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63 - TIEJI METAI

Vietname komunistai vis dar 
kovoja sostinėj ir kt miestuose

Komunistai Vietname puolė sostinę ir apie 30 kitų 
miestų. Net JAV ambasada buvo 6 vai. užimta. Kovos 
miestuose dar tebesitęsia. Dideli nuostoliai. Komunistų 
užmojis laikomas kariniu požiūriu nepasisekęs. Prasideda 
didelis puolimas Khe Sanh stovyklos šiaurėje, prie Laoso 
pasienio

Praeitą savaitę, kada čius sustabdyti karo veiks- 
Vietname prasidėjo budistų mus ir stoti i P. Vietnamo 
Naujųjų metų šventė, komu- revoliucijos gretas. Deja, ta 
nistai puolė Pietų Vietnamo liaudis, nuo karo veiksmų 
sostinę ir apie 30 kitų mies- ir komunistų tiek prikentė- 
tų. Keliolika partizanų buvo jusi, liko kurčia tokiam pa- 
jsiveržę net i JAV ambasa- i kvietimui, todėl ir preziden- 
dos rūmus Saigone, sakoma,. tas Johnson pareiškė, kad 
ten tarnavusių dviejų viet- partizanai savo tikslo nepa- 
namiečių pagalba ir tik po' siekė ir prarado tik gausybę 
6 valandų tepajėgta juos Į- gyvybių.
veikti, kai paskutinis parti

Nemalonių klaidų įvyksta visur, štai šitas kairėje stovintis 8 metų amžiaus David Evans skaito 
raštą, kuriuo Elkins, W. Va., naujokų šaukimo Įstaiga įsako jam atvykti į naujokų patikrinimo 
komisiją. Kai motina paskambino į minėtą įstaigą, paaiškėjo, kad įvykusi klaida. Dešinėj Buterų 
šeima iš Pittsburgho. Buterienė rankose laiko paruoštus siuntinius savo sūnui (jo nuotrauka de
šinėj vidury), esančiam P. Vietname, o kažkokia karinė įstaiga pranešė, kad jis pabėgo iš ka
riuomenės. Pasirodė, kad ir čia buvo klaida.

Korėjoje ginklų žvangėjimas 
pavirto pasikalbėjimu

JAV laivo Pueblo ir jo įgulos grąžinimo klausimu 
amerikiečių ir komunistų atstovai netarpiškai derasi Pan- 
munjcne. Tikimasi atgauti bent pagrobtus žmones už 
dalinį kaltės prisipažinimą.

zanas buvo nušautas. Bet šiuo metu jau prasi
dėjo didysis ir lauktas puo- 

Buvo mėginta užimti ir limas prie Khe Sanh. Tai
P. Vietnamo prezidento rū- marinų stovykla prie Laoso 
mus. bet nepavyko. Kovosi pasienio, labai svarbioje 
ir šiuos žodžius rašant dar strateginėje vietoje. Ją gina 
vyksta, bet jau tik miesto! apie 5.000 marinų, o priešas 
pakraščiuose ir paskiruose
namuose, Į kuriuos prilindo 
komunistų.

Visi tvirtina kad partiza
nų pasiruošimo planas buvo 
labai gerai apgalvotas. Apie 
rengiamą sostinės puolimą 
vietnamiečių policija net 
prieš 12 valandų Įspėjo, o 
vis dėlto, palyginti, tik ma
ža dalis sostinėje esančių 
vietnamiečių karių buvo pa
rengties stovyje kareivinėse, 
laip pat ir pusė policijos 
tarnautojų šventė namuose, 
todėl pradžioje ir partiza
nams mažai kas tesuskubo 
pasipriešinti.

Dabai- aiškėja, kad parti
zanai i sostinę pateko viso
kiais keliais ir gudriais bū
dais — kas taksi, kas moto-

•ukoncentravęs apie 60,000 
reguliarios kariuomenės.

Bet, sakoma, tai dar tik 
didžiųjų kovų pradžia, ir 
jokių tikresnių taikos pro
švaisčių nematyti, nes ko
munistai visus pasiūlymus 
derėtis atmeta.

New Yorke staiga 
mirė kun. L. Jankus

Vasario 4 d. širdies smū
gis nukirto vos tik prieš ke
lias dienas 56 metus baigu
sio kun. Liongino Jankaus, 
Baifo reikalų vedėjo, gyvy
bę. Velionis dar šeštadienį 
dalyvavo Baifo skyriaus su
rengtame pokylyje, kurtame 
buvo ir jis pagerbtas. Baifo

ciklu, o kas sunkvežimiuose reikalų vedėjo pareigose is-
po vežamomis gėlėmis pasi
slėpę. o jau patekę i sostinę, 
susigrupavo iš anksto numa
tytose vietose ir buvo aprū
pinti ginklais, kurte buvo 
taip pat slaptai iš anksto at
gabenti. Panašiai jie sulindo 
ir i kitus miestus.

Kovos visur ėjo ir dar ei
na labai atkaklios, todėl ir 
nuostoliai dideli.. Sakoma, 
kad komunistų partizanai 
per kelias dienas netekę jau 
apie 20,000 žmonių. Taip 
pat žuvo po kelis šimtus a- 
merikiečių ir pietų vietna
miečių. ir yra keli tūkstan
čiai sužeistu. Labai nuken
tėjo ir civiliniai gyventojai, 
nes partizanai buvo Įsimaišę 
jų tarpan, Įsibrovę i gyvena, 
mus namus, kurie paskui bu 
vo apšaudomi ar net iš lėk 
tuvų bombarduojami.

Komunistai pasiskelbė, 
jog pradedą Pietų Vietname 
revoliuciją, ir kvietė visus 
gyventojus sukilti prieš P. 
Vietnamo valdžią, karius 
vietnamiečius jungtis su su
kilusia liaudimi, o amerikie-

Dėl šiaurės Korėjos ko- • 
munistų pagrobto JAV lai
vo Pueblo ir jo Įgulos kilęs 
grėsmingas ginklų žvangi 
nimas tuo tarpu išvirto ne 
tarpišku abiejų šalių atsto-į 
vų Punmanjono susitikimo' 
punkte pasikalbėjimu, ku-j 
rio rezultatai buvo ilgai ne- i 
žinomi. Spaudos ir radijo 
atstovai praneša, kad esą 
susitarta ir laivo Įgula bus 
paleista bei sužeistieji ir žu- 
vusis karys bus grąžinta. To 
grąžinimo jau laukia pa
ruošti ambulansai ir gydyto
jai. Komunistai reikalaują, 
kad amerikiečiai prisipa
žintų. kad laivas plaukiojęs 
Š. Korėjos vandenyse ir to
dėl nusižengęs tarptauti
niams susitarimams. Aišku, 
toks JAV prisipažinimas po 
pirmykščio griežto paneigi
mo būtų komunistų propa
gandinis laimėjimas ir Ame
rikos prestižo sumažinimas 
net pietų korėjiečių akyse.

Bet atrodo, kad JAV lyg 
ir ruošiasi tokiam prisipaži
nimui, nes pasikalbėjime 
televizijoj Rusk ir McNama- 
ra ta kryptimi puse lūpų jau 
ir nukalbėjo. Atseik, gal tas 
laivas kurį laiką ir buvęs i- 
plaukęs i Š. Korėjos vande
nis, nes su juo buvo nutrū
kęs radijo susižinojimo kon
taktas...

Viceadmirolas John Smith va
dovauja JAV delegacijai Korė. 
jos paliaubų komisijoje. Jis kal
basi ir Pueblo laivo reikalu su 
Korėjos delegacijos pirmininku.Vienuolis susituokė Darbiečiai nubaudė Gengsteriai kėsinasi

I Į
su vienuole 24 savo narius į advokatus

Marvknoll vienuolyno vie- Britanijos darbo partijos Adv. John Fitzgerald Bos- 
nuolis kun. Thomas Melville atstovai parlamente nutarė tone gynė žymų gengsterĮ 
Meksikoje susituokė su vie- nubausti 24 nepaklusnius sa-. Baroną (Barbozą), kuris 
nuole Marian Peter. Jie abu vo narius, atimdami jiems teisme liudijo prieš kitus 
pašalinti iš vienuolyno na- vieną mėnesi visas partijos svarbius gengsterius. Dėl to 
j-jų " teises. 1 nusikaltėlių pasaulio agen-

. .. . tai susprogdino Fitzgeraldo
Juodu gyveno Gvate- Nubaustieji atstovai susi- automobilį ir jį Dati sunkiai 

maloj ir susidraugavo su »aikė nuo balsavimo paila- sužeidė. Fitzgeraldas iki 
partizanais. Castro šalinin- mente, kai vyriausvbe pa- gjoj gulėjo Middlesex ap
kals. Jiems net ginklų pri-isiūJė saują suvaržymo ir gkrities ligoninėjs, o vasario 
statydavo. Ordino vyresny- taupymo programą. Jie pro- 4 d. jis slaptai pervežtas Į 
bė juos atšaukė grįžti Į Nevv test?vo, ^ad tas taupymas ]yfass General ligoninę. Jo 
Yorką, bet jįe pakely Mek- paliečia ir socialini diaudi--gyyy^ tebėra pavojuje, ir 
sikoje susituokė. Aišku, 01-' kurio darbo partija jau teko nuplauti vieną koją.

visada kovodavo. Iki gįol ^ja gengsteriai
Nubaudimas nepalies at- kariavo tarp savęs, ir dau- 

stovų teisių ir ’prtvilegijų giau kaip 40 jų išsižudė, o, 
parlamente, bet gali būti, kaip matome, dabar jau nu- 
kad partijos vadovybė, atė- kreipė savo ginklus ir prieš 
jus naujiems rinkimams, jų daJ^u°tojus.
nebeišstatvs kandidatais.

dinas juos ekskomunikavo.

Vaistai kenkia 
sveikatai

buvęs 10 metų.

Jo palaikai pašarvoti Ša 
linskienės laidojimo Įstaigo
je, 6 laidotuvės Įvyks ketvir
tadieni

Velionis buvo gimęs 1912 
m. sausio 27 d. Pašušvio 
valsčiuje. Baigęs Telšių ku
nigų seminariją, jis kamen- 
doriavo Švėkšnoj, vėliau ka- 
pelionavo Skuode ir Kretin 
goję. JAV gyvena nuo 1950 
metų. Pirma buvo apsistojęs 
Kalifornijoje, o iš ten prieš 
10 metų atvyko Į Nevv Yor
ką ir visą laiką ėjo Baifo 
reikalų vedėjo pareigas.

Velionis buvo energingas, 
sumanus, geras organizato
rius. Jis mokėjo visus Įtrauk
ti Į Baifo darbą. Nelengva 
bus rasti jam šioje Įstaigoje 
tinkamą pakaitalą.

Komunistai už tariamus 
nusikaltimus kun. L. Jankų 
yra už akių nuteisę 15 metų 
kalėti.

Keli daktarai, liudydami 
senato monopolių pakomite-: 
tyje, pareiškė, kad nuo nu- n .
tukimo vartojami žirneliai tSostono Viešbuty 
(piliulės) dažnai kenkia 7 -n*
sveikatai, kad net dėl to yra į SUflege “ ^mones

kėlė didelį vietinės valdžios 
susirūpinimą.

mirusių. Tų vaistų gaminto
jai ir juos prirašantieji gy
dytojai gerai uždirba.

Tie liudytojai sakė, kad, 
norint numesti svorį, terei
kia mažiau valgyti ir dau
giau judėti.

Sekmadienio naktį Roose. 
velt viešbuty kilus gaisrui,

, sudegė 9 žmonės, o sužeistų 
'yra 16. Bostone viešbučių, 
gaisruos daugiau aukų vra 
buvę 1913 metais, kada Ar- 
cadia viešbuty sudegė 28, 
ir 1966 m Paramount vieš
buty. kur žuvo 11 žmonių.

Sudegęs Roosevelt vieš-i 
būtis buvo vienas tų, kuriuos 
seniau apsistodavo politinės! 
ar meno garsenybės.

Rumunija neklauso 
sovietų įsakymo

Praėjo tas laikas, kada 
Rumunija pasirašydavo vi-i

m™ pasiskelbėtartis, štai, vasario 4 d. pa 
sibaigė Rumunijos-Sovietų 
S-gos savitarpinės pagalbos 
sutartis, kuri. pagal seną

kandidatu

Šen. William Fulhright. didelis 
prezidento Vietnamo politikos 
priešininkas. Jis ir sprendžiant 
Korėjos komunistu pagrobtojo 
JAV laivo Pueblo klausimą ra
gina prezidentą būti “labai“ at
sargiam“.

Dr. Joseph Timmes. Berthold S. 
Pollak ligoninės Jersey City. N. 
J., chirurgų viršininkas, pareiš
kė. kad gal po trijų mėnesių da
rysiąs širdies perkėlimo opera
ciją 30 metų moteriai.................

Nors laivas ar jo Įgula ir 
būtų atgauti, bet įtempimas 
Pietų ir Šiaurės Korėjų pa
sieny yra nemažas, ir nuolat 
vyksta paskirų susišaudymų 
su komunistų partizanais ir 
šnipais, besiveržiančiais i 
Pietų Korėją. Dėl to jaudi
nasi ir pietų karėjiečiai, y- 
pač po komunistų bandymo 
nužudyti Pietų Korėjos pre
zidentą. Jie laukia iš Ame
rikos griežtesnės rankos šių 
visų nesusipratimų su komu
nistais atveju. Bet. deja, ta 
ranka yra labai užimta Įvai
riuos kariniuos veiksmuos 
Vietname.

Aktorius (Jary Merrill iš Maine 
pasiskelbė kandidatuosiąs į kon
gresą kaip “taikos kandidatas“.

