiui Cape Towne. Pietą Afrikoje, buvo 
įdėta kito žmogaus širdis, bet jis su ja teišgyveno IX 
dieną ir mirė.

chard Gordon Hatcher, nu
galėjęs baltąjį respublikonų 
kandidatą J. Radigan 1,389 
balsų persvara, šio miesto 
istorijoje tai didelis įvykis.

Kaip žinoma, Gary. turįs 
180,000 gyventojų, yra ne
mažas plieno pramonės 
centras, iki šiol daugiausia 
valdytas plieno sindikatų.
suktų politikų, susiblokavu-! na *.... $2.00
šių iš abiejų partijų ir net? 
gegsterių, atsiimančių įvai
riom priemonėm savo pelno na .......... ..............‘ $2.00
dalį. Ir štai šiandien jau kai-! DIENOJANT, Kipro Bie- 
bama. kad minėtas negras į |inio> 4ai psl., kaina... .$2.00 
Hatcher, už kurį balsavo ir PENKTIEJI METAI, Kip- 
gera dalis baltųjų, bene bū-' 
siąs pats padoriausias majo
ras, bet kada šį miestą val
dęs. ’TYS, Kazio Griniaus.

Kad turėtume supratimą, į mas, 300 psi.. kaina . 
kokį "paveldėjimą“ nauja-: ATSIMINIMAI IR M1N- 
sis majoras perėmė, žvilgte-JYS, dr. Kazio Griniaus, 
rėkime kiek giliau pro jį' n tomas. 336 psl. kaina $5. 
dengiančius tirštus fabrikų! VYSKUPO P. BŪČIO 
dūmus, į kuriuos įlendame,; ATSIMINIMAI, I tomas, 
pro Garv važiuodami Chica-j 320 psl., kaina $3.50. II to- 
gon traukiniu. mas 282 psl.. kaina $3.50.

Štai. Thomas Knotts, Ga-I SIAUBINGOS DIENOS, 
ry pirmasis majoras, už ko-; 1944-1S59 metų atsiiuini- 
rupciją buvo suimtas šešio- mai. parašė Juozas Kapa- 
’iką kartu. Vėlesnis maiorasj činsk?s. 273 pusi. kaina $3. 
Chacharis buvo pasodinta?! GYVENIMO VINGIAIS, 
kalėjimam kol dar ėio pa-dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
reiffas. nes paėmė iš kont-įnės. 260 psl.. kaina . .$3.50. 
raktoriu $226.686 kyšį ir nu-; VIENIŠO ŽMOGAUS 
suko mokesčius. Čia visada GYVENIMAS (apie D »dę 
žydėjo panirkimai poh'ci ios. (šerną L Antano Rūko. 206
prostitucija, slapti lošimai ir :psL. kaina ..................... $2.
gegsterių siautėjimas. Plie-į KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
no magnatai kaip norėdami (apie Salomėja Nėri), Pet- 
šokdino politikus, o kova su ronėlės Orintaitės, 234 psl.
’kurdu. su oro užteršimu ir kaina .................................$3.
butu trūkumu buvo visiškai, SIAURUOJU TAKELIU, 
apleista. !K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,

Hatcher i prieki prasiver-1 kaina ................................$2.
žė tik didžiausiom pastan-į ATSIMINIMAI APIE 
gom. išsinarpliojęs pro šim- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
tus kliūčių ir intrigų, r et pa-! lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
sikėsinimus sufalsifikuoti jo kaina ................................$1.
nenaudai rinkimų davinius NEPRIKLAUSOMA HE- 
ir jau pradėio sėkmingas šio į TUVA ATSTATANT. Ra- 
miesto nusikaltimu valvmo pojo Skipičio. 440 puslapių,
pastangas. Jo pasisekimai kaina .................................$5.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE. Barboroj Armonie- 
nės. 253 psL. kaina .... $3.

