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Būsiantis prezidentas Nixon 
jan sudarė ministrų kabinetą

Jame visi respublikonai, gubernatoriai, bankininkai, 
advokatai ir kt. Nėra nei negro, nei moterų. Įvairiai verti
namu Jų vertingumą parodys darbai.

Praeitą savaitę preziden
tu išrinktas Richard Nixon 
paskelbė savo kabinetą. Jo 
sudėties nekartosime, nes ją 
rasite po šio puslapio pa
veikslais. Kabinetą sudaro 
vien respublikonai, dešinio
jo sparno, bet ne paties de- 
šiniausio. Jame yta bent ke
li gubernatoriai, bankinin
kai, advokatai, žodžiu, — 
praktikos žmonės. Nėra nė 
vieno negro — siūlyta kabi
nete vieta sen. Brookui, bet 
jis atsisakė. Nėra ir moterų.

Svarbiausias vietas — už
sienio ir krašto apsaugos 
sekretorių — užėmė seni 
Nixono draugai. Kaiką ste
bina, kad užsienio reikalų 
sekretorium paskirtas adv. 
Rogers. kuris toje srityje ne
turi jokio patyrimo, bet yra 
gabus advokatas. Eisenho- 
werio laikais buvęs teisin
gumo sekretorius.. Manoma, 
kad jis bus paties Nixono 
užsienio politikos vykdyto
jas.

Oficialus rinkimų 
duomenys

Tik dabar paskelbti ofi-' 
eialūs prezidento rinkimų 
duomenys. Viso labo balsa
vo 73.186,819 balsuotojų, 
arba 60.2' < visų turėjusių 
teisę balsuoti. Už Nixoną 
balsavo 31.770,237 arba 
43.4'/, už Humphrey — 
31.270,533, arba 42.72%, 
už Wallace — 9.906,141, ar
ba 13.53' /. Visi kiti kandi
datai gavo 239.908 balsus. 
Iš jų komunistų kandidatas 
gavo 1.075, o trockistų — 
gavo 41,300.

Elektorių taryboje Nixon 
turi 302 (pakanka turėti tik 
270), Humphrey — 191, 
Wallace — 45.

Z I
Maskva iš vidaus 
sprogdina čekus

Nuotrauka Vyt. Maželio
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Miko) Seimo, įvy kusio New Yorke gruodžio 7-8 dienomis, atstovai ir svečiai. Pir
moje eilėje iš kairės į dešinę; prof. A. Vasaitis. X. Kanados Tau los Fondo pirm. S. Baneiis, Tautos Fondo pirm. prel. J. Balkūnas, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Lietuvos Laisvės Komiteto pir m. V. Sidzikauskas, Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, seimo vice- 
pirm. dr. D. Krivickas, seimo pirm. A. Kasiu lai tis. seimo nutari mų komisijos pirm. J. Daugėla, Alto vicepirm. dr. P. Grigaitis, 
dr. D. Jasaitis, dr. Pr. Padalis. Vliko vicepirm. J. Audėnas.

Vždraudė minėti
gimtadienį

Sovietų rašytojas A. Sol- 
ženicinas rašo taip. kaip jo

Italijoje sudaryta
koalicinė valdžia

Krikščionis demokratas 
Mariano Rumor sudarė ka-

SESĖS LIETUVES, BROLIAI LIETUVIAI,

Chicago j staiga mirė
rašyt. B. Babrauskas

Amerikos Balso praneši
mu, Chicagoje staiga mirė 
įžymus lituanistas ir buvęs 
ilgametis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas Be
nediktas Babrauskas.

B. Babrauskas gimęs 1910 
m. liepos 1 d. Kurtuvėnų 
par., Padubysio vaisė.. Šiau
lių apskr. Baigęs Šiaulių 
gimnaziją, 1928-32 m. studi
javo Vyt. Didž. universiteto 
humanitariniame fakultete, 
vėliau mokytojavo Įvairiose 
gimnazijose. JAV : • 1951 
m. ilgus metus bu*o rašyto
jų Draugijos .pirmininkas 
aktyviai dalyvavo kultūri
nėje veikloje ir spaudoje, y- 
ra parašęs daug straipsnių 
literatūros ir kt. klausimais 
tiek tremty, tiek ir nepri
klausomoje Lieetuvoje.