Richard Nixon, buvęs vi- 
tvarką, turėjo būti iškilmin- ceprezidentas, pasiskelbė 
gai vėl pratęsta. Bet Rumu-! kandidatuosiąs Į preziden-Į
nija to pratęsimo nepaprašė,! tus Hampshire pirminiuose Danijoje centro ir dešinės 
ir ji pratęsiama tik automa-1 rinkimuose. Ten jau pasi- partijos sudarė koalicinį

Madrido policija
puola studentus

Madrido policija puolė j 
medicinos studentus, su
streikavusius dėl specialių I
policininku paskvrimo uni-, Varšuvoje demonstravo 
versiteto ribose. Neramūs ir studentai prieš valdžios už- 
apie 9,000 politinių ir eko-, draudimą vaidinti A. Mic- 
nominiu mokslų studentų, kevičiaus "Vėlines“. Suim- 
kurie turės brangiau mokėti ta apie 50 studentų, 
už mokslą ir pasižadėti ra
miai laikytis.

Bet, nebojant valdžios 
spaudimo, numatoma de-

Velionis ne tik veikė Bai- tiškai. Matyt, ji nori ateity skelbė kandidatuosiąs ir ki- kabinetą su liberalų partijos monstracijų dar ir daugiau, 
fe. Jis buvo išrinktas ir Į derėtis dėl jos pakeitimo ir tas respublikonas Romney, vadu Baunsgaardu prieky, nes jaunimas nėra lengvai 

Michigano gubernatorius.JAV LB Tarvba. vengia "iškilmingumo“. sut ramdomas.

Mat. veikale yra sakoma: 
"Mes, lenkai, savo sielas 
pardavėm už porą sidabri
nių rublių“, o Maskva at
siuntė "tik idiotų ir šnipų“
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Andrius Valuckas. NE 
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ko j. Lietuvos gyventojų t lačiurtstu-tee kosint

Tai gera. jautė ir žin-zyz nors ir negausi ; -lesu -
merė. Ir tas stiprino we šviesaomenėę tasim žirtą kovą 
tęsti.

Ištiko pirmass pasaulinis karas. Lietuva buvo nepa- 
I rastai rua ra ir vokiečių 
t^eorvvaistinis — niūrus. ny<
Vokiečių -žanre valdžia Lie: 
leolėse. iš vieno vaiečiaus
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Nors ir labai sunkios buv 
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Alė Rūta. KELIAS J 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių z-venim .. 24d osL, 
kaina ?3?X)-

aus-tmytės atgavimo sukate nn- VENLMAS YRA DAILUS, 
t—r. i romanas iš lietuviu emigran-
kriečia visus lieruvius dalyvauti rengiamuose Yasa- tų gyvenimo. 242 psL. sai
ko 15 minejimtx.ee nes gausiai dalyvaudami mtneptmuo- na >2.5«n

aro-dysime. kai' mes brar.giname savą neprllelaus-omą Vvtauta* Volertas. UPĖ 
■>. •yv^e-. ragarba tiems, kurie aukojosi nepri- TEKA VINGIAIS, romanas

i jos išiaikvmm ir apgv-nimui pa- 332 psl.. kaina $3.50. 
emor.truc’sime vietos gyventojams savo vieniEgą troški- Vacy» Kavaliūnas. KAL*

NŲ GIESME —miyctas 
—•'’vi nsU kainaLieiu*ai laisve atgauL. ,.romanas. 201

skatina Ametikcs lietuvių organizacijas ir stte.-r.ter.ą lie- $2.5^
Alovzas Baronas. TRE-

r* L” — z- j— —— — — — . ū __ _ u i ‘ _xx- I_ ^C.___ -

Mor.trealy’e — 139 knvgas. -41' ' sttatn raso-
AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS VALDYBA:

E Bartkus. T. Blinstruba*. P. Dargia, J. Evans, 
dr. P. Grigaitis. J. Jasaitis, dr. VL Šimatiis, 
J. Talalas. M. Vaidyla. A. F. Weils, V. YasaX

Chicago, Illinois.
1968 m. vasario mėn.

.-ttettjos atsakingais atstovais Lietuvos ateities reikalais. 
Tos derybos buvo sunktos, nes okietiją juk tada buvę 
Lietuvos padėties viešpats. Tarybai reikėjo gudriai ma- 
nevrootL

Ir pačioj Lietuvos Taryboj, aišku, buvo visokių ta- 
±'ūrų. todėl ir jas nelengva buvo suderinti, bet tagaliau 
-'Ir m. vasario 15 d. Lietuvos Taryba vieningai tarė savo

— pa-.-tetbė atstatanti Lietuvos nepriklausomybę, ku- 
r.os "pamatas ir jos santykius su kitomis valstybėmis pri- 
va.o galutinai nustatyti kiek gaiima greičiau sušauktas 
‘'ktiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyvento
jų išrinktas".

Ir šitą nutarimą padarius. Lietuvos valstybė dar ne
buvo atkurta. Reikėjo dar. kad tų pačių metų gale nu
virstų r.uo .=osto vokiečių kaizeris, reikėjo Lietuvos sava
noriams ginklu rankose apginti savo valstybės sienas ir 
*.otsę pasirinkti savo valstybės santvarką.

Dar Lietuvos karo frontuose žiežirbo»ms žybčiojant. 
1919 m. tapkriodo 20 d. Lietuvos Taryba paskelbė rinki
mus i Steigiamąjį Seimą. Rinkimai ryko 1920 m. balan
džio 14-15 dienomis, o seimas susirinko pirmojo posėdžio 
Kaune gegužės 15 d. ir paskelbė Lietuvą demokratine res
publika. Kirų marinama Lietuvos valstybė prisikėlei Ir 
tai nebuvo stebuklas. Tai buvo lietuvių tautos valios, jos 
darbštumo, sąmoningumo, pasiryžimo, ginklu paremto, 
vaisius.

Šiandien Lietuvos valstybės nepriklausomybė sutruk
dyta. bet Keturių tauta nenurims, kol nepriklausoma Lie
tuva vėl neprisikels laisva tarp laisvų kitų valstybių.

__ 22 '«--vzs= Antroj ^-rtat pas j.-. vtceurez
grurėje skaitymų knygų jų mrr'lry;L -£r iteruvtų
T-*TTTų’r S”B***"!!**’ m.
rk vienos Kristinos Pariį rF-5 dienom.’- gautas ret- 
tyrės 15 m. amžiaus iš vysk. gramas atsao - is". 
Valaooaas lituan. mokyk
los HamiRooe. Komisija nu
tarė pirmoje grupėje I-ma rv- , 
premiją skirti ' Juozui , Romaus 
Gečai n-ra premija »2v m’UcįU bei J-
Rasai Lukošerisatei" m. ««* "«—»■“=• *»««■► 
•Idą premiją $10 Rūtai Po- 
eauskaitei: antroje grupėje

10 knygų už $2
**************************** pr^O^^rio Įvadas.,’

tvlėti. Talleyrand

Geri
žodynai

Anghj • lietuvią kalbu ro-
Y. Baravyko. 590 psl.

J. Vilkaitb i

pakKara bž padirbtą šiandie- aią ph-a
T»i Crkk Sckaafcabergcr. »vexary—

(kakėj) ir Heisrieh Reitssann is V» 

k. Ju vynsucū bū*tmė bure 

Yorke. Pofidja jau atraėo S2Q.0Q0 padirbi s Jokrią.

54 psl. kaina 50 centų.
Uetuvos socialdemokratą 

partijoj programinės gairės,
32 psL. kaina 20 centų.

Tavo kebas į socializmą.
(Leono Bliumo L 35 psL,, 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M.
Fišeriai. 74 psL kaina 25 ct. a?le 30 W0 žodžių kaina $6.

Socialdemokratija ir ko- . .____ . _
monizmu <K. Kauskio,. 47
osl karna 2-5 ce-tai *7®*** redagavo Karsan-

Ar buvo visuotinis tvanas, » ^lapobcrskif. apie^TTL:,a 25 eeTT^ « «» 511 k“
Materialistiikas istorijos M

supratimas. 80 psL, kaina
' '•ra^gizizArSo™*. 4™"’ WS“ U
IS‘IT’iTJK’r’15 “i-i*. <*<**’■ «ip *>•«»

Rusiją, f J. Januškio >, 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl-,.

$5 00.

žodžių. 586 psl., kaina $7.00.

3PARNIŲ SOSTAS, rremi-
juoias romanas iš politinių 
•migrantų gyvenimo. 268 

Įasl.. kaina $2.50.
j Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotai 
romanas. 205 pust. kaina 
$150.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 p«L, 
kaina $3.00.

Vvtautas Alantas: TARP 
DVEEJV GYVENIMŲ. 462
pust. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanai
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

Juozas SvsMtas: JO SU- 
ŽADĖT1NĖ, premijų o t a • 
romanas fš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
14.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
tt.no.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI. 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
Dabartorfa betarią kalbos į kaina *3.

aodynas, /edagavo prof. J. j VIEN TAT MEDŽIAI, romą- 
Žalgirio mūšis, parašė dr. Balakonis ir kt, yra apie' n*s. asrašė Alovvas Raro. 

Daugirdaitė-Sruobienė. 24 -eiodim. 990 oaL «*«. "7 nsl.. ksina 41.50 
^\._UJLOO KATRYNA. Sallv Salini.

j nen, garsios švedu rašyto 
joti romanas. 291 psl., kai
na $5.00.

kaina 25 centai.
j

psL. kaina 50 centų.
Atskirai sudėjus, jų kaina

$3.10. bet rišo? kartu par- 
. duodamos už $2.

nega.es
minejimtx.ee
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KAS NIUO NEYKH1A. 
TO NIEKAS NBPUUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Račkauskas rašo apie Šliūpj
Karolį Vairą-Raėkauską čia baigė mokslus, vedė lie-' riųP,®u'bniejų nriešhbnkų'yra 

Amerikos lietuviai, turbūt. į tuvaitę ir turi sūnų Gedimi- V vL amžiUs-^ioks 
dar.atsimena. Jis čia gyve-, ną, kuris gražiai lietuviškai kan^XT"kuri
no rašė eilė. aščius. vertė iš parašo Račkauskui laiškų. , vert^u minėtį, U vki ilgj 
avėtum, kalbų knygas orga- .. I nčs ar’trumpesnės metų ei-
mzavo bendroves kad pa-. Mums, Amerikos lės šioje žemėje susilaukia,
dėtų atsikuriančiai Lietuvai,! vįams, visa tai yra įdomi zi- J J
ir galų gale pats išvyko tė-j nia Mes čia žinojom, kad! Taį d jej amži
vynen. Kai Lietuvą uzem? Kalifornijoj dabar gyvena tjk „a, jr 4
komunistą., jis pasiliko "e-į d-re Aldona, šbupaite. Jono kaj yA ,iai 
toje. Gal nematę reikalo j Šliupo duktė bet maža. kas kj(ai amžjaus
bėgti, o gal neturėjo galimy- težinojo, kad čia yra ir jo slllfaįH*
bių. Nuo to laiko apie jį ne
daug tebuvo žinių, o dauge

INŽ. DR. J. GIMBUTUI — 

SOMĖTŲ

lis ir nežinojo, ar jis dar gy
vas, ar jau miręs.

Kas apie K. Račkausko 
likimą nežinojo, tam malo-

1/ . , • -r, i sukaktį tenka žiūrėti tada,sūnūs Vytautas ir vaikaitis i kaj jo Įšgyventos dienos y„’ 
ei įminąs. į įpraamjntos vienokiais ar ki-

Beje, neseniai Aldona 
man rašė, kad renkanti sa
vo tėvo biografijai medžia-

tokiais išliekančiais kūrybi
niais darbais bei pozityvia 
visuomenine veikla.

nu patilti, kad jis tebegyve- gą ir leisianti knygą. Taigi 
na Kaune ir vadovauja P.
Cvirkos muziejui, bet kas jį 
pažinojo Amerikoje gyve
nantį, tai jau dabar neatpa
žintų. Buvęs tiesus kaip žva
kė, vikrus kaip vijurkas, 
sausas ir laibas juodaplau
kis. dabar Račkauskas, su
laukęs jau 85 metų. spren
džiant iš nuotraukos, gero
kai patukęs, pabalęs kaip 
sniegas ir palinkęs senelis.

Jį aplankiusi korespon
dentė Nijolė Logminienė 
rašo:

„Aplankiau rašytojų na
muose, Kaune. Erdvus seno
viškas kabinetas, knygų 
spintos. Ir stalas — rašyto
jo stalas, su knygų krūvo
mis, rankraščių lapais. Ma
ne pasitiko jo svetinga šyp
sena“.

Paklaustas, kaip jis jau-j 
čiasi, Račkauskas atsakė1 
taip pat su šypsena:

Dr. J. Stukas. lankydamasis su Amerikos Lietuviu Tarybos dele
gacija Hashingtone. JAV viceprezidentui H. Humphrey Įteikia 

. . ., . , .. . , J, Štai Š. m. sausio 18 dieną s'avo knyg4 ’Awakening Lithuania“. Ta knyga yra gera dovana
io U biogiafil^^iau bai • 50 metU amžiaus sulaukė ir angliškai kalbantiems, norint juos supažindinti su Lietuva. Ją 

; i v pM’’ B°stone gyvenantis visiems galima gauti už S5 iš autoriaus (Dr. J. Stukas, 1016 Schleifer Rd.,
pažįstamas inž. dr. Jurgis Hillside. NJ. 07205), o taip pat ir Keleivio administracijoj bei iš 
Gimbutas, kuriam šios su- kitę knygų platintoju

gia rašvti Lietuvoje K. Rač 
kauskas.

S. Michelsonas

PER 1 METUS IŠLEIS,

TIEK, KIEK IŠLEISTA 
PER 153 METUS

kakties proga tikrai verta 
paspausti ranką.