. , . ... i ŽVILGSNIS I PRAEITI,
suomenei pasiaukojančiai įK, žvko 476 psl., kai- 

............................................. $5

TAU. LIETUVA. Stepo
no Kairio, 480 psl., kai-

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ............................ $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN-
I to- 

$2

dar kartą įrodys, kad ne o 
dos spalva, o moralinės ver
tybės iškelia visuomenės 
priekin žmogų, kuris tai vi
suomenei
tarnauja.5,200,000 kronu, o sosto ipė- bet tik tada, jei yra vilties, 

dinė princesė Margarita su kąd signalai gali būti pašte 
vyru gauna 1 mil. kronu. . bėti.
' ū ' Jei kas nors sustos, pra-

dy .aisčio, „ho pa-
MSSS Praneš,i Porcijai ar pašauk 
gios, bet vis neito genau. įai (j. vilkika Nelipk i§ automo.

| bil io pasikalbėjimo vesti.
' Jei niekas neateina pa 

PSALMĖ IR KIAUŠINIAI galbon. pasilik automobily
Būdamas studentu Ken- iki ’Tto. Jums saugiau užda- 

terburio (Anglijoje) arki- rame automobily, negu eiti 
vyskupas gyveno pas pamal- tamsoje ir sveti-
džią našlę, kuri, ruošdama rnoJe< v’etoje. .
pusryčius, visuomet giedo-! ’Jei /užmojį viena, venk . ...
davo vis tą pačią psaūnę. ; su?totl kitam pagelbėt! O landietes kaklą, egiptietes

. ‘ I jei sustoji, pasilik automobi- akis, argentinietes pečius,
kanita'.o kuris iam npr me.! Busimasis arkivyskupas jv ()Ujjs laikyk uždaras, a- graikės nosį, japonės juoką,
tus duoda ame 3 mil kronu' Paklausė seimininkę, kodėl tidaryk langą tik tiek, kad, amerikietės dantis, vienietės

ji ««olat gieda vis tą pa- ffaIėtumei susikalbėti. Vėl

KARŪNUOTI VARGŠAI

Nedaug beliko karalių, 
bet kurte dar karaliauja, gy
vena gerai. Nevargsta net ir 
sostų netekusieji.

Turtingiausia tarp Euro
pos karalių laikoma bene O-! apmokamos, 
landijos karalienė Juliana.
Po jos seka Anglijos kara
lienė, kurios turtas vertina
mas 150 mil. svaru serlingų 
(apie 400 mil. dolerių).

Švedijos karalius gauna 
”algos“ 3.4 mil. kronų ir lai
komas neturtingiausiu Euro
pos monarchu. P,et ir jis turi

r
ina

IDEALI MOTERIS

Lozanos (Šveicarijoje) u- 
riversiteto studentų tarpe 
buvo paleista anketa klau
simu: kaip turi atrodyti ide
ali moteris? Daugumos nuo
monė buvo tokia:

Ji turi turėti australietės 
krūtis, airės odos spalvą, ki- 
nietės žingsnį, ispanės eise
ną, švedės kojas, šveicarė* 
raukas; italė? plaukus, tai-

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas gai irę gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127). *

nrocentu Tam ir io Girnai J ‘ galėtumei susiKaioeu. vei oaisa, pian
priklausantieji žemė/plotai i psairnę’ neJau?1 jina» Jai patarimas — neišlipk lau- vaizdą.J a vpS taiP Patinkanti?- , U. > Be to, ji

baisa, prancūzės bendrą iš-

yra verti 11 mil. kronų. . ......
i — Nesvarbu, patinka ji Pora žodžių apie ginklus. 

Danijos karaliui valstybė! man ar ne. Bet aš žinau, kad Gera priemonė yra ašarinis-
moka daugiau, negu jo uoš- po dviejų posmų kiaušiniai gazinis prietaisas. Jis lei- 
viui Švedijos karaliui. Jis būna išvirę minkštai, o po džiamas apsigynimo tikslui, 
gauna per metus iš valstybės t keturių — kietai. Jį galima laikyti ant sėdy-

turi mokėti virti 
taip, kaip prancūzė, palai
kyti švarą taip, kaip vokietė, 
būti saldi, kaip rytietė mo
teris, ir vilkėti, kaip ameri
kietė.

STEPONO KAIRIO 

; PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
6x6 colių dydžio už 80 cnt.

f
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Vietines žinios
Bostono

parengimų kalendorius

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
Naujųjų Metų sutikimas sa
vo salėje.

♦ $

ra privei-stos verstis prosti
tucija, nes "žemiškam ro- i 
jui“, kuriame galima nesi
prausti ir vaikščioti pusnuo
giam, vis dėlto reikia valgy-; 
ti...