Velionis yra išleidęs at
skirais leidiniais keletą litu
anistikos mokslo knygų mo-

Sveiki, sulaukę Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių!

protas ir širdis diktuoja, 'o Į>inet? j? 16 kr-demokratų, Teneša jos mums visiems, laisviems ir pavergtiems,; ^“v7kū?yte daly
ne taip, kaip partija nori. 8 s0«>aI?s‘? ir 1 ^Publiko- džiaugsmą, mūsų lūkesčių ir vilčių išpildymą, tekelta v daugely literatūros 
T:,__ ________ x__________no- Socialistas Nenne pa- mūsu dvasią ir pasiaukojimą bendruomenės bei organi- žurnalų, jaunystėje išleidęs
Jis smerkia sovietinę tvarką sjęįrtas užsienių reikalų mi-j 
su jos kacetais. reikalauja nistru. Ministro pirmininko* tekėiima 
žodžio ir kitokių laisvių. To- pavaduotoju bus taip pat so- J 
dėl jo raštai dabar Sovieti- cialistas de Martino.
joje nespausdinami, bet 
mielai išleidžiami užsienyje, 
jeigu jie ten tik patenka.

Naujasis kabinetas verti
namas įvairiai. Tai pareina 
nuo to, kas ir kuriuo atžvil
giu jį sveria. Darbo unijos 
į jį žiūri kreivai ir nesitiki, 
kad naujosios valdžios svar
biausias dėmesys bus nu
kreiptas į plačiųjų masių rei
kalus. Bet kam užėgti už a- 
kių! Palauksime tų naujųjų 
valdžios narių darbų ir tada 
pasakysime, kas gerai ar 
blogai padaryta.

Dr. P. Grigaitis dar 
ligoninėje

Dr. Pijus Grigaitis, Nau
jienų redaktorius ir Alto vi
cepirmininkas, atvykęs į 
Vliko suvažiavimą New 
Yorke, susirgo ir buvo pa
guldytas į ligoninę. Jis jau 
sveiksta, bet dar negali ligo
ninės apleisti.

Maskva visokiais būdais 
mėgina sukelti nesantaiką 
pačioj Čekoslovakijos ko
munistų partijoj. Ten atsi
randa minkštesnio nugar
kaulio asmenų, kurie sutin- 
ka su Maskvos reikalavi
mais.

Bet yra ir griežtų Maskvos 
priešininkų. Jų ypač daug 
darbininkų (tai verta įsidė
mėti!) ir studentų tarpe. 
Prahos įmonių unijos viešai 
pagrasino streiku, jei nuo
širdus reformų vykdytojas 
Smrkovsky bus pašalintas 
iš parlamento pirmininkų ir 
politbiuro nario pareigų.

Slovakų rašytojų unija 
pranešė, kad ji leis savo or
ganą Kulturny Zivot net tuo 
atveju, jeigu jam nebus duo
tas leidimas. Mat, reikalau
jama, kad būtų pakeisti re
daktoriai, bet su tuo unija 
nesutinka.

Šiam rašytojui dabar su
kako 50 metų. bet Sovietijoj 
tai nutylėta. Gi iš Vakarų 
sukaktuvininkas gavo dau
gybę sveikinimų.

Brazilijoje paleido
parlamentą

Parlamentui atsisakius 
leisti teisti atstovą, kuris kri
tikavo kaikuriuos karių 
veiksmus, prezidentas Ar
thur da Costa e Sil va palei
do parlamentą, paskelbė 
karo stovį ir pradėjo suimi
nėti opozicijos vadus. Jau 
esą suimta per 200 asmenų, 
jų tarpe net trys gubernato
riai. Įvesta griežčiausia 
spaudos cenzūra..

Dabartinis prezidentas į 
sostą buvo pasodinta^ po 

■ karinio perversmo 1964 m.

zacijų darbuose, tepriartina Lietuvos Laisvės aušros pa-1 savo poezijos rinkinį. Tai 
buvo viena judriausiųjų as-

Pasaulio Lietuvių Bendruomeė*
Valdyba

menybių mūsų kultūriniame 
gyvenime. Dėl savo tvirtos 
antikomunistinės laikysenos 
jis yra susilaukęs daug puo
limų iš pavergtosios Lietu
vos pareigūnų.

Jo žmonai poetei Graži
nai Tulauskaitė - Ba braus-

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJ A M, ir.?™* Vyteniui r«s.
kiame gilią užuojautą.

Šiais metais Vietname žu- BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 
vo 14,260 JAV karių, o nuo
karo pradžios viso labo žuvo RĖMĖJAM LINKIME MALONUJ KALE Dr. M. Gimbutienė - 
30,057. Sužeistu iš viso yra 
189,269.

Naujasis kabinetas numa1 
to nemažų reformų, skirtų 
plačiosioms masėms, nes ki
taip socialistai nesutiko įei
ti į kabinetą.