Pirmiausia, dr. Jurgis 
Gimbutas — tai mokslo 
žmogus. 1941 m. Vytauto 
Didž. Universitete jis gavo 

Kaip žinoma, prezidentas! diplomuoto statybos inži 
įteikė kongresui kitų metų, ”lenaus laipsnį, 1948 m .
kurie prasidės nuo liepos 1 Stuttgarto Aukštojoje Tech- muoti apie Lietuvą ir lietu 
d., biudžetą $186 bilionų su- nikos Mokykloje įsigijo inži- vius. Jį leidžia Lituanus 
mos Tai suma kurią, pra- Genaus daktaro laipsnį už Fondacija, kurios pirminin- 
dedant prez. Washingtonu disertaci« aP>« lietuvių se- ko pareigas laikinai eina 
ir baigiant prez. Franklino' n0. statybą, 1940-44 m. inž. Algis Zaparackas.
Roosevelto ketvirtojo termi- dėstė V.D.U-to statybos fa-

kultete, 1946-47 m. UNR-! Žurnalo leidėja yra pasi- 
RA universiteto statybos fa- žadėjusi per metus išleisti 
kultete Miunchene. Jis yra po 4 numerius, bet pernai 

vienerius parašęs nemaža mokslo dar- dėl lėšų stokos teišėjo tik du 
Į bų apie lietuvių senąją sta-, numeriai. Trečias numeris, 
! tybą, žurnaluose straips-Į kurį redaguoja dr. Bronius 

Tąsumą reikės sudėti! architektūros ir kitais Vaškelis, yra skirtas lietuvių

LITUANUS NORI DAR 

PLAČIAU PASKLISTI

Lituanus yra žurnalas, lei- 
1948 m. džiamas nelietuviams infor-

no puse, t. y. 1942 m., išlei
do 32 prezidentai. O dabar 
ta suma bus išleista vieno 
prezidento per 
metus.

’Aš juk esu fenomenas. JAV gyventojams. Dabarti- į klausimais, gyvendamas čia 
sulaukiau tokio amžiaus iri niai šaltiniai tiek pajamų buvo Lietuvių Enciklopedi- 
dar galiu rašyti. Tiesa, mn-j neduoda, todėl prezidentas
ka jau nelabai tvirta. Ra-Į siūlo pakelti 10% pajamų 
sau mašinėle. O atmintį dar i mokestį, bet ir tada defici-

jos statybos skyriaus redak-

dramaturgijai. Jis netrukus 
pasieks skaitytojus.

turiu. Mūsų— rašytojų. žur-| to bus 8 bil. dol., o jei to mo-

terius, palaiko gyvus ryšius 1 Rūpinamasi neužtęsti il
su užsienio mokslininkais. Į gai ir ketvirto numerio, šių 
domisi lietuvių liaudies me-i metų numeriai bus skirti da-

nalistų — atmintis savotiš
ka. Gerai prisimenu, kas at
sitiko prieš 30 metų, bet ne
atsimenu, kur vakar pasidė- i skolų ir šiandien jau yra la
jau rankraštį“. i bai daug, nes vien procentų

Toji atmintis, per ilgą lai-! už tą skola tenka mokėti 14 
ką išlaikiusi rašytojo vaiz-i bil. dolerių, 
duotėje sutiktus žmones, į
jų veidus, įvykių detales.' Pažiūrėkime, kur tie 186 
matyt, ir skatina jį pasakoti Ml. dol. per metus bus iš- 
apie juos. štai. nelabai se- ^^-
niai Račkauskas parašė mo

kesčio nepadidins, tai defi- nu» literatūra ir kitomis mū- bartinei Lietuvos padėčiai 
sų kūrybos sritimis ir daly-; pavaizduoti, 
vauja visuomeninėje veiklo
je — buvo Kultūros Klubo! Lituanus 5.000 egz. siun- 
pirmininkas, veikia skautų tinėjaroa veltui laisvojo pa- 
sąjungoje ir kt. Jis yra ir Li

citas pašoks iki 20 bil. dol. 
Juos teks pasiskolinti. O tų

nografiją apie kun. Vladą Didžiausios išlaidos yra}
Dembskį, kuri jam teko pa- apsaugai. Joms viso
žinti dar gvv’enant Ameri-1 lat? "“matoma 79 bil. dol.,
, . - ~ ' n io inc aii*nnc v lornomn Lro_koje pas šliupus Scrantone.
O šiuo metu Račkauskas ra-

o iš tos sumos Vietnamo ka
rai 26 bil. dol., o jeigu jis 
bus dar labiau išplėstas, tai 
tos išlaidos bus dar dides-šo knygą ir apie patį Šliūpą 

Nijolė Longminienė sako:
"Rašytojas turi apie 40 jo;nes*

(d-ro Šliūpo) laiškų, rašytų j Karių pensijoms numaty-jtos, dar 
iš Palangos antrojo pasauli-' ta2 bil. dol.. visiems kitiemsI metų. 
nio karo metais. (Tais me- krašto apsaugos reikalams 
tais d-ras Šliūpas buvo Pa- 49 bil. dol. 
langos burmistras. S.M.).

Sveikatos ir šalpos reika
lams viso labo numatyta 50

tuanistikos Instituto narys.

Taigi, tvirtai įsivietinęs 
JAV savo inžinieriaus pro
fesijoje, inž. dr. Jurgis Gim
butas niekad nesitenkino 
tik savo vieno materialine 
gerove, o visada buvo ir yra 
vienas pavyzdingiausių ir 
darbščiausių mūsų šviesuo
menės narių, kokių mūsų 
tauta ko daugiausia lauktų 
ir iš mūsų jaunesniosios kar- 

neatšventusios 50

šaulio bibliotekoms, kultūri
nėms įstaigoms, politikams 
ir visuomenininkams.

Žurnalui leisti reikia ne
mažų lėšų. Kovo mėnesį bus 
vykdomas tradicinis vajus, 
kurio metu visi. o ypač jau
noji karta, bus raginami 
prenumeruoti ir remti litu
anus žurnalą.

Aukas Lituanus žurnalui 
paremti prašoma siųsti ad
resu : Lituanus, P.O.Box 
9318, Chicago. III. 60690.

DETROIT, MICH.

Vasario Šešioliktosios 

minėjimas

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro ruošiama' 
Lietuvos nepriklausomybė^ 
atkūrimo 50 metų sukakties 
minėjimas Įvyks sekmadie
nį, vasario 18 d.. 3 vai. po
piet, McAuley Auditorium 
Mercv College of Detroit 
Southfield kampas Wesf 
Drive, tarpe šeštos ir sep 
tintos mylios.

Minėjime aukos bus ren 
karnos Amerikos Lietuviu 
Tarybai. Negalintieji minė 
jime dalyvauti prašomi siųs 
ti aukas, išrašant čekius D 
L.O.C. vardu, adresu 15756 
Lesure, Detroit, Micbigar 
48227.

Pagrindiniu kalbėtoju bu‘ 
prelatas Jonas Balkūnas if 
New Yorko. Meninėje daly
je dalyvaus Ga'inos Gobie 
nės vadovaujamas Detroite 
Lietuvių Tautinių šokių an
samblis.

Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai kviečiami minėji
me dalyvauti ir aukoti Lie 
tuvos laisvinimo reikalam

DLOC Valdyba

JAV. LB TARYBOS 1968 M. GRUODŽIO SESIJOS 
NUTAklMAI

1. JAV Lietuvių Bendruomenės Taiyba ragina visus 
JAV lietuvius 1968-tais Lietuvos Laisvės Kovos metais 
savo aplinkoje skelbti rusiškojo imperializmo daromą 
skriaudą Lietuvai ir tarptautinio komunizmo pavojų visų 
pasaulio tautų laisvei. Žuvusiųjų kovose už Lietuvos laisvę 
prisiminimas ir pavergtųjų lietuvių į mus kreipiamas 
žvilgsnis tegu stiprina visų mūsų veiklą, siekiant nepri
klausomos Lietuvos atstatymo.

2. Trečiojo PLB seimo išvakarėse JAV LB Taryba 
kviečia visas lietuvių organizacijas ir visus lietuvius įsi
jungti i Lietuvių Bendruomenės eiles. Visuomenininkus 
prašome suaktyvinti Lietuvių Bendruomenės idėjos sklei
dimą bei jos populiarinimą per susirinkimus, spaudą ir 
radiją, kad 1968-tais Lietuvos Laisvės Kovos metais 
Bendruomenės organizaciniuose rėmuose susitelktų visas 
organizuotas JAV lietuvių judėjimas. Padalykime Lietu
vių Bendruomenę ir šiame krašte iš tiesų visuotiną ir efek
tingą. Stipri ir vieninga Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
trečiojo seimo sesijos metu galės efektingai deklaruoti 
pasauliui okupuotos Lietuvos padėtį bei drauge su VLIKu 
ir Diplomatine Tarnyba sustiprinti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą.

3. JAV LB Taiyba džiaugiasi Tautinių Šokių šventės 
komiteto darbu, pritaria JAV LB Kultūros Fondo planui 
suorganizuoti Teatro Festivalį ir ragina visas LB apylin
kes Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukaktuvinius 
metus atžymėti nekasdieniniais kultūriniais užsimojimais.

4. JAV LB Taryba kviečia visus lietuvius skaityti ir 
remti „Pasaulio Lietuvį“, lietuviškus laikraščius, žurna
lus ir literatūrą.

5. JAV LB Taryba suprasdama, kad Lietuvių Fondo 
finansinė parama yra reikalinga Bendruomenės kultūrinių 
darbų įgyvendinimui, kviečia visus lietuvius dar stipriau 
remti kuo greitesnį LF augimą.

6. JAV LB Taryba pageidauja, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė 1969-tuosius metus paskelbtų Lituanistinio 
Švietimo metais.

JAV LB Tarybos 1967 m. gruodžio mėn. sesijos 
rezoliucijų komisija

Turi ir jo biografinių apy
braižų iš ankstesnio gyveni

Šia proga mes linkime 
inž. dr. Jurgiui Gimbutui to
kių pat brandžių ir lietuvių 
kultūrai naudingų ilgų atei
ties metų.mo. Monografijoje bus dau- bil. dol. Iš tos sumos sociali- 

giau pasakojama apie J. J nio draudimo pensijoms 27 
Šliūpo jaunystės metus, gy- bil. dol., senųjų gydymui 
venimą užsienyje, veiklą (medicare) 6 bil.. tiek pat 
Jungtinių Amerikos Valstijų neturtingųjų šelpimui ir gy- 
lietuvių tarpe.“ ! dymui, 3 bil. bedarbiams,

Išgyvenęs beveik 30 me- po 2 bil. kovai su skurdu, vandens projektams vykdyti 
tų užsienyje —Amerikoje, Į viešajai medicinai, federa- ^^7 atomo energijai 
Anglijoje ir Pietų Afriko-; linių tarnautojų pensijoms " ‘
je— Račkauskas pažino; ir įvairiems kitiems sveika-
daug lietuvių veikėjų sveti- tos ir šalpos reikalams, 
mame pasauly, ir dabar jį

Keliams, aerodromams ir

plėsti, 1 bil. miestams per
statyti.

Ir be visų tų išlaidi}, dar 
14 bil. teks sumokėti procen 
tų už federalinės valdžiosdažnai aplanko tų pažįsta

mų laiškai iš užjūrio. Jis su- verslams praplėsti numato-’ školaš. 
sirašinėja ir su d-ro sūnumi ma 8 bil. dol., veteranams 
Vytautu (iš antros žmonos),! 7 bil. dol., žemės ūkiui 6 Aišku, kongresas įneš sa- 
kuris, dar paaugliu būda-! bil. dol., po 5 bil. švietimui, vo pataisų, bet iš pagrindų 
mas, karo metais išvyko su erdvės tyrimui, užsieniui prezidento pasiūlyto biudže- 
tėvu į Jungtines Valstijas,! šelpti, naujiems elektros irto nepakeis.

Pranas Mickus
mirė 1965 m. vasario 2 
dieną 7 vai. vak. Tiktai 
treji melai teprahėgo, 
kai aš liūdžiu, o man 
rodos, kad jau šimtas 
metu. Pažįstu klastas ir 
skriaudas, netekus ta
vęs, brangusis. Pažinau 
tave. Pranuli. 36 metus 
ir nieko blogo nepaty
riau. todėl. Dieve, ne
apleisk jo už visus jo 
gerus darbus.

NULIPDYSI ŽMONA

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams l

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

Kaina buvo $5.50, dabar.......................  $2.00.
II tomas, 480 psl.

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

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

Kama buvo $6.00. dabar .......................  $2-00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.
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 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pasikeitė vardas, bet ne

esme

Šių metų antrajame Vil
niuje leidžiamo Literatūros 
ir Meno savaitraščio nume
ryje parašyta, kad „Vietoj 
iki šiol respublikoje veiku
sios laikraščių ir žurnalų 
leidimo grupės neseniai įsi
kūrė PERIODIKOS susivie
nijimas“. Pažymėtina, kad 
toks persitvarkymas esąs 
„pirmas šalyje“, o tai reiš
kia, kad tuo tarpu taip per
sitvarkyta tik Lietuvoj.

Ligšiol, nuo pat rusų oku
pacijos pradžios, Lietuvoje 
laikraščius ir žurnalus leido 
„Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto laikraš
čių ir žurnalų leidykla“. Da
bar „Periodika“ esanti per
ėmusi iš viso 67 leidinius: 
respublikinio masto laikraš
čius bei žurnalus, miestų 
laikraščius ir 44 rajonų laik
raštėlius.

Iš „Periodikos“ direkto
riaus pareiškimų spręstina, 
kad pakeistas ne tik leidyk
los vardas, bet ir kaikurie 
jos pagrindai. „Periodika“ 
būsianti savarankiškesnė ir 
veiksianti „ūkiskaitos“ pa- 
gridais, tai yra, panašiai, 
kaip kitur veikia privatinės 
leidyklos.

— Jeigu anksčiau gauda
vome paramą iš valstybės, 
tai dabar reiks verstis savo
mis lėšomis, — pabrėžia di
rektorius. „Savomis lėšo
mis“ — tai pajamomis be
veik vien iš prenumeratos. 
Skelbimų pajamos nereikš- 
minggos, kadangi skelbimų 
laikraščiuose tenai kaip ir 
nėra.

Chuliganas sutramdytas

Vilniuje leidžiama Tiesa 
rašo:

"Pirmą kartą ji teisė 1955 
metais už asmeninio ir vi
suomeninio turto vagystes. 
Vaikinui dar nebuvo devy
niolikos, kai jis grižo, atli
kęs bausmę. Tačiau, matyt, 
nepasimokė. Padirbėjęs 
trumpai duonos kombinate 
Vilniuje. Vladimiras Slivka 
(Įsidėmėkite šią rusišką pa
vardę. Kel. red.) išvažiavo 
ieškoti laimės i Kazachsta
ną. Ten nepritapo ir vėl par
vyko namo.