Šituo hipių moraliniu su
smukimu tapo sukrėsti net' 
jų apaštalai, nes vis dažniau 
kelias iš rojaus ir viens kito 
meilės veda tiesiai į kalėji-’ 
mą.Gruodžio 31 d. Bostono 

lituanistinės mokyklos tėvų . . .
komiteto Naujųjų Metų su- Nepaslaptis, kad hipių 

yra ir iš lietuvių jaunimo į 
tarpo. Kai kurie jų dar tik'

Nuo 1964 m. Bostono apylinkėje geagsteriai jau nu. 
žudė 47 saviškius. Čia matome ją paskutiniąją auką. 
Tai Roderick Slowe. tik prieš kelia* dienas pakistas iš 
kalėjimo, kur sėdėjo už ginkluotą apiplėšimą.

l Skiparis, Juozas, apie 44 BUVO $4, DABAR TIK $2
metų amžiaus.

Skirieka, Joas, (save va-
dio Amerikoje Kartenka), į 
JAV atvykęs prieš pirmąjį 
pasaulini karą, gimęs spalioI 
14 d. Bandzinų km.. Jurbar
ko valšč., Kornelijaus sū-

| nūs. Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
J Stelmokas. Juozas, gyve- galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4. 

nęs New Yorke, sako 1960

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
intcroc Tr, Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje> rLIlLdilcto, JU- . i j • i • x •* • •• •jt* * .rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 

organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

metais miręs.
Šonkevičius,

nas ir Stasys, broliai, kilę iš 
Nakiškių km., Joniškėlio vi., 
atvykę prieš pirmąjį pas. ka
rą į JAV, gyvenę Philadel 
phijoje.

Naujųjų Metų 
tikimas Milton Hill House 
patalpose (36 Elliot St., 
Milton, Mass.).

Sausio 14 d. Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje Klaipėdos at
vadavimo 45 metų sukakties 
minėjimas. Rengia J. Vana
gaičio šaulių kuopa.

'savaitgaliniai", pnsijungią 
prie tos „susaidės“ tik šeš
tadieniais ar sekmadieniais. 
Ypač mergaičių tėvams tai j 
sukelia didelio rūpesčio. Palikimai ir testamentai

VĖŽYS 1968 METAIS Okupavę Lietuvą ir api- matyti kad ir iš lokio pa-! ti šiuo adresu: 
----—„u,, ---- --- ...! .__ • ■

PAIEŠKOJIMAI

IEŠKO
Per Raudonąjį Kryžių Petras 

Juozas Majauskas ieško savo te
tos Onos, Juozo dukters, Ma- 
jauskaitės, kuri iš Lietuvos ii 
JAV atvažiavo 1913 m. Jos pa-| 
skutinė žinoma gyvenamoji vie-į 
ta buvo Bostonas. Ji pati arba 
ką nors apie ją žinantieji prašo-1 
mi pranešti žodžiu arba parašy-

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigas siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

.............. ,. , .plėšę jos gyventojus, oku- vyzdžio. Prieš porą metų!
Sausio 21 d. 8:30 vai. vak.1 veikX StusVžmo  ̂ dar. 7° ne.site?k?na: , vien°f Pal.ikim0 b!»°> ad-'
Klan Hali salėie sumiki. Jie uoliai sieką užgrobti pa- ministratonus perdare ke-Jordan Hali salėje smuiki- naikintojas. Paskaitykime, 

ninko Iz. Vasyliūno lietuvis- ką apie jį sako JAV kovai 
kos muzikos koncertas. ; gy vėžiu draugija.