DŲ ŠVENČIŲ. žymiausia moteris
New Yorke mirė 77 m. 

amž. New York Times laik
raščio leidėjas Arthur Hays 
Sulzberger. Tas laikraštis 
yra vienas Įtakingiausių. Jo 
leidėjas dabar bus velionio 
sūnus. Laikraštis turi dau
giau kaip milioną skaitytojų.

# *

Į Karibų jūrą netoli Ve- 
necuelos kranto nukrito Pan 
American linijos lėktuvas 
su 50 keleivių. Jie visi žuvo, 
nes toj vietoj jūroj pilna 
ryklių, kurie ir sužeistuosius 
prarijo.

"Keleivio“ redakcija ir administracija

Izraelio krašto apsaugos Mirė įŽlĮUlUS CStlĮ 
ministras gen. maj. Dayan 
lankėsi Washingtone ir ta- Veikė jūS 
rėsi su JAV prezidentu. Yra
skelbiama, kad Izraelis gau- Gruodžio 7 d. Nevv Yor- 
siąsiš JAV moderniausių ke v’ėzio liga mirė Aleksand- 
sprausminių karo lėktuvų, ra.s Kutt, Estijos Laisvės Ko- 
nes tokiais pat moderniais pirmininkas, įžymus
lėktuvais sovietai ginkluoja ekonomistas, nepn-
arabus. klausomos Estijos didelių

«m»m*‘#*m»mmm#***m*««***m« . nuopelnu kooperatininkas.

Los Angeles Times dien
raštis kasmet parenka 13 
pasižymėjusių moterų iš 
mokslo, literatūros, meno, 
šalpos ir kitų sričių ir joms 
įteikia atitinkamus pažymė
jimus. Nuo 1950 metų tuo 
būdu yra atžymėtos 179 mo
terys.

Šiemet taip pat parinkta 
13 įžymiausių moterų. Jų 
tarpe yra ir archeologė dr. 
Marija Alseikaitė-Gimbutie
nė. į pirmaujančių moterų 
eiles iškilusi savo moksli
niais darbais. Ji yra ilgokai 
gyvenusi Bostone. Sveikina
me ir džiaugiamės!

Richardo Nixono sudarytas kabinetas, kuris pareigas pradės eiti nuo sausio 20 d. Iš kairės j dešinę: krašto jfsau g"- >ekietorius Malvin R. I^aird, 46 m., kongresininkas; sveikatos, švietimo ir labdaros sekr. Robert H. Finch. 43 
m., Kalifornijos vicegubernatorius; viešosios statybos ir miestų sekr. George Romney, 61 m., Michigano gubematori ■ teisingumo sekr. John Mitchell, 54 m., advokatas; transporto sekr. John Volpe. 60 m., Mass. gubernatorius; 
finansų sekr. David M. Kennedy, 63 m., bankininkas; paštų sekr. VVinston Blount, 47 m„ prekybos rūmų prez Nuo traukoje trūksta valst. sekr. William P. Rogers. 53 m., advokato; prekybos sekr. Maurice H. Stans, 60 m., bankinin
ko; žemės ūkio sekr. dr. Clifford llardin, 52 m., universiteto prez., darini sekr. George P. Shultz, 48 m., prof ir vi<i. ~ reikalų sekretorius VValter J. Hickel. 49 m.. Aliaskos guliernatorius.
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J. Audėnas apie VLIKO 
veiklą

Vliko Seime apit Vi o Pašto ženklo reikalą pir- 
valdvbos veiklą pranešė jos mininkas klabeno Įvairiose 
vicepirmininkas Juozas Au- Tolimųjų Rytų valstybėse ir
dėnas. čia suglaustai pertei- Australijoje. Iki šiol tik Ko-; 
kiamos jo svarbesnės min- rėja išleido ne Lietuvos, bet
tys.

Informacija

Vlikas leido Eltos biulete-, tetuose surengtų seminarų, 
ni 8-mis kalbomis. Jo vien-j paskaitų ar kitokių susirin-
kartiniai leidiniai yra 

angių kalba — 1)
riausias Lietuvos išlaisvini
mo Komitetas", 2) "Lithu 
ania". brošiūra, kurios 30. 
000 skaičius jau baigiamas 
ir nutarta pakartoti vėl 30, 
000; 3) Vytauto Vaitiekūno 
paruošta 64 psl. knyga "Li
thuania"; 4 ) Vysk. V. Bliz
gio paruošta 40 psl. knyge
lė "Religious Conditions in 
Lithuania Under Soviet Rus- 
sian Aceupation"; 5) buvo 
nupirkta ir vietoj vokiškos 
Eltos biuletenio rugpiūčio 
mėn. išsiuntinėta dr. N. E. 
Sūduvio 134 psl. knyga ”A1- 
lein, ganz allein“. vertinys 
iš lietuvių kalbos "Vienų 
Vieni"; 6) Vliko subsidijuo
ta ir Argentinos lietuvių 
jaunimo išleista ispanų kal
ba 72 psl. knygelė "Litua- 
nia, Historia, Arte y Cultu- 
ra“. Tai vis ekstra šiais me
tais paskleistoji informaci
ja apie Lietuvą.