„Vieną praėjusių metų 
rudens dieną, nuo pat ryto 
Įgėręs, jis šlaistėsi Antakal
nyje. Rudens gatvėje sumu
šė pilieti Milevski, kuris at-Į 
sisakė nupirkti jam vyno, 
paskui Įsibrovė i vieną butą, 
sukėlė skandalą, puolė muš
ti gyventojus. Vėliau Įžūliai 
sudraskė žurnalą, paėmęs iš 
spaudos kiosko, užpuolė pir
kėjus paduotuvėje L. Giros 
gatvėje. Įsisiautėjusi chuli
ganą teko sutramdyti.

„Vilnietis V. Slivka už y- 
patingą Įžūlumą ir chuliga
nizmą nuteistas ketveriems 
metams laisvės atėmimo“.

Ar baigsis naujakurių

vargai?

Pietų Vietnamo kariai velka užmuštą komunistą, ku
ris buvo įsibrovęs į jų būstinę per Naujųjų Metų pa

liaubas. Tada Vietname buvo užmušta daugiau kaip 
10,000 komunistų, puolusių įvairius miestus.

LAVVRENCE, MASS.

Vasario 18 d. minime 

Nepriklausomybės sukaktį

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
50 metų sukakties minėjimą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skvrius rengia sekmadieni, 
vasario 18 d. 2 vai. popiet 
vokiečiu Herman’s Hali di
džiojoje salėje < 7 Berkeley 
St.), o vakarienė bus apati-į 
nėję salėje minėjimui pasi-i

Ką dovanoti ?j Ką tik gavome:
Jeigu yra reikalas ameri 

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Tundra Tale*, Manyland 
Books leidiny* paaugliam* 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusk kreidiniame 
popieriuje, kietai* viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa-
haigus. rašė buvęs JAV atstovas

Minėjime Alto pirminin-' Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
kas ir miesto mokyklų komi-į 299 psl., kaina $4. 
teto narys John A. Stundzaį Tai labai gera dovana ne
pasakys'įžanginę kalbą. Be • mokantiems lietuviškai, bet 
jo. kalbės miesto majoras, norintiems susipažinti su 
Doniel Kiley Jr.. gubernato-j Lietuva.
liaus patarėjas Thomas La-i „Selected Lithunian Short
ne. sekretorius MVilliam X.
Wall, prel. Juras, Tautinės 
parapijos klebonas kun. J.
Gaspariūnas ir šv. Pranciš- Linden Tree' 
kaus parapijos klebonas 
kun. F. Šakalis.

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
(Vinco Krė-

vės), 128 psl., kaina $3.95. 
„Lithuanian Quartet“ (A.

Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

„The Ordeal of Assad Pa 
sha“ (1. šeiniaus), 61 psl- 

Vakariene rūpinasi A. 1 kaina $2.00.
Jau Senižti praėjo laikai,i versmininkai jo dar nepaša- Stundžaitė ir L. Penkus.į Vytautas the Great Grand 

kai karaliai valdė šalis ir lino iš sosto, bet ar jis su- Makarienės metu gros or- Duke of Lithuania by dr. J©- 
buvo galingi. Dabar jie pra- gris kada Į Graikiją, šiandie kestras.
šo saA-o parlamentus padi- nežinoma. Rengėjai kviečia visu
dinti algas. Bene paskutinio-' senus ir jaunus, dalyvauti i

Karaliai brangiai kainuoja 1
Meninę programą ruošia 

šv. Pranciškaus parapijos 
vargonininkas Jonas Kar
kus.

ji tokia prašytoja buvo O- Norvegijos karalius Ola- sįOs nenapn 
landijos karalienė Julijona, fas V su savo ketvirčiu mili-1 minėjime/
Ir parlamentas prie 700 , ono dolerių yra vienas ne-j 
tūkst. dolerių metinių paja-: turtingiausių Europos mo-Į 

narchų. Jo giminės valdy-j 
mas. atrodo, greitai baigsis.

astos sukakties

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ,
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai
na $6.90.

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

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

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 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAl LIŪS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus

«ph B. Končius, 2U 
kaina minkštai* viršeliai*
$3, kietai* $4.

Introduction to modern
Lithuanian, parašė Damb-

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325

riūnas, Klimas ir Schmal-, psl., kaina minkštais virše-

Apie savarankiškumą di
rektorius, žinoma, kalba tik 
finansinio, administracinio 
bei technikinio tvarkymosi 
srityse. Minties savarankiš
kumui reikštis sąlygos dėl to 
persitvarkymo, bent tuo tar
ini. nepasikeis, nes spaudą 
prižiūrinti kompartijos akis 
lieka nepaliesta. Nors ilgai
niui, nebūdama taip trum
pai ant finansinio pavadžio 
pririšta, leidykla galėtų už
simanyti daugiau savaran
kiškumo ir redaktorių pasi
rinkime, ir tuo būdu galėtų 
plačiau atverti duris sava
rankiškesnėms mintims pa- 
sirodyti laikraščiuose.

Bet reikia nepamiršti, kad 
svarbiausias dalininkas kal
bamajame „susivienijime“ 
vistiek yra komunistų parti
ja. turinti savo rankose di
džiausią spaustuvę. „Perio
dikai“ jau ir perėmus laik
raščių leidimą, laikraščiuo
se tebežvmima, kad juos 
„spausdina LKP CK laik
raščių ir žurnalų leidyklos 
spaustuvė Vilniuje“. Atseit, 
partijos leidykla tik Įėjo Į 
bendrovę, bet nesusi likvida
vo ir savo spaustuves naujai 
bendrovei neatidavė, nepar
davė, o parduoda tik savo 
patarnavimą.

Visdėlto Kosygino įeini 
mos pritaikymas kaip tik 
laikraščių leidyboje, ir kaip 
tik Lietuvoje pirmiau, negu 
kur kitur, — dėmesiu uiu? 
reiškinys. »

’.IEfaį

"Kai 1967 metu sausioc

mėnesi persikėlėme i naują 
namą, ten dar buvo nemaža 
defektų. Mus nuramino, 
kad visus juos tuojau paša
lins. Neslėpsime nuodėmės, 
patikėjome Šeduvos mecha
nizuotos kaimo statybos ko
lonos vadovu tvirtu žodžiu £
ir skambiais pažadais. Sta
tybininkai gi. šyptelėję, ma
tyt, iš mūsų naivumo, tuojau 
pat dingo. Vargai prasidėjo. 
Pirmiausia pastebėjom, kad 
jokiu būdu negalima užda- 
ryt langų. Per juos pučia vė
jas, veržiasi i vidų sniegas. 
Šalta. Reikia kūrenti kros
nis. Bet iš jų dūmai eina ne 
i kaminus, o atgal Į kamba- 
ri. Per stogą ėmė varvėti 
vanduo.

„Radviliškio rajono Po 
ciūnų taiybinio ūkio. kuriam 
priklauso mūcų namas nd

mų pridėjo dar beveik kita 
tiek: karalienės pajamos 
dabar bus 1 mil. 450 tūkst. 
dolerių. 80r< karalienės iš
laidų tenka valdininkų, svi
tos ir tarnų išlaikymui. Ži
noma, karalienė galėtų juos' 
išlaikyti ir savo lėšomis: ji! 
yra viena turtingiausių mo-' 
tei-ų pasaulyje: jos turtas' 
JAV vertinamas 45 mil. dol.

Anglijos karalienė Elz
bieta II, nemokėdama jokių 
mokesčių, per metus gauna 
1 mil. 420 tūkst. dolerių pa
jamų. Ji taip pat yra viena 
turtingiausių pasaulio mote- 
rų. Karalienė yra didelės, 
3 mil. dolerių vertės, pašto 
ženklų kolekcijos ir 50 mil. 
dolerių vertės paveikslų ga
lerijos savininkė. Be to, jos 
žinioj yra 5 tonos aukso ly
dinių ir rečiausių brangeny
bių lobis.

Belgijos karalius Bodue- 
nas. parlamentui neseniai 
padidinus jo pajamas, per 
metus gauna milioną dole
rių. Belgai su tokiu parla
mento nutarimu sutiko to
dėl, kad karaliaus dvaras 
tvarkomas nepaprastai ū- 
kiškai, o karalius daug lėšų 
skiria labdarybei.

Danijos karalius Frederi-

nes abi jo dukterys ištekėjo 
už nekilmingų vyrų, o sū
nus Haroldas nesidomi ve
dybomis.

„M. ir G.“

Michael Robineau, 3 mil. dol. 
turto paveldėtojas, rastas nu
žudytas Bi" Lake, Tex. Jis bu
vo atleistas iš kariuomenės ir 
grižo j Denveri pas savo šeimą. 
Jo automobilis buvo krauju ap
šlakstytas.

ministraciia kreinės: i Šedu > kas IX turi 650 tūkst. dole-
vos mechanizuotos kaimo 
statybos kolonos viršininką 
B. Paukštą, prašyd ima lai
kytis žodžio — pašalinti de
fektus. šiaip taip <u minis
terijos pagalba buvo susitar
ta, kad defektus likviduos. 
Tik su viena sąlyga — ieign

nu pajamų, kurios, atrodo, 
padidės. Danijoje kasmet 
perskaičiuojamas „kainų in 
deksas“. Jeigu išlaidos pra 
gyvenimui padidės, tai ir ka
raliaus išlaidos bus „išlygin
tos“.

Švedijos karalius Gusta-
ūkis duos darbininku. Į dar- vas Adolfas VI per metus 
bą mūsiškiai išėjo, atliko, gauna 525 takšt, dolerių, 

Tačiau jo dvaras negali leis
ti sau joKios prabangos. 
Pr.ncas Gustavas gyvena

• t..eui, studentu bendrabuty ir mo- 
mėne-| kosi su knu jaunimu. Kaip

kas jiems buvo paverta bet 
statybininkai - profesionalai 
uždengė tik puse rt«>go. Ru 
beroidas, skinas 
dengti. daugiau k-,t;

sj išgulėjo ant st«.go to; vie
ną gražų ryla. atv,,žiav<> ma
šina ir išsivežė ji n. ž,n- ma 
kryptimi Vėi užėjo -aič 
Ir vei tie prt \ ,i e > c

„Al gali Ko 11.(1.- ĮdOei 
H s. fliiVi>: ,->iaiVUiihiii ut 
diroti kaip teikiam. iJ«u 
šia \ ilniuje Įeiti/1 "i 11 
soi 'J

. stieg, 471 psl, didžiausias 
i ir moderniausias angliškaiM irė W. Mizara

Sausio 22 d. mirė \Villiam kalbantiems lietuvių kalbos
Mizen-Mizara. Velionis i vadovėlis, kaina $7.
JAV atvyko dar jaunas bū
damas. Lavvrence išgyveno 
60 metų. ilga laiką dirbo 
batų dirbtuvėje. Paliko liū- 

jdinčius žmona Aeotą ir sū
nų MYilliamą. Su bažnytinė

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

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

liais $2.50, kietais $3.75.
Vysk. P. Bučio atsimini

mai, 11 tomas, 282 psl., kai-
Paskutinis posėdis, Juozo

Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00. 
na $3.50.

mis apeigomis palaidotas 
sausio 24 d.

Tebūnie Tau. MViiliamai, 
lengva šio krašto žemelė. 
Tavo artimiesiems gili užuo
jauta.

M. Stonie

SKAirViOll BALSAI

Gerbiamieji.

Siunčiu čeki, prašau pra
tęsti prenumeratą ir atsiųs
ti S. Michelsono parašytą 
knygą „Lietuvių išeivija A- 
merikoje“.

• Narclžio pulkas, Balęs 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai- j Vaivorykštės, kaina $2. 

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

POPULAR LITHUANI. 
AN RECIPES- paraše Juzė 
Daužva*dienė. kaina $2

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos

Lietuvos konstitucines tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

PASIKALBĖJIMAS

APIE LAISVĘ

Vokietija yra tvarkos ša
lis: čia viskas uždrausta, 
kas nėra leista.

Anglija — laisvas kraš
tas: čia viskas leista, kas 
nėra uždrausta.

Prancūzijoj kaip tik prie
šingai : viskas leista, net jei 
ir uždrausta.

šia proga prašau paskelb
ti Keleivy mano padėką vi
siems, kurie manęs nepa
miršo pasveikinti Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.

Jūsų

Barbora Jaunaitė-Gurskienė

Chicago. Iii.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J.
' —j Mikuckis, 359 psl., kaina

j $2.50.
CHAPEL B.. Algimantas 

i' Mackus, 64 psl., kaina $3. 
j DAINOS APIE LAISVĘ,

PALENGVINKITE
DARBĄ

MOŠŲ

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

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 is 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

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

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

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

, k 
H

| .I
V

.

Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasif 

Santvaro 5-ji eilėraščiv 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina,.. $2.50

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

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku-

sovietų Sąjungoje v isis-1 rjeins reikės siųsti primini- 
Kai Kitaip, nes Komunizmas mu#

O Rusijoj?

Rusijoje carų laikais bu
vo viskas uždrausta, net jei 
ir leista.

O Sovietų sąjungoje?

n Kiti mbdcntai. Karalius 
gaunu pei savaitę 1 dol. sti- 
peiklljoo.

OI’aiKiJoS KaiallUs Koilo- 
luiitma. gyveno iš ObO tuKst. 
bneriu pei įlietus, nOfo 

Gr.uKiju yra įielumnga sa
us. .Nepavykus įveikti suki-! yla laisve: VbkaS leista, nie- 
iumį r alininkų, Kunstanti-Į ko neuždrausta ir viskas y- 
nas pasitraukė į užsienį, Kur; ra išimtys 

dp « i>' t n P**, i dziiiiU't.