American National Red Cross 
Boston Chapter, 17 Gloucester; 
St., Boston. Mass. 02115, telef. 
622-1231.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

likimus, kurie turėtų tekti liais atvejais sovietų intere- 
okupuotos Lietuvos gyven-' sus atstovaujančiam advo- 

i tojams iš Amerikoje ir kito-! katui po 250 dol. pervesti 
, , . . I se laisvojo pasaulio šalyse i okupuotoj Lietuvoj gvve-

tav8 ^U0J”.enilPls’ 1968 m. mirusiųjų giminaičių. į nantiems įpėdiniams. Iš
JAV-se vėžiu sirgs daugiau! j . k či vi tik 1 gautų laiškų matyti, kad už k°iv "“tirpimo ir skaudėjimo
kaip oO mil žmonių, jei su-| ______ ____ .___ ,____ ;*»> m

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatiz.mo, ranką.Vasario 18 d. 2 vai. po-

k.vklo’ahomasPaAtX kartos emigrantų pa-1 kiekvienus 250 dol. ipėdi-’ '*"Tį'’n „ rtlll>i,
je Lietuvos nepriklausomy-! iki 5inl Taiin- vipnJj' hkimai sudarė problemą} niams Lietuvoje buvo įsmo- savo vardą su antrašu, ir mes 
bės atstatymo paskelbimo! k Lo.2 Lietuvos konsulams Amen- kama^k po 149 rublius ir, alsi,™,,vaisii,

Susitaręs su savo advoka 
tais, Lietuvos Generalinis

lafeVOj° paSaUli°
Ji spėja, kad skrandžio vė-Į 
” kitais metais mirs 17.

sukakties minėjimSkelbim0 * amerikiaži,» «*-( Me! tai dabar vis daugiau
. unanues minėjimas. Šia VeZIO paVOlUS. ’ x- i ,1 J ’ atsiranda palikimų ir tų, ku-

Bet ta pati draugija duo-|™

šalyse.
Kovo 17 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas. žiu

imą lr

ROYAL PRODUCTS 
North Sta_ P.O. Bos 9112 

4 i.

Konsulatas New Yorke bai-i

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 81.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 19001

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

skurdi literatūra

gia įuosti informacijas apie:
Pati didžiausia priežastis.! tai, kaip apsaugoti paliki-' M- 
iri okupantams sudaro ge- mus nuo pakliuvimo į oku- ♦kuri okupantams sudaro ge 

ras sąlygas tiesti nagus į lie-j 000, tai yra vienu tūkstan- 
čiu mažiau, negu šiais me-,, .
tais. Dėl dar neišaiškintų!tuV1^ palikimus, atsiranda 

landzio 41 U. 5O. bos-] ricžasii skrandžio vėžiu' atv,?J?13- kada minisie-
auksL mokykloj (Tho-i £irtinoumas Der Daskuti. Ji nepalieka testamento, ar.

ba palieka blogai surašytą 
testamentą. Okupacijos pa
sėkoje susidariusiose sąly-

Balandžio 21 d. So. Bos-! 
tonoma Yaik“ BostoroLietu^l per paskuti
Tautinių šokių Sambūrio' ™u(?s,ns 20 metl' sumaz<y< 
parengimas. j

* * • Džiugina Ir kai kurie kiti gose net ir nedažnas advo
Balandžio 26 d. 8:30 vai. f?klai.: aP“.8 “į1- am0"i<b katas orientuojasi, kaip tes- 

vak. Jordan Hali Pabaltie- v<?lu- '“k?ml v‘s1?- tamentas turėtų būti surasy-
ėių Draugijos koncertas. kai I??Xe,k?- .1.96?1_.n?<±1sitas' kad mirusiojo didžiąja 

nuo vėžio bus įsgelbeti 200, Į turto dalimi pasinaudotų o- 
000 žmonių. Dar 100,000; kupuotoje Lietuvoje likę ar- 
būtų galima išgelbėti, jeigu, timieji. bet ne okupantai.

1 jie anksčiau būtų susiiūpinę

• • •

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

* • •

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet; 
Jordan Hali salėje smuiki-’ 
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

Beginant Lietuvos gyven
tojų interesus pastaruoju 
metu Lietuvos generaliniam 
konsului Nevv Yorke Anice
tui Simučiui teko dalyvauti 
keliose palikimų bylose.

Lapkričio 29 d. turėjo 
skubiai vykti į Hartfordą, 
Conn., kur visą dieną pra
leido teisme, o jau sekančią 

Kraujo vėžiu mirs 4,500 Visur ta pati istorija:

savo sveikata.

Gimdos vęžiu kitais me- 
į tais mii s mažiau moterų, nes 

tos rūšies susirgimų mažėja.

Plaučių vėžiu mirs 50,000 
žmonių, net 8.000 daugiau 
nei šiemet.