! kimų. kuriuose būtų iškeltas 
Vy-j Lietuvos klausimas. Deja, 

vaisių nedaug tesulaukta.
Buvo sumanyta kreiptis 

Į Įžymius žmones ir prašyti į 
juos pasirašyti peticiją, kuri i 
vėliau būtų Įteikta vyriausy- i 
bėms. Lietuvių organizacijų i 
atstovai turėjo tuos asme-i 
nis aplankyti ir gauti jų pa- i 
rašus. Deja, tik Venecuelos į 
ir Australijos LB tepažadė- Į 
jo tai padalyti jei ne šiemet, 
tai kitais metais.

Tarptautiniai įvykiai 

ir Lietuva

Lietuvos bylos priminimas

Vasario 16 dienos proga 
buvo Vliko vardu anglų kal
ba paruoštas platus memo
randumas ir Įteiktas vyriau
sybių galvoms su išsamiu 
lydimu raštu. JĮ pasirašė 
diplomatų vardu S. Lozorai
tis ir Vliko oirm. dr. J. K.
Valiūnas

Pavergtųjų tautų ženklą. 
Lietuvių Studentų S-ga

buvo prašyta, kad universi-1

Lietuvos klausimas pasau
lyje nėra nežinomas. Ji nuo
lat primena ir Vlikas ir ki
ti lietuviškieji veiksniai. 
Tik, deja. jis retai iškyla Į; 
viešumą ir daugiau ar ma
žiau tarptautinėse instituci-į 
jose bei spaudoj diskutuo-' 
jamas. Mes ir negalime vien 
savo jėgomis išjudinti nusi
stovėjusius tarptautinius 

į vandenis ir iš jų Į viešas pa
saulio tarptautines diskusi-

Ni\on i Artimuosius Rytus buvo pasiuntęs savo patikėti
ni Williamą Scrantoną susipažinti su esama padėtimi, 
čia matome Scrantoną kalbantis su Irano laikraštinin
kais. Jis jau grižo iš tos informacinės kelionės.

Richard \ixon P° pamaldų Marble Collegiate bažnyčioj 
\'ew Yorke. Iš kairės i dešinę: jo busimasis žentas David 
Eisenhovver. Ni\ono duktė Julie, Niurnai ir kun. dr. Pea- 
le. kuris gruodžio 22 d. sutuoks Dovydą su Julie.

konsulas Jaakson. Kitoje' 
radijo stotyje turėjo pasikal-1 

jas ištempti Lietuvos klausi- bėjimą Vliko sekretorius ir 
mą. Tai gali padaryti ir pa- Laisvės Žiburio radijo vedė-
daro tik žymiai didesnės ne
gu mūsų jėgos. Tarptautiniai 
sukrėtimai, kuriuose Lietu
vos klausimas randa atgar- 

i šio, ne taip jau dažnai pasi

jas Romas Kezys. Paminė-; 
tina. kad ir Nevv York Ti-

Ką kiti rašo
UNIVERSITETŲ MAISTŲ 

PASLAPTIS

mes Įdėjo J. Audėno laišką,1 rag0:
Draugas gruodžio 10 d.

įteikė Lietuvos taiko. Kol kas tik viena So-
atstovai. kur jie yra, Vliko 
atstovybės, PLB kraštų val
dybos ar kitos organizaci
jos.

kuriuo buvo atsakyta Krem
liaus propagandistui, teisi
nusiam Čekoslovakijos oku
paciją kad prieš 28 me
tus sovietai okupavo Lietu
vą ir kad rusiškasis imperia-

vietų Rusija, plėsdama savo 
imperialistinę Įtaką, arba 
tiesioginiais savo agresijos

j aktais, stipriau sukrečia pa- lizmas jau nuo seniai pasau- 
Ryšium su Čekoslovakijos; šaulį ir tais savo žygiais su- liui žinomas,

okupacija. Vliko valdyba iš-: daro palankesnes sąlygas iri Vlikas daug padėjo pa- 
mums išeiti Į tarptautinę a- ’ stangų, kad rugsėjo pirmojesiuntinėjo vyriausybėms

tą ilgą laišką. Jame buvo iš-J reną su Lietuvos laisvės 
dėstyta bendra Sovietų Ru-j klausimu. Taip buvo pernai.
sijos imperialistinė politika, 
vis siekianti užgrobti nau
jus kraštus. Buvo nušviestas 
Lietuvos ir Čekoslovakijos 
užgrobimo panašumas ir at
kreiptas dėmesys, ypač Na- 
to valstybių, i sovietinio im
perializmo kėslus Vidurže
mio jūroje ir Afrikoje.