Keleivio adm-ia

ib. kurias bau
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Totu

Ko žmogus nesugalvoja!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Vokietis Werner Koch iš-nas ar padidinamasis stik- 
leido knygą "Išradimų dva- las. Kažkoks amerikietis

ŽMONĖS BĖGA į 

MIESTUS

Šiandien iš 200 mil. JAV
70'< ■ gyvenagyventojų

šia klystkeliuose . Tai ivai- 1&Į n. sugao ,jo kapsules kad nuo 1M0 iki 1960 metu 
rių žmogiškosios minties pavidalo spąsi - s,„Heliams.Į mj, žmonių paliko žc_ 
keistenybių nnkiny,. Kny-i kitas (1.UJ7 m.; elektrinį. m-g ūkius ir apsigyveno 
goję aorasyti fantastiški ir; prietaisą, sm ukdanti su- ■ , Bet žemės ūkio 
absurdiški, juokingi, tačiau nims pakelti k..j4 prie kiek-j ba „uo to nesumažėju. 
užpatentuoti išradimai. | vieno kampo. • ]9ž0 . , ■

Kranas čiužiniams vėdin-į Riebiomis raidėmis 1910, ūkio darbininkas pagamin 
ti užpatentuotas Anglijoje; m. reklamuotas Anglijoje; davo maist0 8 žmonėms, o
1955 m., šviečiamieji raiš-, prietaisas (patentas 15369), 
čiai moterų kojinėms — \ o- kurio pagalba kiekvienas 
kietijoj 1922 m. Išmoningas; nutukęs vyiišlos gali iŽsau-i m‘e7ūs‘žėniė7'ukio "produk- 

! anglas 190, m sugalvojo is- g0,j lygias kur.,, linijas. Tai! tingumas pakilo 25'.. toli 
verčiamas kelnes paaug-; nugaros pritvirtinama*
liams, kurių sėdimoji dalis1, lenta su kuolu, už kurio' 
gali atsiduiti priekyje ir at-, paėmusi myli; žmona gali 
virkščiai. Kitas jo tautietis
1931 metais pasiūlė skystį

šiandien net 40 žmonių 
Vien per paskutiniuosius 7

supuot: vyrą taip masa 
žuoti io pilvą.

1907 m. vokiečių paten
tas 209062 siūk, tiekti lėktu
vams elektros -rovę laidais

. . .. . . . ... . . nuo žemės. Britu patentovokiečių patentai išduoti uz išduota? ,918 - numat0.

sugeriančios medžiagos dir
žą rankovėms apsaugoti, 
kad i jas nepritekėtų pada
žo. valgant vėžius. Net 29

išradimus, sukeliančius ban-l pritaikui lėktuvams peilio 
gavimą maudymosi voniose.' Waį0 tara,; k,',.iuos 

Prieš 40 metų buvo labai
madinga girgždanti avaly-

pavidalo 
persipiautų p; ’ šo lėktuvai. 
Išradėjas iš Conneeticut 
valstijos 1911 m. sugalvojo 
moteriška skrybėlaite su i-

pralenkdamas pramones 
produktingumo pakilimą.

Todėl žemės ūkio srityse 
vis mažiau bėra darbo. Pav. 
Iovvos valstijoj per paskuti
niuosius 15 metų žemės ū- 
kiuose darbų sumažėjo net 
per pusę.

BRANGIAUSIAS VYNAS

Vasarą Įvykusios Londo
ne tarptautinės varžybos bu
vo neįprastos. Jų dalyviai 
nematė nieko, išskynis įvai-i

nė. Jos, cypiančios Įvairiais 
balsais, sukurta daugelis
modeiių. Sugalvota ir lazda uigu muiį0 bu! buIamg leist- rių formų ir dydžių butelius, 
u žvakide (188o m.), ir; . i~-_j__  .-J ŠĮ kartą Londone prekyvie

tės uleido vietą senovinio 
vyno kolekcionieriams.

— Pasakyk, Maiki, kas: vadai neturi anuotų. Jes, 
bus, kad mūsų bažnyčia dabar neturi, ale turės,, kai 
pradėjo nykti? Va, gazietosj nepriklausomą Lietuvą at
rašo, kad slaunoj Čikagoj Ii-į gaus. Tik pamislyk, kas ta
ko tik 7 lietuviškos parapi- da bus. Dabar Klyvlento 
jos, o pirma buvo bene 13. į Smetona. Stravinskas, Barz-:

— Tai perdaug, tėve.' dūkas. Džiova Pivariūnas ir

skėtis, reikalui esant paver
čiamas žaidimų staliuku,

Patentuojamus būdavo ir 
giynos neįvykdomos svajo-’ 
nės. Pavyzdžiui. 1884 m. j

Sniego griūtis Šveicarijos kalnuose palaidojo motina 
su 3 vaikais. Darbininkai kasa sniegų, ieškodami ju la
vonu.

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
turinys to

Trylikos parapijų Chicagos 
lietuviams nereikėjo. Aš sa
kyčiau. kad ir septynių per
daug.

— Ne, Maiki, neperdaug. 
Gal dėl to ir Dievas pradėjo 
mus kovoti, kad bažnyčias 
apleidžiam.

— Ar galėtum man paaiš
kinti. ką reiškia "Dievas 
pradėjo mus koroti“?

— Nu, aš jau pereitą kar
tą sakiau tau. kad Čikagos 
vyskunas nori atimti iš lietu
vių šv. Kazimiero kapines. 
Tai kaip tu rokuoji, ar tai 
ne Dievo koronė?

— Bet už ką Dievas ga
lėtų lietuvius "koroti“?

— Yra už ką. Maiki. Tik 
tu pažiūrėk, kas darosi tarp 
mūsų vadų. Jie ne bažny
čiom rūpinasi, ale kelia tarp 

g savęs vainą, kaip žydai su 
či arabais. Pamatysi, kad plati dės ir muštis, vietoj rožan- 

čių kalbėti.
— Kodėl tėvas manai, 

kad mūsų vadai, išmintin
gi vyrai, kurie siekia nepri
klausomą Lietuvą atstatyti, 
ims ir pradės muštis, kaip 

į žydai su arabais? Kodėl tė
vas taip manai?

— Maik, aš ne tiktai ma
nau, ale ir aiškiai matau, 
kaip jie per gazietas peria 
kaili viens kitam.

— Jie tik argumentuoja, 
tėve, sprendžia klausimą, 
kuriuo keliu siekti Lietuvai 
nepriklausomybės.

— Klausyk, Maiki: tu ne 
generolas ir šito biznio ne
supranti.

— O kaip šitą klausimą 
tėvas supranti?

— Aš ne tik suprantu, a- 
le ir žinau. Žinau, kad kož- 
na vaina prasideda nuo žo 
džių, o kai liežuviai negali

i i I *b

klumpanija per gazietas tik 
liežuvius rodo vieni kitiems, 
ale kas bus, jeigu nepriklau
somoj Lietuvoj kiekvienas 
jų norės atsistoti prie val
džios vairo?

— Tėve. jeigu susilauksi
me nepriklausomos Lietu
vos. tai aš netikiu, kad tie, 
kurie dabar Amerikoj dėl 
jos pešasi, galėtų Lietuvon 
sugrįžti.

— Kodėl tu netiki?
— Todėl, kad Lietuva jau 

bus išmokus gyventi be gin
čų ne tiktai savo tarpe, bet 
ir su kaimynais. Karingų 
peštukų ji neįsileis.

— Apie kokius kaimynus 
tu šneki?

— Argi tėvas nežinai, 
kas yra Lietuvos kaimynai? 
Tai latviai, lenkai, baltgu- 
džiai ir kiti.

— Nu, Lietuva ir pirma 
gerai su jais sugyvendavo, 
ar ne?

— Ne, tėve. Santykiai su J 
lenkais buvo labai Įtempti. 
Buvo net ginkluotų susirė
mimų. Dėl to lietuviai turė
jo užlaikyti apie 20.000 vy
rų armiją, ir karo stovis var
žė žmonių laisvę.

— Tai ką. ar tu norėtum 
su paliokais būti už panie 
bracia? Juk jų Žulikovskis 
pagrobė ne tik mūsų Vilnių, 
bet ir visą dzūkų guberniją. 
O juk dzūkai tai mūsų bro
liai, ar ne?

— Bet ne visi lenkai dėl 
to kalti. tėve. Kaltinti reikia 
tik jų nacionalistus, patrio
tus. Ir ne vien tik lenkai na
cionalistai tokie grobikai. 
Nedaug buvo geresni ir lat
viai nacionalistai. Ar jie ne
kėlė ginčų dėl Šventosios? 
Jeigu jie būtų buvę stipres
ni. tai gal nebūtu apsieita ir

Trijų žmonių kaulai iškasti Cummins kalėjimo žemėje. 
Kalėjimo gydytojas Edwin Barron sako. kad šiame am 
žiuje iš kalėjimo dingo 213 kalinių ir kad nuo 100 iki 
200 jų gali būti yra palaidoti kalėjimo ribo>e.

m. Kanai-ų salose. Specialis-
! tų nuomone, per visą žmoni
jos istoriją nė vienas butelis 
vyno nebuvo taip brangiai 
įvertintas. Niekas negalėjo 
nustatyti, kada ir kokiomis 
aplinkybėmis šis vynas pa- 

’ teko Į Angliją. Nors tas vy- 
! nas labai senas, bet jis išlai
kė gardų skonį.

TAI BENT PAVARDĖ

Vienas Fiji salų (Pacifi- 
ke, apie 2.000 mylių nuo 
Sydnejaus, Australijoje) gy
ventojas, persikėlęs į Lon
doną, paprašė pakeisti jo 

! pavardę į Rop. Savo tėvynė- 
' je iis vadinosi Karagolete- 
mokokovatalugamamiprote- 
le.

KALINIAI VIENI KITUS mėnesį, patalpos nešvarios, 
kaliniai sugrūsti, bet kaiku- 
riems. aišku, už kyšius, leis-

Baisūs dalykai paaiškėjo, ta gyventi "poniškai“, — 
kai didelio Cummins kalėji- aprūpintiems šaldytuvais, 
mo Kansas valstijoje virsi- televizijos aparatais ir kt. 
ninku paskyrė kriminologi; Už pinigus galima buvę gau 
jos profesorių Thomą Mur
toną.

Tame kalėjime yra apie;
1,500 kaliniu. Jis užima 16,
227 akrus žemės. Kokia 
tvarka buvo tame kalėjime,, 
rodo šie keli faktai:

Maistas iabai prastas, mė
sos davinys vieną kartą per

viens kitą nugalėti, tai jau) be karo. Nacionalistai visi 
tada ir anuotas paleidžia į j tokie, tėve. Bet dabartinėse, 
darbą. Ai bečiu! sąlygose nacionalizmo kars

— Bet mūsiškiai tokių 
[ginklų neturi, tėve.

— Vot, tu ir vėl nesupran- 
Iti.

— Ko nesuprantu?
— Sakei, kad mūsiškiai

tis tenai jau atvesta, teve. 
Lietuviai su lenkais jau ne
simuša. Išnyko ginčai ir su 
latviais. Aš tikiu, kad toliau 
nacionalizmas tenai visiška; 
išnyks.

— Ar tai tu rokuoji. kad 
ir bažnyčių negriaus?

Ją niekas ir dabar ne
griauna, teve. Kaikurias tik 
muziejais paverčia.

— Tai kur tada Dievą 
garbinti ?

Jam bažnyčios
Charles VVilson. kuris 1963

ti svaigiųjų gėrimų, visokių 
narkotikų. Turintieji pinigų 
mokėjo šimtus dolerių, už 
tai. kad paskirtų į geresnius 
darbus, arba už įvairias ki
tas lengvatas.

Kaikurie kaliniai uždirbo 
ten daugiau,, negu uždirbtų 
išėję į laisvę. Štai vienas to
kių sugebėdavo iš virtuvės 
"sukombinuoti“ žuvies kon
servų ir juos parduoti kitiem 
kaliniam. Tuo būdu jis per 
metus uždirbdavo $11,400.

Astuoniems kaliniams biz 
nieriams buvo leista parda
vinėti prekes: vienam ciga
retes, kitam gėrimus ir tt. 
Jie ir tie, kurie juos parinko, 
aišku, gerai uždirbdavo.

Bet ten buvo ir baisesnių 
dalykų. Naujasis viršininkas 
greitai suuodė, kad čia pa
tys kaliniai vienas kitą žudė, 
bet neturėjo dar įrodymų. 
Netrukus ir faktai paaiškė
jo: vienas senas kalinys pri
sipažino. kad jis kalėjimo 
laukuose padėjo palaidoti 
10 ar 12 lavonų. Kiek jis at
simena, 1940 metais buvę 
nužudyta 40 kalinių, dau-

Žinotini 1968 metų dalykai.

Kalendariumas, 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 žmones ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. A teiviai iškėlė Ameriką.

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.

1.

2.

K a 1 e n oria u s a i n a $1.00

Redagavo Stasys M i ch e ls o n a s.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

IES

;..............- ---------------  giausia negru. Tai padarę
nerei- melais vadovui plėšikams, už- patys kaliniai, kurie dauge- 

kalingos, tėve. Jos reikalin- puolusiems Anglijoje .pašto įiu atvejų ėję ir sargybinių! 
gos tik kunigams. traukini ir is io pagrobusiems pareigas. Naujam viršinin-'

Maiki, aš noriu apie < su puse mil. dolerių. .lis buvo kui įsakius, pradėta nurody 
tai pamislyt. Kitą sykį aš suimtas, bet pabėgo iš kalėjimo, tose vietose kasinėti žeme, 
tave sukritikuosiu. O dabar; Neseniai jis vėl suimtas Kana irištiesu— rasta daug žmo 
godhai. į rioje ir nu\i.>l;i'i Vngliįą, niu griaučių,

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Klieriko išleistuves
(Tęsinys)

Valandėlę pastovėję, leidosi jiedu takeliu žemyn, 
ieškodami jos skaros. Rado ją ant suolelio aikštėje, kurios 
pačiame viduryje kabojo tas stebukladaris mėnulis.