HIPIAI IŠSIGIMSTA

I KRIMINALISTUS

Vadinamieji hipiai. — ta 
„barzdotoji generacija,,, ar 
„gėlių vaikai“, visokie nuo 
visuomenės pasitraukę sva
jotojai, dar dažniau nevy
kėliai ir narkotikų vartoto
jai, iešką haliucinacijose at
sakymo į „amžinuosius klau
simus“. skelbią artimo mei
lę pacifistai, pradeda vis 
daugiau ir greitesniu tempu 
išvirsti i paprastą kriminali
nį valkatų elementą.

štai paskutiniuoju laiku 
San FrancTsko, New Yorko 
ir kitose jų kolonijose pasi
taikė visa eilė baisių žmog
žudysčių, išžaginimu, ir de 
šimtys tūkstančių užsinuodi 
jimų narkotikais, kur buvo 
reikalinga skubi medicinos 
pagalba. Pabėgusios nuo tė
vų merginos, kaip ir galima 
laukti, užuot radusios ten 
rojinę nuotaiką ir rūpesčių 
išsivadavimą, dažniausia y-

vaikų
Išeinamosios žarnos vėžys 

į kapus nuvarys 73,000 ame
rikiečių. šitos rūšies ligonių 
trys iš keturių galėtų būti iš
gelbėti. jei jie būtų anksčiau 
ieškoję gydytojo pagalbos.

Minėta draugija spėja, 
kad kitais metais pieninės 
liaukos (krūties) vėžiu bus 
65,000 susirgimų ir kad tos 
rūšies vėžiu mirs 25,000 mo
terų.

Gerklės vėžys laikomas 
lengviausiai išgydomu, jei 
jis surandamas pačioje pra
džioje. Juo kasmet suserga 
6,000.

Draugija tais savo skai
čiais nenori mūsų bauginti.

Lietuvos okupantai, apsirū
pinę iš įpėdinių išgautais į- 
galiojimais. bando paliki
mus išgauti, kartu siekdami 
įteisinti ir Lietuvos okupaci
ją-

Okupantus atstovaujan
čių advokatų kišimosi į lie
tuvių palikimus būtų galima 
išvengti, jei tuo būtų pasirū
pinta iš anksto. Daugelis 
teismų žino, kad palikimų 
negalima perduoti okupan
tų interesus ątstovaujantiem 
advokatams, nes įpėdiniam 
išmokoma beverčiais rub
liais. Apsaugojimui įpėdinių 
Massachusetts. Connecticut 
ir kai kurios kitos valstijos 
yra išleidusios specialius į- 
statymus, kurie leidžia pali
kimus pervesti daiktais, t.

pantų rankas, šitų Molina- "“f"*™ pr*‘urt'k> “I’
.. ., . ;. .. , ju leidimu. Tai Danutes

C1.1U pageidaujantieji malo- lenkelinėkite rašyti: Bmdokienesknygele
„ . 4 - . , .. „BALTOSIOS PELYTES
Consulate General of Li-

i KELIONĖ I MĖNULI“.thuania

41 West 82nd Street 

New York, N. Y. 10024

LIETUVOS KONSULATO 

IEŠKOMI

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

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio

mė Naudžiorių kaime. Luo-Į administracijoje ją galite 
kės valse. j gauti už $2.00.

Buller-Savickaitė, Kattė.
Jono duktė,, kilusi nuo Li
dos, po karo atvykusi į JAV 
ir gyvenusi Philadelphijoj. į

FelkoniS, Serafinas, gyve
nęs 3848 East 78th St., Cle-

Budreckaš, Antanas ir 
Vincas, sūnūs Florijono, gi

10 knygų už $2
veland, Ohio.

Goferis, Vladas, Alekso 
sūnus, gim. 1922 m. Reky- 
vos kaime, Šiaulių ap.

Kriaučiūnas, Vladas.
Lekavičius. Jonas ir Vik

toras. gyvenę Chicagoje.
Liekis, Antanas, i JAV iš

vykęs iš Lietuvos 1921-1923 
metais.

Mažeikieig-Sk ridulaitytė, 
Ona, gim. 1915 m. Estijoje, 
vyras Steponas Mažeika, 
1936-1937 metais buv. Klai
pėdos muitinės valdininkas.