Lietuvos klausimas vy
riausybių galvoms, užsienių 
reikalų ministerijoms, šiaip 
politikams, aukštajai dva- 
siškijai bei spaudai kaiku
riuose kraštuose Vliko pir
mininko dr. Valiūno buvo 
primintas asmeniškai. Šie
met jis lankėsi Tolimojoj A- 
zijoj. Australijoj ir Europoj 
(net du kartu). Savo asme
niniais apsilankymais pas 
prezidentą Filipinuose, mi
nisterijose Korėjoje, Taiva- 
ne, Australijoje, Prancūzi
joje. Vokietijoje ir Vatika
ne jis visapusiškai nušvietė 
Lietuvos okupacinę padėtį, 
Lietuvos tarptautinį statutą 
ir mūsų kovas dėl jos lais
vės. Šias visas keliones dr. 
Valiūnas atliko savo lėšom. 
Už tai jam priklauso didelė 
padėka.

Vliko valdyba paruošė 
Vasario 16 minėjimų nuta
rimų projektus ir išsiunti
nėjo į visus kraštus.

Pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
lankydamasis Vatikane, pra-

kai kilo sovietu sukurstytas 
arabų kraštų su Izraeliu ka-

pusėje Peru sostinėje Limo
je vykusioje tarpparlamen- 
tarinėje konferencijoje bū
tų pasisakyta prieš sovieti-

ras. taip atsitiko ir šiemet,'nes agresijas. Ten apie tai 
kai Rusija okupavo Čeko-, kalbėjo net 18 valstybių par-
slovakiją.

Sovietinė agresija prieš i
Čekoslovakiją buvo visam i 
pasauliui labai akivaizdus! 
Rusijos imperializmo aktas. Į 
Dėl to visas pasaulis labai 
pasipiktino ir sovietams

lamentarai, dėl ko bolševikų 
delegacija, Justo Paleckio 
vadovauta, buvo nutarusi 
net iš konferencijos pasi
traukti.

Gal didžiausio dėmesio 
buvo paradyta mūsų bylai

siuntė šimtus protestų. Vii- Nevv Yorko televizijos sto-
kas jau pačią pirmąją oku
pacijos dieną išsiuntinėjo 
telegramas pasaulio telegra
mų agentūroms, didesniems 
laikraščiams, dalino jas Nevv 
Yorke čekų su slovakais su
ruoštoje demonstracijoje, 
kurioje buvo spaudos, radijo 
ir televizijos koresponden
tai. Telegramoje buvo pa
reiškiama Čekoslovakijos 
tautai užuojauta ir išdėsty
tas šios agresijos panašu
mas su 1940 m. sovietų ag
resija prieš Lietuvą.

Telegrama gavo vertingo 
atgarsio. Kaikur, kaip Chi
cago Tribūne ir New York 
Daily News. ji buvo tiesiog 
panaudota, o kitur šios Vli
ko pastangos paaiškėjo ne
tiesioginiai panaudotos. Ne
tiesioginis šios Vliko akcijos
pasisekimas buvo radijo sto-.• *

ties, kuri spalio 1 d. beveik 
pusę valandos vedė politini 
pasikalbėjimą Lietuvos pa
vergimo ir vadavimo klau
simais. Pasikalbėjime daly
vavo Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas ir valdybos 
narys A. Budreckis.

Baigdamas pranešimą, J. 
Audėnas pasakė, kad buvo 
sklandžiai bendradarbiauta 
su Lietuvos diplomatine tar
nyba, Pasaulio Lietuvių 
Bendrtiomene, Amerikos 
Lietuvių Taiyba. Lietuvos 
Laisvės Komitetu ir kitomis 
organizacijomis, kad Vliko 
valdyba dirbo darniai.. Nuo 
praeitu metų seimo iki da
bar valdyba turėjo 28 posė
džius, kurių vienas viduti
niškai trukdavo apie tris va
landas.