—Apsupk mane, Pavasarėli. — vos girdimai paprašė.
Jis apsupo ir stebėjosi jos veido baltumu ir jos akių 

ypatinga šviesa. Ji nutvėrė abi jo rankas ir žengė porą 
žingsnių atgal. Jis nusigando, kad ji neparpultų, bet ji 
atsirėmė i obelį ir patraukė jį prie savęs. Prisiglaudusi, 
ji apsikniaubė veidu ant jo peties, ir jos kvapūs plaukai 
kuteno jam veidą ir lūpas. Paskui ji pakėlė galvą ir žiū
rėjo jam į akis keistu žvilgsniu, kokio jis dar niekad ne
buvo matęs. Ji buvo taip aiti, kad jis jautė jos kelius, vi
są jos kūną ir veido šilumą. Ir visa tai. kas kitam būtų 
uždegę kraują ir aptemdę sąmonę, Vasari atšaldė ir pra
blaivino. las fiziškas jo idealizuojamos mergelės artu
mas, tas jos susijaudinimas, tas pabučiuoti galėjimas 
buvo nepakeliamas jo klieriškam drovumui ir kuklumui. 
Jis atmetė jos ranką nuo savo peties, pakėlė nukritusią 
skarą, apgobė jos pečius ir tyliai pavadino::

— Panele Liuce, einam jau.
Ji pagavo jo ranką, prispaudė ją prie savo kaktos ir 

degančių skruostų, paskui atmesdama papuitė galvą, 
tarsi nusikratydama kokį įkyrų dalyką ir žengė takeliu 
į viršų. Ant kalnelio netoli duių ji stabtelėjo, padavė jam 
lanką ir. tarsi atsisveikindama, tarė:

— Būk tamsta kunigu, Pavasarėli. Tamsta būsi ge
ras kunigas.

Ir palikusi jį bestovintį vietoje, greitai pabėgo Į trobą.
į

Svečiai išsiskirstė jau po vidunakčio, kiti pasiliko ’ 
nakvoti. Kai užvažiavo Kleviškio klebono brička, ir klie- ( 
rikas Vasaris atsisveikindamas paspaudė Liucės ranką 
ir susitiko su jos liūdnu, beveik rūpestingu žvilgsniu, jo ■ 
širdį suspaudė toks nerimas, kad jis vos sulaikė ašaras, j 
Jis manė, kad visam amžiui atsisveikina pirmąjį savo jau- ( 
nystės susižavėjimą, tokį kuklų ir tokį teisėtą, o tačiau 
jau pareikalavusį iš jo ne vieno sąžinės priekaišto, ne
vieno kompromiso ir vingio. J

Likusias savo atostogų dienas jis jautėsi kaip po lai
dotuvių. Jam vis tebeskambėjo Liucės žodžiai: būk tams
ta kunigu, tamsta būsi geras kunigas. Kartais jis norėjo 
įžiūrėti tuose žadžiuose kokią pašaipą, bet ne. jie buvo 
nuoširdūs. Berods, klierikas, pasiryžęs tapti kunigu, turė
jo džiaugtis iš tokio padrąsinančio pranašavimo. Bet esti 
pagyrimų, kurie kaikada labiau mums nemalonūs, negu 
papeikimai. Toks Vasariui buvo ir šis Liucės pagyrimas. 
Jam būtų buvę smagiau, jeigu ji būtų pasakius: oi, nebūk 
tamsta kunigu, nes būsi blogas kunigas. Tokiu papeikimu 
ji tiesiog būtų pripažinusi, kad jis turi moteris patraukian- j 
čių ypatybių, vyriškiui brangintinų, bet kunigui pavojin-, 
gų. Toks jos papeikimas būtų buvęs beveik lygus prisipa
žinimui : nebūk tamsta kunigu, nes aš tave myliu.

Taip. ji buvo tai pasakiusi, jei jis būtų ją pabučia
vęs. Dabar jis tai žinojo. Ir jis pyko, kam ji pasirinko tokią 
priemonę jam išbandyti. Greičiausia, kad ir tuomet jis 
į seminariją būtų grįžęs ir kunigu tapęs. Bet kokia tai j 
būtų buvusi jo bręstančiam vyriškumui atrama! Jis būtų.' 
be abejo, daug kentęs, tačiau kentęs ne dėl nuovokos ir j 
fantazijos vaizdų, bet dėl realios, prisipažintos ir gyven
tos meilės.

Dar niekuomet to nebuvo. Jis ir toliau pasiliko šia
pus slaptingos uždangos, už kurios jautė sūkuriuojantį 
gyvenimą, didelius jausmus ir norus, už kurios slapstėsi jo 
paties ateitis ir tikras, pepažintasis jis pats.

Kairėj George Coryell ii Seattie, Wash^ imona. 
kuri stengiasi atimti saro dukterį Christine (de
šinėje) ii Graikijos vienuolyno. Jos duktė ten įsto. 
jo pernai vasary, nes. kaip motina sako, ten yra 
laikoma kaip kalinė, jos smegenys esančios i4- 
pjautos. ji esanti įbauginta.

Teisės patarimai
Advokatė M. iveikauskienė sutiko atan 

kyti į Keleivio skaitytoją klaunimua leisis 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime Siame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
( o-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maaa. 02132

jie pripažįstami neturinčiais 
teisinės reikšmės.

Klausimas

is-

Jurgis Baltrušaitis '

LIETUVOS TAKELIAI

Pūgos užpustytas ir viesulo šluotas.
Vis tiesina, via klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės, žaliuojančia pieva.
Per retą beržyną, pro vienišą ievą,
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jo tolj užburtą likimas jam 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs j žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis —
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys,
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai.

Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

Jū sveikina lygiai ir seną ir jauną*
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės keliones nebūgsta

Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

Kodėl moterys rėdosi taip, 
o ne kitaip

Šeiminmkėis
Rusiškas meduolis

5 kiaušiniai, svaras me
daus, pusė svaro cukraus. 
1 šaukštelis sodos, 2 šaukš
teliai prieskonių mišinio, 21-' 
24 uncijos miltų.

Kiaušinius išplakti su! 
cukrum, įstačius indą į šal
tą vandenį. Medų su prie

skoniais pavirinti ir atauši
nus supilti į kiaušinius. Ta
da ipilti pusę miltų ir užmai
šyti tiršta tešlą. Uždengus 
pastatyti šiltai ir rauginti 
vieną para. dažnai papla
kant. Rytojaus dieną supilti 
paliktus miltus (tešla turi 
būti tokio tirštumo, kad 
sunkiai kristų iš palenkto 
dubens), gerai išplakti, su
pilti į skardas ir palikti šil
toje vietoje 1 valandą, kad 
pakiltų. Kepti nekarštai 40 
minučių.

Daugumos moterų niekas 
taip nedomina, kaip nauios 
mados. Kodėl joms tas rei
kalas toks svarbus? Kuo re
miasi moteris, pasirinkdama 
suknelę ar kurį kitą drabu
žį? Kodėl ji taip rėdosi, o 
ne kitaip! Tai įdomūs klau
simai vieniems ir kitiems. 
O štai čia tuo reikalu moters; 
psichologės samprotavimai.

Moterys pasirenka drabu
žius ne būtinai tokius, kad 
jais patrauktų vyrų dėmesį 
ir kad jiems patiktų, bet 
daugiau vadovaujasi savo 
nujautimu, kad tas drabužis 
pakeis jos padėtį tarp kitų 
moterų.

Daugelis vyru nežino, 
kad jų žmonos, klausdamos 
"kaip patinką mano sukne
lė?“ iš tikrųjų neklausia, bet 
laukia jos pasirinkimo pa
tvirtinimo.

Moterys rėdosi ne vyrams 
įtikti, bet priešindamosios 
kitoms moterims.

Vyrai to nesupranta. Jei 
vyrai spręstu moterų d rabu- 
žių pasirinkimą, tai šiandien 
tie drabužiai nebūtų tokie, 
kokie yra: pasikeitimų arba 
nebūtų, arba jie būtų labai 
maži. O jei šiandien mote
riškų drabužių mados taip 
kaiteliojasi, tai tas reiškia, 
kad į Vyrų nuomonę nekrei
piama rimtesnio dėmesio.

Vyras negali suprasti, ko
dėl jo žmonos suknelė, kuri. 
jam ir jo žmonai patiko pra-1 
eitais metais, jau nebėrai 
graži, patraukli šiais me-* 
tais? Ir taip yra ne dėl to,'

__ I
Esu teisininkas, baigęs 

Vytauto Didžiojo Universi
teto teisių fakultetą. Nors 
čia dil bų fabrike fizinį dar
bą. tačiau nenustoju domė
tis teisiniais reikalais. Skai
tau laikraščius ir negaliu at
sistebėti. kaip visokie plėši
kai. žmogžudžiai ir narkoti
kų pardavėjai bei vartotojai Aukščiausias 
"išsisuka" iš įstatymų sark-.

Atskirų valstijų konstitu
cijų ir įstatymų aukščiau
sias ir galutinis interpretato
rius vra tos valstijos aukš
čiausias teismas (Supreme 
Court). Federalinės konsti
tucijos ir federalinių įstaty
mu aukščiausias interpreta
torius (arbiter) yra JAV) 

Teismas (Su-

kriminalinės (baudžiamo
sios) teisės srity. Su laiku 
sprendimuose dažnai pasi
taiko "modifikacijų“ ir daž
nai tokie reikalai, kurie iš 
karto atrodo nesuprantami 
ir neaiškūs, vėliau pdfeBkė- 
ja ir susinoi-muoja.

Anglosaksų teisės pagrin
dinis dėsnis baudžiamosios 
teisės srityje-jAja, šj$; dfadtw; 
namas asmuo laikomas ne
kaltu tol, kof valdžia (pro
kuroras) įrodo jo kaltę ir 
prisiekusieji (jury) arba 
teismas, jei kaltinamasis at
sisako savo teisių į "jury“. 
jį randa kaltu. Europos kon
tinento teisėj šis dėsnis ne- 
vvrauja. Teisinės santvar
kos, kurios remiasi anglo
saksų teisiniais pagrindais, 
didžiuojasi šiuo savo dės
niu. Faktas, kad "kaltas“ 
asmuo Raitais lieka "nenu
baustas“, yra labiau priim
tinas, negu mintis, kad ne
kaltas asmuo gali būti ap
kaltintas, nuteistas ir nu
baustas. šis dėsnis arba 
principas yra "konstitucinių 
apsaugos priemonių“ pa-
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! preme Court of the United grindas, prasmė ir pateisinicijų ii palieka laisvi ir ne;j States). kurio būstinė vra! mas 
bausti, \isokie chuliganai, Wafhington r)C ' lma-'
visur daužo langus, uzpuo- T . _  _ : Tamstos
la žmones, apiplėšia ir iš vi
so užsiima visokiais biau- 
riais darbais. Jei jie paten
ka į teismą, koks nors gud
rus advokatukas

klausimas vraJei atskilų valstijų aukš-j, , . ., . '. *
ėiausieji teismai sprendžia laba! .domus, ir patartu pa- 
bvla. kurioje vra naminėjia-l fskal>'1'- Jel !kl s,°' ne^te
mas vadinamas "federali-j Padar«’. a>.’!e

! telses evoliuciją ir įssivysty- 
kurios Manau, kad kai kurieapsiima I klau’™aaI . ?e“• •••• . • s ** Sv ^*1juos apginti,,ir jam tai daz-i arba "pareiga“.

s yra ne pačios viniausiai pasiseka padaryti.
Kodėl tokie visokie pa-, 

daužos ir kriminalistai turi 
visokių teisių, o padorūs 
žmonės, kurie dirba ramiai 
ir niekur nieko neužgauna, 
neturi jokių teisių ameriko
niškoj visuomenėj? Daug
ka?. ™an0- kad ,tai -'Ta tik! turi problemų, kulias mums, 
policijos apsileidimas K-ek j europiečiam< kartais sunku 
man atrodo, skaitant laik-, stj Aįkki,.os vaIstiios 
rascius ir žurnalus, čia ne tvarkp5i paga, 5a,.() nuo-ia_.

ra, leidžia savo baudžia-’ 
muosius ir civilinius istatv-i

raišti-i dalykai’ ku, ie iš piirno
jos konstitucija arba istatv- 
mas. bet federalinė konsti
tucija arba istatvmas. tada

žvilgsnio gali atrodyti nelo
giški ir nereikalingi, pastu
dijavus gali pasidaryti la- 

ir pateisi-paskutinė instancija vra „e'biau. suPrantami 
pačios valstijos auksciausias i 
teismas bet JAV Aukščiau-' 
sias Teismas Washingtone.

Tokia "dvilypė“ sistema

Naujausios
KNYGOS

i3
tu A

policija kaita, o teismai, y- 
patingai aukščiausieji teis-
mak Man dažnai tenka pasi- turi savo teipmus ir I
kalbėt, su auksųj, mokslą |žjn savQ a(1ministraci. CHICAGOS ISTORIJA 
baigusiais amerikiečiais šiuo nju? (exeeutive j pa^ė AkdSs Anmb oZė.

kad vyras gailėtųsi išlaidų 
naujai suknelei, bet kad jo; 
ir jo žmonos galvojimas tuo į 
reikalu yra skirtingas. Kai! 
vyras eina sau eilutės, skry-; 
belės ar ko kito pirkti, jis! 
ieško tų dalykų panašių į jau i 
turėtus. O moterų, ką nor»l 
pirkdama, ieško visiškai į 
skirtingo.

Dauguma moterų pasą
monėje jaučia, kad jų dra
bužis yra jų kūno papildy
mas. Naujas drabužis pake
lia jos Aš. "Žiūrėkite, kokia! 
aš graži! Žiūrėkite, kokia aš] 
kitokia! Jei tai pastebėsite,! 
jūs negalėsite man priešin-’ 
tis“, kalba ji sau mintimis, 
žiūrėdama į veidrodį.

Moterų pažiūra j drabu
žius paaiškina, kodėl ji jau 
nepakenčia tokių drabužių, 
kurie dar nėra nusidėvėję. 
Ji nebegali savęs "matyti“ 
juos dėvint, nes jie nebepa
deda jai jaustis pranašesne 
ui Įritąs.