Morkūnas, Juozas, dar 
neseniai gyvenęs 
Kanadoje.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės, 
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl.,1 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K. 
Kauskio), 51 psl., kaina 25

Toronto, centai.
| Materialistiškas istorijos

supratimas, 80 psl., kaina
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų
Rusiją, (J. Januskio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,

Niparas, Apolinaras, Juo
zo sūnus, gim. apie 1884 m., 
gyvenęs Baltimore. Md.

Reminaitė. Kazimiera.
Antano duktė, gimusi apie 
1892 m. Žeimių km., Salan
tų valse., Kretingos ap., iš kaina 25 centai.

Jos tikslas atkreipti mūsų y. siuntiniais. Įpėdinių inte-Į Lietuvos išvykusi 1918 m. ir1 Žalgirio mūšis, parašė dr. 
dėmesį į savo sveikatą. Ko-jresų apsaugojimui New Yor-, 1938 m. gyvenusi Floridoj. Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
vai su vėžiu išleidžiama la-,ko valstija iš viso neleidžia! Sarpalius Charles (Kaži- psl., kaina 50 centų, 
bai daug lėšų ieškoma ir su- pervesti palikimų i kraštus, mieras), gim. Lietuvoje apie' .. ,. . ... . . .randama su juo kovoti nau-' esančius anoj pusėj geleži. 1889 m. Ilg<įan| laikų gyve-! ,„J;t„sk”ai su.deju’'Jų ka,na 
jų priemonių, bet reikia, kad nės uždangos. Kas atsitinka nęs Worcheater, Mase., ir het visos kartu par-
ir mes patys nebūtume apsi- su palikimu, kai jis patenka, ten vedęs Oną Paličauskai- duodamos už $2. 
leidę. Tik tada kova su vė- į okupantų interesus atsto-';tę. Paskutiniu laiku gyveno
žiu bus tikrai sėkminga. vaujančių advokatų rankas, į Brooklyn, N.Y.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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, LaSalle—Montreal, Canada.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygų „ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

t
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SLA 328 kp. susirinkimas

Svarbus kuopos susirin
kimas šaukiamas penktadie
ni, gruodžio 29 d. 5 vai. 30 
min. vakaro Jadvygos Tu- 
maviėienės bute (30 Robe- 
son St., Jamaica Plain. 
Mass. ). Jame, be kitų svar
bių klausimų, bus nominuo
jami kandidatai i Centro 
valdybą.

Visi nariai prašomi daly
vauti.
Moterų Federacijos Klubas 

išrinko naują valdybą
Gruodžio 17 d. A. Vakau- 

zienės bute buvo sušauktas 
senosios ir naujosios Mote
rų Federacijos klubo valdy
bų posėdis, kuriame naujo
ji valdyba perėmė pareigas 
iš senosios.

Naujoji valdvba šitaip 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkė Aleksandra Dau
kantienė, vicepirm. Sofija 
Galdikienė, sekr. Magdale
na Lendraitienė. ižd. Elena 
Valiukonienė. narė Irena 
Galinienė.

Mirė I. Milius

Gruodžio 21 d. mirė Izi
dorius Milius, kilęs iš Perlo- 
jaus. \tUcr;s is Lietuvos 
buvo išblokštas Antrojo pa
saulinio karo ir p ojo atvy
ko i Bost< ną. Čia jis, kiek 
je g eid .a.. avo vietos 
lietuviu \:>u meninėje veik
loje, pi ausė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jai, Lie
tuvių Karių Veteranų S-gai 
Ramovei, Sandarai ir kt. 
Vienerius metus jis buvo 
San.’..r • • s Mrminin-
ku.

Velionis Lietuvoje paliko 
liūdinčias žmoną ir 2 dukte
ris, o JAV 3 seseris — Mari
ją Mickevičienę. Vincę Zi- 
kevičienę ir Elena Balčiū
nienę. Joms r eiškiame gilią 
užuojautą.

Trūksta E. Ketvirčio
Pi Sekame numery pa

skelbtame naujosios So. 
Boston1 Lietuviu Piliečių 
Dr-jos va yl ės sąraše y- 
ra praiei'ta iždininko Ed
mundo K tvirčio pavardė.