Jis dėkojo visiems, ypač
tyse ir televizijoje suorgani-j spaudai, kuri aprašydavo 
zuoti politiniai pasikalbėji-* Vliko darbus ir savo skaity-• O, * A _ TY • • ‘ a • • • < 1

"Studentų maištų prie
žastys gali būti labai Įvai
rios, tačiau nereikia pamirš
ti ir tos, kurią iškelia laik
raštis "Twin Circle“ savo 48 
numery (gruodžio 1 d.).
Laikraštis primena, kad stu
dentai, maištavę Columbijos 
universitete, skelbė tai vyk
dę dėl to. kad universitetas 
atlieka kalinius vyriausybės 
projektus, vykdo Gynybos 
instituto analizes ir kad uni- j 
versitetas ruošiasi statyti 
sporto salę ant žemės, kur 
buvo Harlemo parkas.

"Tačiau dabar, kaip skel
bia minėtas laikraštis, tų stu
dentų maištų vadas Mark 
Rudd prisipažino, kad jie 
sufabrikavo tuos kaltinimus 
universitetui. Tikramoj Gy
nybos institutas Columbijos 
universitete neegzistuoja. 
Jam tik priklauso trys pro
fesoriai. 0 sporto salė taip 
pat niekam labai nerūpi. 
"Aš niekada nesu buvęs to
je vietoje, kur planuojama 
sporto salė. Net nežinau, 
kaip tą vietą pasiekti", — 
dabar prisipažįsta Mark 
Rudd.

"Kartodamas tą maišti
ninkų vado prisipažinimą, 
laikraštis pažymi, jog jis 
dabar išdrįso viešai tai pa
sakyti. Bet jis turi intenciją 
tą maištą tęsti. Jei reikės, 
išsigalvos naujus kaltinimus. 
Ir atsiras tų, kurie nepaisys

Jauiųjų premija
Žurnalas vaikams "Eglu

tė“ pasirodo dešimt kartų 
per metus. Kiekvienam nu
mery yra kryžiažodžių, mįs
lių. eilėraščių, vaikų rašinė- 

, lių, vertimų, yra ir origina- 
; lios prozinės kūrybos vai- 
i kams. 1968-1969 metais lie
tuviai vaikai ir gimnazistai 
kviečiami balsuoti už ge
riausiai patikusį prozos kū
rini "Eglutėje“. Kūrinys, su
rinkęs daugiausia balsų, bus 
apdovanotas Jaunųjų Pre
mija.

Taisyklės

Balsavimas prasideda su 
1968 m. rugsėjo mėnesio nu
meriu. Balsuojama kas mė
nesį. Jei originalus kūrinys 
tik vienas (pav, 1968 m. 
spalio numery), tą mėnesi 
nebalsuojama. Balsavimas 
baigiasi su birželio mėnesio 
numeriu. 1969 metų rudeni 
bus paskelbta, kurie trys kū
riniai surinko daugiausia 
balsų ir įvyks galutinis bal
savimas. Bus balsuojama už 
vieną iš tų trijų. Kūrinys, su
rinkęs daugiausia baisų, bus 
apdovanojamas J A L' N Ų J U 
PREMIJA, tai reiškia, turės 
garbę būti išspausdintas mū
sų laikraščiuose.

Balsavime dalyvauja vi
sų kraštų lietuviukai.

Amžius — nuo pat ma
žens iki gimnazijos imtinai.

Balsuoja šeštadieninių 
mokyklų mokiniai, skautai, 
moksleiviai ateitininkai, pa
vieniai "Eglutės“ skaityto
jai.

Reikalingi duomenys:
1. mokyklos vardas, orga

nizacijos vienetas, jei pavie
nis — pavardė: 2. vietovė:

: 3. kiek balsų už kuri kūrini; 
žymėti pagal amžių: I — 
nuo mažens iki 12 m.: II —

, nuo 13 m. iki 19 m..
Duomenis siųsti adresu: 

Mrs. E. Vaišnys. 511 South 
Chicago Avenue. Cham- 
paign, Illinois, 61820, USA. į

Balsavimo rezultatai bus 
skelbiami laikraščiuose, mi-j 
nint mokyklas, organizacini 

i vienetą, pavienių balsuotojų: 
1 skaičių ir

mane). Mecenatų bus 
kotą JAY-ėse.

pale?

Balsavimas pradedamas 
pavėluotai (viskas neseniai 
sugalvotai, tad balsavimus 
prašome vykdyti tik spėjus 
susipažinti su taisyklėmis.

Balsuoti reikia už tris 
kūrinėlius rugsėjo mėnesio 
numery: "Netikėti svečiai". 
"Pasaka apie septynias ka
tes", "Puputis—aitvaras". 
Spalio mėnesio numery tik 
vienas originalus kūrinys, 
tai balsavimas atkrenta, štai 
ir būsim pasiviję!

Tą premiją skelbia JAY 
LB švietimo Taryba.