Moterims seniai yra žino
mas vaistas prieš prislėgtą 
nuotaiką, depresiją: tai eiti 
ir nupirkti bent rauią skry
bėlę. Tas mažmožis ją tre jo-; 
pai paveikia: ji mato save* 

kitokią, ji patraukia dėmesį’ 
tų, kurie ją buvo pratę ma
tyti dėvint seną skrybėlę irt 
dėl to buvo ėmę jos nępaste-' 
bėti, ir, jeigu jos skrybėlė 
dabar yra paskutinės ma
dos, — ji jaučiasi geriau, 
pranašesnė.

Todėl, jei kartais moteris 
pajunta, kad ji. nebeturi kb 
dėvėti, jeigu ji neapkenčia

ne^gebaTši ^k^auslm^aiš-j ^ranC^\ Valstijos rūpinasi j 664 psl., daug iliustracijų, į- 
kiai at«akvti , savo vidaus saugumu ir j rišta, kaina $10.

Vni<u,. j tvarka (police power). trau-Į ,n.c ... . . . .
e?a , kia atsakomybės, teisia ir BALADES,

■ baudžia tos tvarkos nesilai-1 8razlu išleistoj, gausiai i- 
j kančius visuomenės narius.; Muštruotoj knygoj yra sep- 
I Tačiau ne tik valsti jos kons-į tynios Maironio balades. Tai 
tituciia. bet ir federalinė' t,nkama įova;
konstitucija numato indivi
do teisėm aosaugoti meto-

N. Y. valstija.

Atsakymas

Kiekviena valstija turi sa 
vo konstitucija. Be to, kiek- 
vierai valstijai dar dus (constitutional safe-

, , , “ yTa ^’guards). kai tas individas
valoma federaline konsti- ka,tinamas kokiu nors 
tucija ir federaliniai statu-)’
tai. Vadinamoji "suprema-i 

lr“ klauzulė reiškia,
nusikaltimu. JAV Konstitu-

, . i cijos pirmieii 10 "Amend-cy klauzule reiškia, kad, mįnĮ„.. (vadinamasig of 
federalines konstitucijos rei
kalavimai viršija ir ima 
pirmenybę" prieš visų vals
tijų konstitucijas ir įstaty
mus. Tokiu būdu, jei ko
kios nors valstijos konstitu
cija arba jos išleistas įstaty
mas kuriuo nors atžvilgiu 
prieštarauja federalinės 
konstitucijos arba federali-
niu statutu reikalavimam. *■ «.
ta konstitucija arba įstaty- 

vra "nekonstituciona-

Rip-ht?) įkūnija paerindines 
individualines piliečių "lais
ves“. Tarp tu laisvių yra to
kios pagrindinės teisės, kaip 
"freedom of speech“, "free- 
dom of relieion“, "freedom 
of assembly“ ir kt.

Tik JAV Aukščiausias

mai
lūs“ pažiūros i šiuos reikalus kei

čiasi. ir atskiros valstijos tu- 
’ ri prisitaikinti prie jo spren- 

•Į dimų (decisions) ir reikala- 
i vimu. Tokiu būdu dažnai 

kiekvienos suknelės, kurią] susidaro konfliktų tarp at- 
dėvėjo. tai tas gal, greičiau- skirų valstijų vadinamojo

noms. Kaina...............$6.00
DELFINO ŽENKLE' pre-

mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* Gliauda, 234 pusla
piai. kaina.................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio-Iški
laus poeto dovana. Kaina $6

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii-

Teismas gali nustatyti, kurie j kis. Kaina.................. $3- 50
"Amendments“ yra taikytini 
valstijom. Laikui bėgant,
JAV Aukščiausioio Teismo

(unconstitutional) iri?

šia, reiškia, kad ji neapken- "police power“, kurio užda-
čia ne drabužių, bet savęs, i vinys yra palaikyti vidaus 

Vyras, tai žinodamas iri tvarką ir saugumą, iš vie- 
norėdamas sumažinti savo! nos pusės ir Aukščiausiojo 
žmonos išlaidas naujiems i Teismo sprendimų ir inter-
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ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina......... $376.

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Snidfiėhč, 
414 psl., daug paveikshĮ, ke
li žemėlapiai, tvirtai jri8ta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su ido. 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .................................... $6.

LIETUVIŲ BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernardas 

Brasdžienū ir Benys Bar
auskas, 700 puslapių, kaina

M
::x
«• *•

pretacijų, liečiančiu kaltina
mojo teises, — iš kitos.

Ypatingai tokių konfliktų 
Jei vyras sugebės padėti (ir kartais nesusipratimų su- 
žmonai jaustis patrauklia, sidaro, kai Aukščiausias 
malonia ir žavinga, dėvint Teismas padaro "pakeiti- 
seną mėlyną suknelę, tai ji.'mus“ savo interpretacijose,
greičiausiai, neis pirkti nau-1 liečiančiose vadinamąsias'$10. Knygoje yra 61 rašyto
jos žalios. i "konstitucines apsaugas" jo kūrybos pavyzdžiai.

drabužiams pirkti, turėtų 
palaikyti gerą žmonos mo
ralę, jos malonią savijautą
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Vietinės žinios
Mūsų kūriniai Jordan Marsh lange PERKA PINIGUS

Perku lietuviškus,, latviškus
Irenai Galinienei tarpininkaujant, Jordan Marsh ir estiškus metalinius pinigus, 

bendrovės prezidentas maloniai sutiko leisti savo bend- Pasiūlymus siųsti: 
rovės rūmų lange išstatyti nuo vasario 12 iki 19 d. mūsų
gintaro, audinių, lėlių, tautinių drabužių ir kt.

A. M. Gaputis 
P.O.Box 1 

Brunswick, Maine 04011. '
OI

Ekskursijos į Vilnių-Druskininkus
trims savaitėms

Kiti minėjimo reikalai

j minėjimą atskirais kvietimais bus pakviesti visi 
Mass. senato ir seimelio atstovai, laikraščių redaktoriai, 
radijo, televizijos ir kt. atstovai.

Bostono lietuviams, kurių adresai žinomi, bus pa
siųsti laiškai su kvietimu dalyvauti minėjime ir dosniai 
aukoti. Bus pridėti ir vokai, kad negalintieji ateiti galėtų 
savo auką pasiųsti, o atėjusieji galėtų ją iš anksto įdėti ir : 
aukų rinkėjams įteikti.

Iki šiol Bostone Vasario 16 minint sudėtos aukos bu
vo skiriamos Amerikos lietuvių Tarybai, jei aukotojas 
nebuvo pažymėjęs, kad ją skiriąs kuriam kitam tikslui. 
Ta pačia tvarka aukos bus renkamos ir šiemet.

Kaip matome, komitetas rūpinami mūsų šventę kuo 
i labiau išgaišinti nelietuvių tarpe. kuo daugiau ir lietuvių

Minėjime meninę programą atlieka komp. Jeronimo J į tos šventės iškilmes sutelkti.. Nebūkime kurti jo kvieti- • 
Kačinsko vadovaujamas Melrosės simfoninis orkestras, j mui. Padėkime jam, dalyvaukime visose iškilmėse, auko- 
kuris sugros M. Čiurlionio simfoniją "Miške“, ir Šv. Petro ' kime kiekvienas pagal savo išgalę. Juk minime nepapras- 
lietuvių parapijos choras, kuris sudainuos lietuvių kompo-! tą sukaktį. Tai ir atžymėkime ją ne taip, kaip paprastai, 
zitorių dainų, o Ono* Ivaškienė* vadovaujamas tautinių ! Ir mūsų priešai atidžiai seks sukakties mnėjimus ir iš jų 

spręs, kiek mes esame dar budrūs, pasiryžę siekti savo 
tėvynei laisvės. Stebės mus ir amerikiečiai ir, jei matys, 
kad mes patys esame abejingi ir neryžtingi, ateity ne-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 50 M. SUKAKTIES 

MINĖJIMAS BOSTONE

Kada ir kame bus minėjimas?

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 50 
metų sukakties minėjimas Bostone bus vasario 18 dienų. 
Tos dienos rytą 10 vai. bus pamaldos šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone, o 3 vai popiet iškilmin
ga* •usirinkima* Hancock dangoraižio salėje Bostone, 
Berkeley gatvėje. (Važiuojant požeminiu, išlipti Arling- 
to.no stotyje — antras sustojimas nuo Park gatvės sto
ties,—o važiuojant iš So. Bostono autobusu, pėsčiom eiti 
nuo sustojimo vietos prie Tremont gatvės 10 minučių).

šokių sambūris atliks kelis šokius..

Minėjimo įvadui vargonais gros Vytenis Vasyiiūna*. 

Sceną dekoruoja dail. Viktoras Vizgirda.
į kreips rimto dėmesio ir į mūsų pagalbos šauksmą laisvės 
j kovoje.

| minėjimų prašoma nesivėluoti, nes jis bus ' 

pradedama* punktualiai 2 valandų.

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1068 pi. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (registracija iki 49fe3 m. birfdio 21 d.)t "s. ' ’4
KAINA $ 820.-

Kelionė lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kopenhagoje.

Grupių dydis riliotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kito* tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127

I LIETUVĄ

GERIAUSIA DOVANA IR 
NAUDINGIAUSI/

DOVANŲ (.'ERTIFIKATAI 
TIKTAI DOVANŲ 
(ERTIFIKATAI

jūsų giminėms bus 4 kartus 
vertingesni, negu gryni pini
gai. Tai patvirtins jūsų gimi
nės.

TIKTAI DOVANŲ 
CERTIFIKATA1S

jūsų giminės tegalės pirkti, 
ką panorės — maistą, drabu
žius. medžiagas, avalynę ir 
daug kitų dalykų — amerikie
tiškų. europietiškų ir vietinių 
specialiose V nesti posyItorgo 
dolerinėse krautuvėse pigio
mis, specialiai dolerinėmis 
kainomis. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO 

Jokio mokesčio už patarnavi
mą nemoka nei siuntėjas, nei 
gavėjas. Tas išlaidas apmoka 

Vneshposyltorg 
SIŲSKITE TUOJAU. 
SIŲSKITE TIK PER 

INTERTRADE ENPSESS 
CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010

Prašykite veltui 
mūsų katalogo 

Podarogifts, Inc„ įgaliotas
atstovas • •

Aukos Lietuvių Fondui 

Kazy* ir Stasė Tamošaičiai
Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis, jei 

tokias turi. 1

Komitetas O

Mes treti Bostone

Bostono tarpklubinėse 
‘ šachmatų varžybose South 

jau anksčiau paaukojo LF• Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
600 dolerių ir dabar dar į-• antroji komanda, vadovau-; "' 

Į mokėjo 400 dolerių, tokiu jama Broniaus Skrabulio, i
Garbės komitete sutiko būti kardinolas Cushmg, at-'būdu savo įnašą padidino sausio 26 d. laimėjo prieš

stovų rūmų pirmininkas John W. McCormack, senatoriai iki 1000 dolerių. Tai yra ket-į Massachusetts universitetą 
e J t -1 ,_____ k—TP taškų santykiu ir vel at-Edvrard M. Kennedy, Edward W. Brooke. gubernatorius virtas LF tūkstantininkas sistojo B lygos varžybų len-
Jokn Ą. Volpe, majoras Kevin H. White, Lietuvos garbės • Bostone ir kartu LF Bostono tej^e trečioje vietoje. Var
konsulas Anthony O. Shallna. šv. Petro lietuvių parapijos j Vajaus Komiteto Garbės na- žybose dalyvauja 12 koman-'
klebonas Antanas Baltrušūnas, Bostono kultūros fondo 1 Y8* Vajaus Komitetas svei- dų. Dabar mūsų padėtis to-
direktorius Fr.nci. SidUu.k«, So. Bostono Savings banko i k“a Garbės Ką- H*:i®°yIs“n- (.'-C,' 
,. .. . a -u .zį ir Stasę Tamošaičius, irtCambndge i o-l, Lithua-į
direktorius Alfred W. Arch,b.ld. , dėkoja j nim 4,/^.

Dievo karalystės
•v •žinios

Lietuvių Fondui.

Kazys ir Stasė Tamošai-

Vykdomojo komiteto pirmininkas Juozas Kapočius,, 
vicepirmininkai Aleksandras Čaplikas, Edmundas Cibas, l
adv. John Grigalus, Algi* Martišauskas, Antanas Matjoš- J dažnai lietuviškue rei- 
ha» Stasy* Santvaras; sekretoriai Felicija Grendalytė, kalus dosniai paremia dides- 
Aleksandras Lileikį*, Jackus Sonda; iždininkai adv. An- j nėmis sumomis. Pav., 1967 
theny Young, Henrika* Čepas. Česlovas Kiliuli*. j metais Putnumo seselėms

t senelių namų statybai paau- 
Meno komisijai vadovauja St. Santvaras, spaudos —'

A. Saulaiti* ir Pr. Mučinskas. finansų — inž. Č. Mickūna*.

Televizija, radijas, spauda

Fr. Šidlausko pastangomis televizijos kanalas nr. 4 
sutiko duoti pusę valandos programą. Jai paruošta me
džiagą. Ji bu* rodoma vasario 17 d. 1 vai. popiet (WBZ> 
kaaalu 4« Ruošiama medžiaga radijui ir amerikiečių 
spaudai

McCormacko sveikinimas

Atstovų rūmų pirmininkas John McCormack sutiko 
ne tik būti garbės komiteto nariu, bet ir įkalbėti į juostelę 
sveikinimą, kurį leido naudoti, kur norėsime.

Mas*, senate ir seimely

Šen. Vytauto Pigagos rūpesniu. Mass. senatas ir sei
melis mūsų šventės sukaktį paminės trečiadienį, vasario 
14 d. — Minely 1 vaL popiet, senate 2 vai. popiet. Invo
kaciją sukalbės kun. A. Baltrašūnas, Seimely iškilmėms 
vadovaus atstovas iš Bostono Flagerty, o senate Bostono 
senatorius Moekloy. .

A
Svarbu, kad ir mūsų atsilankytu nemažas būrys, todėl 

viri, kas tik gali. prašomi tuose seimelio ir senato posė
džiuose dalyvauti, žinoma, publikai skirtose eilėse.