Didžiausia draugija 

ruošiasi sutikti 1968 metus

Bostono lietuviai įvairio
se vietose rengia Naujųjų 
Metų sutikimo banketus, 
bet be abejo gausiausias ių 
bus So. Bostono Lietuviu Pi
liečių Dr-jos banketas. Ban
keto komiteto pirmininkas 
ir draugijos iždininkas Ed
mundas Ketvirtis sako. kad 
čia Naujuosius Metus pasi
tikdami ne mažiau kaip 300 
svečiu pakels šampano tau
res. o Joanne Marchal or
kestras gros ”Auld Lang 
Svne".

Į sutikimą bus pradeda
ma rinktis S vak vak. Vaka- 
rienė prasideda 9 vai. vak. 
Braintiee Delmore kafeteri- 
ia pagamins iaučio kepsni 
ir kt.

Banketo pirmininkui Ed. 
Ketvirčiui padeda draugijos 
prezidentas St. Drevinskas. 
direktorius adv. J. Grigalus. 
reikalu vedėjas St. Grigana
vičius ii kiti komiteto nariai.

Nariai ir ių svečiai, kurie 
nedalyvaus bankete III auk
šte. galės Naujuosius Metus 
sutikti gražiai papuoštame 
pirmajame aukšte, kur taip 
pat gros geras orkestras.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

LIETUVIŠKI PIETŪS

Pauia Ketvirtienė 
svečius So. Bo-tono 
Piiiečię Draugijos Naujvju Me
tu sutikimo bankete.

Keltuvui jau sudėta $5,000 Šachmatų lenta štai ką rodo, San

pasitiks 
Lietus iu

SIENINIS KALE LOPIUS

Keleivio administracijoje 
galima gauti kasdien nuplė
šiamasis sienines kalendo
rius su Įdėmiais pasiskaity
mais. Kaina $1.50.

Gruodžio 21 d. buvo pas
kutinis šiais metais So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
susirinkimas, kuriame pri
imti 2 nauji nariai, pagerb
ti 3 mirę nariai, patvirtinta 
praėjusio mėnesio apyskai
ta, kuii rodo. kad per lap
kričio mėnesi pelno tebuvo 
tik $79.

L. švelnis painformavo a- 
pie keltuvo statybą. Jau yra 
gauti kelių firmų pasiūly
mai, bet dar nenutarta, ku- 
į iai pa vesti keltuvą pastaty
ti. Keltuvo įrengimo dar
bams vadovauja inž. E. Ma- 
nomait’s.

St. Griganavičius prane
šė. kad iki šiol keltuvui au
kų ir laimėjimų būdu sutelk
ta $5.422.

St. Drevinskas pranešė a- 
pie nariams suruoštą poky
lį ”šurum-burum“, kuris at 
siejo draugijai $591.

E. Ketvirtis paragino na
rius dalyvauti draugijos ren
giamame Naujųjų Metų su
tikime. Tikimasi, kad susi
rinks apie 300 asmenų.

Susiiinkime buvo praneš
ta. kas gruodžio 17 d. įs
linkti į draugijos vadovybę. 
(Tai jau buvo paskelbta 
praeitame Keleivio numery-

Tarpklubinėse šachmatų 
lygos varžybose Lietuvių I, 
turėdama tik vieną laimėji
mą, atsidūrė lentelės gale 
drauge su Cambridge II ir 
Lincoln.

Pirmauja Harvardo univ. 
su 3-0 12M-2M; M.I.T. su 
2-1 10-5; Cambridge 1 su 
2-1 7‘^-7M.

Žymiai geriau varosi Lie
tuvių II (komandos kapito
nas Bronius Skrabulis) B ly
goje, kurioje 12 komandų.

1. Boylston 3-0 10-5;
2. Cambridge 3-1 13-7:
3. Lithuanian
13‘2-6*2.
Sausio 5 d. i So. Bostono 

L.P.D. atvyksta M.I.T.. kuri 
rungsis su Lietuvių L o Lie
tuviu Ii vvksta i Cambridge 
Y.

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina
atsvers. Longfelow

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

Lincolnas

Kas netiki pasiaukojimu, 
tas pamiršo motiną.

Mūsų g> venimas trumpas, 
bet mes jį dar labiau su
trumpiname . . nerūpestingu 
laiko švaistymu.