Dr. Elona Vaišnienė,
JAY LB šv. Tarvbos narė

Aleksandra Merker. Ekspo
natus parūpino Lietuvos 
Generalinis Konsulatas New 
Yorke, Lietuvos Laisvės Ko
mitetas ir Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

LGK

LIETUVA TARPTAUT. 

DAILĖS PARODOJE

Tear.eck viešoji bibliote
ka (Teaneck. N.J.) suorga
nizavo savo patalpose tarp
tautinę tautodailės parodą, 
kuri tęsėsi nuo spalio 24 iki 
lapkričio 17 dienos ir kurio
je tarp 29 šalių dalyvavo ir 
Lietuva.

Europai, be Lietuvos, at
stovavo dar šešios šalys: Ai
rija. Italija, Austi ija, I < nki- 
ia. Švedija ir Vengrija. Lie
tuvos skyrius buvo turtin
giausias. nors buvo sunau
dota tik dalis parūpintų eks
ponatų.

Lietuvos skyriui organi
zuoti buvo pakviesta Tea
neck gyvenanti dailininkė

JAUNIMO ŽYGIS ' 

UŽ TIKĖJIMO LAISVE

Toks sambūris yra sukur
tas Clevelande (Adresas: 
1911 Beveriv Hills. Euciid, 
Ohio 44117), kuriam pri
klauso Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Lietuvių Jūrų Skau
ti ja. Lietuviu Skaučių Sese- 
rija. Lietuvių Skautų Broli
ja. Lietuvos Vyčiai. Moks
leivių Ateitininkų S-ga. PLB 
Jaunimo Sekcija ir Studentų 
Ateitininkų S-ga.

Baigiant šiuos Lietuvos
Laisvės Kovos 
būris nutarė:

Metus, sam-

"1. stengtis supažindinti 
laisvojo pasaulio jaunimą su 
jaunimo padėtimi pavergta
me pasaulyje ir

2. nusiųsti delegaciją pas 
Šventąjį Tėvą prašyti: kad 
Jis atskiru laišku primintų 
pasauliui apie komunisti
niuose kraštuose be paliovos 
vykdomą religinį žmonių, o 
ypač jaunimo persekiojimą 
ir suteiktų ypatingą katalikų 
1 ažnyčios globą pavergtie
siems ir laisviesiems mūsų 
broliams krikščioniškosios 
lietuvybės ugdyme."

įetoves.

Kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti 
knygą?
Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai skaito- 
. Ir Jūsų šeimos biblioteka dar nėra pilna.
Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia pasirinkti:

1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus,

2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus,

3. "Mūsų Lietuva“ 4 tomus,

4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Kas pageidautų, atskiru susitarimu galės gauti labai 
palankias išsimokėjimo sąlygas.

Rašykite šiuo adresu:

Lietuvių Enciklopedija 
361 W. Broadway, P. O.
South Boston, Mass. 02127

te

Pastabos

Skaitymą ir balsavimą 
reikia vykdyti kaip pramo
gą. Užtat ne tik mažiesiems,

1 bet ir silpnai skaitantiems 
pasakėles galima perskaity
ti. Gimnazistai "Eglutės" 
skaityti nenorės (nebe jų 
amžiui skirta), tačiau reikia Į 
paaiškinti, kad jų nuomonė 
labai svarbi. Jie daug geriau 
supranta negu suaugę, kas 
šių dienų vaikams Įdomu.
Jų nuomonė priduos daug 
vertės Jaunųjų Premijai. 
Ypatingai kreipiamės i skau
tų ir moksleivių ateitininkų 
skilčių ir kuopų vadovus — 
pasirūpinkit, kad jaunuoliai į ;; 
Į balsavimą Įsitrauktų (iei:;; 
visi kūrinėliai jiems atrodys};; 
neįdomūs, tegul balsuoja už 4 
Įdomiausią iš neįdomių, o 
savo nepasitenkinimą, kriti
ką ar sumanymus tegu rašo 
"Eglutei“. Arba. dar geriau, p 
tegu patys mėgina rašyti!).

Ne visi vaikai gauna "Eg-

Box 95

PODAROGIFTS, INC.
IR JO SKYRIAI BEI ATSTOVAI 

VISOSE JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 

LINKI

LAIMĖS IR SVEIKATOS 
SAVO GAUSIEMS DRAUGAMS IR KLIENTAMS 

IR
SVEIKINA ATEINANČIU ŠVENČIŲ PROGA 

• » « i
IŠPARDUODAMA ATPIGINTOMIS KAINOMIS 

iki 1969 metų sausio 1 dienos

aukščiau paskelbto jo pa-,, 
reiškimo, manys, kad sw. lutę“. Jaunesmep turėti) vi-
dentai yra nuoširdūs, juos 
rems, o maištų vadovų tiks 
las yra sunaikinti universi 
tetą tokį, koks jis yra.“

JEI DAUGIAU TOKIŲ 
BOTŲ!