Iškeliama vėliava

kojo 1000 dolerių. Šiluvos 
koplyčiai Washingtone į- 
rengti 100 dolerių ir Lietu- 

j vių Piliečių Dr-jos So. Bos- 
J tone elevatoriaus įrengimui 
500 dolerių.

Stasy* Augonis, LF narys, 
šiomis dienomis įteikė LF 
dar 50 dolerių, padidinda
mas savo įnašą iki 150 dol.

Ieva Janukėnionė LF pa
aukojo 40 dol. ir 
K*valiau*kų įamžino Lietu
vių Fonde. M. Kavaliauskas, 
dar gyvas būdamas, dalimis 
įmokėjo LF 60 dol., ir dabar 
jo vardu įnašas yra 100 dol.

Š. m. sausio 26 d. po sun
kios ligos mirė Agniete Sai- 
lranieae, sulaukusi 68 metų 
amžiaus, šaikūnai į JAV at
važiavo 1949 metais ir apsi
gyveno So. Bostone. Užau
gino ir išmokslino dukrą Al
doną, kuri ištekėjo už inž. 
Jeronimo Dabrilos ir augina 
dukrą ir du sūnus.

A. šaikūnienė palaidota;

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Bestono

TEMA:
KĄ BIBLIJA KALBA APIE
PAVEIKSLUS IR STABUS 

(Tęsinys)
: Taipgi pranašas Izajus 44 sky- 
: riuje rašo apie dievaičių dary-

. _ ; tojus: — Mes dabar gyvename
PARENGIMŲ KALENDORIUS, tame laike, kuriame Dievo baus

iu • i jme P^iete dievaičių dirbėjus irVasario lo O. 2 vai. po- ju garbintojus ant viso pa- 
piet Hancock rūmų salė- viršiaus žemės. Taigi meskime 
je Lietuvos nepriklausomy- nu?..sa^s. visokios rūšies die-
be8 fttstatymo paskelbimo j0 2:20. Darbai Apaštalų 17:29 
sukakties minėjimas. Atiduokime garbę vienam Die

vui, Sutvertojui dangaus ir že
mės ir visų matomų ir nema- 

, . . . , , . tomu daiktu; taipgi Jo Sūnui
nųjų fotografų ir skulptorių Jėzui Kristui, kursai ėmė galy- 
paroda Lietuvių Tautinės bę. pradėjo viešpatauti čia ant
S-gos namų salėje. i Jemės ’ *uris ^li “u? aP*aus°-

® » » » t' nu° atomo bombų ir kitų de.
. į struktyvių elementų. Todėl mal- 

KūVO 17 d. 3 vai. popiet doje kreipiamės Jo vardu. Dan.
Jordan Hali salėje smuiki- 12;L

Kovo 8-10 dienomis jau-

ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

• ♦ ♦
Kovo 30-31 d. Bostono 

Skaučių Židinio meno paro
da Lietuvių Tautinės S-gos 
namuose.

• • ♦
Balandžio 21 d. So. Bos

tono aukšt. mokykloj (Tho
mas Park) Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio 
parengimas.

• » ♦
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • •
Balandžio 28 d. So. Bos-

BIBLIJA yra vienintelė tei
singa istorija apie žmogaus at
siradimą. Pradžios knygoje, 1 
Mozės 2:7, mes skaitome: "Tai
gi, Viešpats Dievas padarė iš 
žemės dulkių žmogų ir įkvėpė 
Į jo nosį gyvybės kvapą, ir žmo 
gus pasidarė gyva siela“. Pana
šiai liudija ir kiti Biblijos rašy
tojai. Įkvėptasis Naujo Testa
mento rašytojas, Apaštalas Po- 

' vilas sako: ' Pirmas žmogus A- 
domas buvo padarytas gyva šie. 
Ja“. (1 Kor. 15:45), 1 Timotiejui 
2:13 pasakyta: "Adomas pada
rytas pirmas, paskui Ieva“. 
Tasai pareiškimas sutinka su 
tuo. kas parašyta 1 Mozės 2:18 
ir 22.

Toliau Biblija pasako mums. 
kad Dievas "padarė iš to vieno 
kraujo visas žmonių gimines, 
kad apgyventų visą žemės pa
viršių“. (Ap. Darb. 17:26). Šis 

Į Naujo Testamento pareiškimas

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama HetOTiškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklauso:

Forest Hills kapinėse Bosto- lijos gražuolės balius.

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- sutinka su 1 Mozės 1:28 "Ir Die 
Įėję, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang-

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos ąkyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* labpt 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 ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dienų.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, taSalle—Montreal, Canada.

ne.

vas juodu palaimino ir tarė: 
Veiskitės ir dauginkitės ir pri
pildykite žemę“. Kad nebeliktų 

į jokių abejonių apie žmogaus 
i buvimą žemišku, o ne dangišku 
i sutvėrimu, yra dar pasakyta: 
"Bet pirmas yra ne dvasinis, 

' bet kūniškas, dvasinis paskui. 
1 Pirmas žmogus iš žemės žemiš
kas, antrasis žmogus (Kristus 
Jėzus) iš dangaus, dangiškas“. 
— 1 Kor. 15:46.47.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltui šiuo adresu:
Lithuanian Bihle Studen t s 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61362

GREITA PAGALBA 
NsaautmiM, gaus! pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai ha- 
sismi, neo reumatizme, ranką, 
Imjų netirpiam ir skaadėjimn 
Rjįj.

LF Bostono Vajaus Ko^mss v^mlą «o\ntrašu, ir**

šermenų metu vietoje gė
lių giminės ir pažįstami su
dėjo Lietuvių Fondui 305 
dolerius.

Miesto majoras Kevin White leido prie miesto rūmų 
(School gatvėje) iškelti Lietuvos trispalvę penktadienį, 
vaąario 16 d. 10 vai. ryto ir pažadėjo pats tose iškilmėse 
dalyvauti.

Ir čia prašomi susirinkti visi, kas tik gali. Nejauku 
būtų, jei mūsų trispalvę pakeliant paties miesto šeiminin- Į visiems už aukas Lietuvių 
ko akivaizdoje tik vienas antras lietuvis tedalyvautų. Fondui,

mitetas nuoširdžiai dėkoja

i

MOT AL PRODUCTS 
Narui Sta, P.O. Baz MIS 

4, Naw



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1968 m. vasario 7 d.

Vietines žinios
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. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATS! ATYMO
y.

PASKELBIMO 50 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS 

BUS VASARIO 18 D. 2 VAL. POPIET JOHN HAN

COCK DANGORAIŽIO SALĖJE. ĮĖJIMAS Iš BERKE- 
LEY GATVĖS.

»»» »..» s s.»»ssssssss-.-rsr:xs-.r : .. „ s s sįs s - s

Vasario 17 d. lietuvių 

programa televizijoje

Fr. Šidlauskui tarpinin
kaujant. televizijos stotis 
WBZ (kanalas 4) šeštadie
nį, vasario 17 d. 1 vai. po
pietų duos pusę valandos 
lietuvišką programa. Ja pa
žiūrėję. būtinai tuoj pa
skambinkite i stoti telefonu 
254-5670 arba parašykite 
laiškeli adresu: \Vestimg- 
house Broadcasting Co., 
1170 Soldiers Field. Brigh- 
ton, Mass. 02135. Padėkoki
te ir paprašykite pakartoti. 

Mūsų atsiliepimai labai

1 svarbu nes stotis pamatys, 
kokį did< IĮ susidomėjimą ta 
programa žadina, ir dėl to 
transliuos per visą Ameiką. 
Tuo tarpu ši programa bus 
rodoma dar tik Naujojoe 
Anglijoje (5 valstijose).

Dr. S. Jasaičio sūnus Jurgis 

nusilaužė ranką

Dr. Stas? Jasaičio sūnus
Ju is mokykloje gimnasti
kos pami ia - metu nusilau
žė dešiniąją ranką.

Linkime greičiau pasveik
ti.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSI \IGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kanu sutvarkanti viešbučius ir keiie.au pianus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLOKiDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GltLll Al IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinige , Mantinius ix- užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTE. MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

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

ketvirtadieniais ruo 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: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

VELTUI 

LĖLIŲ

_ NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

' •* '• f
Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

Nauja Laisvė* Varpo 

valdyba

j Vasario 16-sios minėjimas

Cambridge

Mirė J. Minkus

I Sausio 31 d. mirė Juoza- 
i pas Minkus. seniausios lie-

Vasario 4 d. buvo Laisvės’ 50 metų Lietuvos nepri- tuvių N. Anglijoje radijo 
Varpo radijo sprendėjų vi- klausomybės paskelbimo su- valandos vedėjo Stepono
suotinis susirinkimas, kuria- kaktis bus minima Cam- Minkaus tėvas, 83 m. amž.
me dalyvavo apie 40 atsto- briclge. Mass., Nekalto Pra- Mass., į Bostoną atsikėlė
vų. Jame išrinkta nauja vai- sidėjimo parapijos salėje prieš 28 metus. Jis paliko
dyba: A. Andriulionis, J. sekmadieni, vasario
Bakšys, H. Čepas, E. Gru- 3 vai. popiet.
šiene ir J. Zikas: kandida- ^odi tars Elena \ as\- reiškiame gilią užuojautą.
ta* J- Starinskas ir Korei- Hūnienė, tema ”Mūsų tėvy- Velionio palaikai vasa- 

! rio 2 d. išvežti palaidoti i 
Po paskaitos bus meninė estfieldą. kur palaidoti 

dalis, kuria atliks mokvklos Jau mirusieji šeimos nariai.

ka. Kontrolės komisija — jr mūsu keliai* 
Beržinskas. dr. E. Jansonas 
ir J. Kapočius.

Globė apie K. Merkį

pri
U d. liūdinčius (lukteri Antani

ną ir sūnų Steponą, kuriem

mokiniai, dainininkas Jur
gis Lisauskas iš Lav.rence. 
Mass., kun. Vincas Yalkavi- 
čius iš Brocktono ir Izidorius 
ir Vytenis Vasyliūnai. Invo- 
kaciją pasakys parapijos 

kun. Simeonas

Boston Sunday Globė 
sausio 28 d. šachmatų sky
riuje paskelbta, kad JAV 
komanda korespondencinių kleboną: 
šachmatų olimpiadoje lai- Saulėnas. 
mėjo prieš Japoniją 6-0 ir j Visi lietuviai prašomi da
kad Kazys Merkis tose rung
tynėse iveikė dr. T. Havashi.

lyvauti kuo gausiausiai.

I'
Padidėjo Veitų šeima

Inž. Romualdas ir Reda' 
Yeitai gruodžio 26 d. susi-j 
šeilaukė dukrelės. Ši graži 
lietuviška šeima jau augina 
sūnų ir dvi dukteris.

Sveikiname naujagimę ir 
laimingus tėvus.

DORCHESTERY
PARDUODAMAS

ną mas.3 šeimų po 5 kambariu- 
\ cranrio • 
i ieto meč 
instaliacija 220. nauji vamz
džiai. šiltas vanduo, alyva šil
ti ma. patogus susisiekimas, ar
ti mokyklos.

Apžiūrėti susitarus su savi
ninku. Skambinti: 288-9432.

>s iš priekio ų- užpakalio, 
nedžio grindys, elektros J

SVARBI VYKSTANTIEMS ! FLORIDĄ 

Kelionė lėktuvu iš Bostono i Miami, Floridoj, kainuoja tik $65.

Bilietus lėktuvui parduoda

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 H. Broadvvay. So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

3^
— i

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston, Mass.

"Kur tūkstančiai taupo milionus**
ALFRED VV. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš §132,000.000

Dabar moka 5%

Peter Maksvytis
Carpentcr A Builder
49 Church Street 

E. Milton. Mass.
Atlipu visus pataisymo, rtmoa- 

į to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, ryvenamų ramų ir 
į biznio pastatų, pažai Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 rs-• landų vakaro.
« Telefonas: 698-8675

Neužmirštamam Bičiuliui,
Didžiajam Dainos .Menininkui, Lietuvos Operos Tėvui 

KIPRUI PETRAUSKUI

mirus, su skaudžiu ilgesiu mintimis grįždami į laisvės 
dienas ir giliai liūdėdami, jo žmonai ALE I. šeimos 
nariams ir visiems artimiesiems reiškiam nuoširdžiausią 
užuojautą.

Jonas ir Tatjana Vasiliauskai

Mieliem Bičiuliam

JONJI šAIKŪNUI, dukrai ALDONAI DABRILIENEI 
ir visai šeimai dėl žmonos, motinos ir senelės

AGNIETĖS ŠAIKŪNTENĖS

mirties reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Liucija ir Zigmas Baranauskai

JUOZUI MINKUI

mirus, jo dukrai Antaninai ir sūnui S t e p o n ui 
reiškiame gilią užuojautą.

Bronė ir Justinas Vaičaičiai

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

o šeštadieniais 1I
!; Newton Centre. Mass. 02159$ Į nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 County Club Rd*

Tel. 332-2645

« i :
ii
::

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun-

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vieloje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
(am tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti*

už visų rūšių taupomus pinigus
Ąii

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai Taksius, Išpildome gydytojų re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vat ryto Iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir

kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

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

ĮPĖ D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

t********#********#**#*#^#*#***##e#
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
-JEW£LERS—

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius 

bedus. papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

siuntinius tiesiog iš Worces- JT 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Dažau ir Taisau <
Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau; 

viską, ką pataisyti reikliu 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

Jonas starinskas 
220 Savin Hill Avė. 
DorchCMter, Mass.
Tel. CO 5-5854

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVI V 
kultūrine radijo programa'

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 meraciltitj 
U WK0X, Framingham, Maaa.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROUKTON. MASS. 02102

TeU JTniper 6-7209

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. din 
ną. Perduodama: Vėliausi!} 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadiray 

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

Flood Sąuare
Hardicare Co.

SavtatakM K. J. ALEKNA
t» EAST BR0ADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4141

Senjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokio rsikmenyi narnama

Reikmenys plumbariama
VkokJs

< f

keiie.au