O. Swett Marden

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

I IŠNUOMOJA.MAS Bl TAS
Išnuomojama- ne u jai atre

montuotas su visais patogumais 
4 kambariu bu it- lik suaugu- 
siems So. Bostone. 2>1 E gatj

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ vykti išbandyti ir Įsitikinti. Kai- vžje m aui;te <v )ti- Į savi-
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėm- ir užsienio lėktuvą ’Sfonu0^-^?. nink? ten Pat 11

Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius Lr kelionių planus. Specia- 4j i (1)

Kiekvieną šeštadieni gamina
mi lietuviški pietūs. Galima 
gauti kopūstu sriubos ir šviežiu 
dešrų su kopūstais. Parduoda
ma ir išsineštinai. Prašoma at-

lūs patarnavimai vykstantiems Į FLOKiDĄ
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

K A R T C f R A

Globė Parcel Service, Ine.
m i

Podarogifts skyrius
I

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa-. 
kyti rusiškų prekių.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SEARŽMEGZTINIUS  ̂

ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės liet \ .šsu-.i. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti;

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 2^8-8761

Vedėja: \ ’ d o n a Adomonis

. Adresas:
Bennys Lunch-Delicatessen 

356 Washington St. 
Dorchester. Mass.

<52)
Geroj vietoj .Jamaica Plain iš

nuomojami 1-2 suaugusiems 3 
kambariai su virtuve, vonia ir 
gražiais baldais, yra patogi vie
ta automobiliui pastatyti.

Skambinti tel. 524-0196.

Peter Maksvytis
Carp*»ter A Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St., Dorchester, Mass.

GE 6 1204

REIKALINGAS

popieriaus vamzdelių 

vyniotojas 
Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas 
Kreiptis į Keleivio 

administraciją
(52)

►e*********************************
t A.J.A.UMASF

Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
;; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

e*********************************
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Woiceslerio siun-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mase

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

įDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPIOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

♦♦u##*#****#**#****##*##**#######.

DĖMESIUI ! I

PALENGVlNK’TE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir oi rūgo šutau 
! pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, ked ateityje
prenumeratai pasmeigiant. ėiam įvairius siuntinius į Lietu.; 
via mažiau bebus tokių, ku Vą ir kitus Rusijos valdomus 
riems reikės siųsti primini plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
mus. vietinės gamybos medžiagų, ap-

Keleivi • «dm-ia avo, maisto ir pramonės gami- 
-----—1 nių. l-jrime vietoje Įvairiu vie_

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

:: Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rjpnst»ngai taisome laikrodžio* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649
‘ *#**♦*<

j tinės gamybos ir importuotų

Knyga yra geriansias žmogaus togas
me maistą, pinigus ir galite už- siuntimus tiesiog iš Wcrces-i ♦***vwwwwvwvvwwvwvį

r##########*##****#*#*#*****'

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome g. dytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pcar'ju 

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

Telefonu AN 8-6620

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyros šventadienius ir sekm.

' sak ti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius' 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.

I

eiUiJUlUUO
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- £ DttZUU ir TaiSUlf, «
jos valdomas sritis-Čia kai- * .. ..... , .J » Namus is lauko ir viduje.

* Lipdau popierius ir taisau^ 
viską, ką pataisyti reikia.

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti jvairiau-

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

Patarnavimas atliekamas grei- importuotų  ̂ir vietinės

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

; JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė.»

; Dorchester, Maaa.
Tel. C O 5-5854
< V? > ♦ -t -» ♦ ♦ 1

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS? ANGLIJOS L ETUV1Ų' 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA (

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 me^aciklu 
IS WK0X, Pramingi-. am. Masa.

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROUKTON. MASS. 02102 
TeL /Vnjper S-/2M

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

T .draugai. Knygos kaina — 
.J; 75 centai.

S

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių į 
pasaulinių žinių santrauka, 
r komentarai, muzika, dai- ■ 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j, 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna I

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

So. Boston, Mass. 02127 
Te!. A N 8-1761

1oaoQooeooeoeoooeoeaoeaeeae|infts ** K®l®fai6»

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininku N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
8OUTH BOS1ON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažni 
Popieroa Sienomn

Stiklas I.angam* 
Vinekie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
Visokia galežiM daiktai

I »