Keleivio skaitytojas iš U- yra

si užsisakyti. Gimnazistai 
"Eglutės“ nebegauna. Mo
kytojai ir vadovai turėtų rei
kiamą skaičių egzempliorių 

| pasiskolinti iš jaunesniųjų, 
■ kad gimnazistai galėtų pasi- 
I skaityti ir pabalsuoti. Jeigu 

šeimųi mai. Dėl Sovietų Rusijos ag- į tojams pateikdavo Vliko
šė popiežių paskelbti Lietu-! resijos prieš Baltijos valsty-; duodamas informacijas,! nion Pier, Mich., nepanorę-; pietų Amerikoj, kurios 
vos dieną, kurią minėtų viso bes radijo stotyse turėjo pa- Tautos Fondui, Jungtiniam j§s net kad jo pavardė būtų lutės“ negauna dėl finansi

! I 
:: 

d:

MEDŽIO DIRBINIAI: 
Bogorodiniai 
Chochlominiai 
Guculskiniai

ETNOGRAFINĖS

GINTARAS:
Karoliai
Auskarai
Segės

LĖLĖS!
SUVENYRINIAI VIRDULIAI! 

ANGLIMIS KAITINAMI. 4.5 ir 5 LITRŲ! 

LAIKRODŽIAI — Pabeda, Vimpel. Čaika ir kt. 
ODINĖS KEPURĖS — karakulio, lapės ir kt.

PADAROCIFTS, INC.
220 Park Avė., South, New York, N.Y. 10003 

Tek: 212—228-9547

ypač Europoj ir
Tebūna laukiamasis Jūsų svečias —

pasaulio katalikai, ir išleisti sikalbė jimus Lietuvos gene- Finansų Komitetui ir visiem paskelbta, užsakė Keleivį 4 nių sumetimų, prašau pra- ' „KELEIVIS“! Užprenumeruokite j* 
savo bičiuliams!

specialų pašto ženklą. Iki ralinis konsulas Anicetas Si- aukotojam, nes jų aukos įga 
šiol negauta atsakymo. 1 mutis ir Estijos generalinis lino Vliką sėkmingai dirbti.

naujiem prenumeratoriam. 
Ačiū jam už tai.

nešti JAV LB švietimo Ta
rybai (galima kreiptis per;

k
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietu' jyvenimas
DETROITO NAUJIENOS kiami, tai negreit vėl 

rengiama prie jų.
pusi-

DLOCO sukaktis buvo 
gražiai paminėta

Dloco 25-riu metu <ukakties minėjimo lapkričio 
Iš kairės Į dešinę: Gaižu nienė. Vladas Selenis, A. 
A. Paškevičienė ir A. Bliūdžiu*.

Nuotrauka J. Gaižučio
30 d. Detroito Lietuvių namuose dalyvių dalis. 
Nakas. St. Pilkienė, Kulvelienė, A. Paškevičius,

mimo, rezoliucijų ir kitų tal
kininkų.

Norime, kad šventė sukel
tų tikrai šventišką nuotaiką. 
Be tai dienai skilių atitin
kamų pranešimų, bus su
ruošta ir koncertinė dalis.

Anksčiau buvo galvota 
Vasario 16 šventės proga 
pakviesti iš Chicagos ruošia
mą genocido parodą, bet at
sisakyta. Juk toji paroda tu
rėtų veikti bent dvi savaites, 
kad ją galėtų aplankyti ne 

; tiktai savi tautiečiai, bet ir 
1 kiti, todėl tos parodos klau- 
i simas nukeltas vėlesniam 
laikui, bet dėl jos suruoši-

Rašant šias eilutes, dar 
neteko patirti, kokia liga A. 
Mikulskį ir jo choristus iš
tikusi. Reikia manyti, kad 
aziatiška influenza, nes at

galėjo visas būrys žmo
nių iš kaito susirgti ne epi
demine liga? O ta Hong

Gruodžio 4 d. Keleivio! Kongo influenza šiuo metu 
kaitytojus supažindinau su i jau ii- Detroite serga nema

žai ir lietuviu.

Niekas nenori teritorines 

parapijos

Detroito Lietuvių Organi-' Bet užtat jos nori arki 
zaeijų Centro 25-rių gyva-' vyskupas, ir nežinia, kaip ir 
vimo metų sukaktis buvo pa- kada tas reikalas baigsis 
minėta akademija, menine
dalimi ir užbaigta vaišėmis 
lapkričio 30 d. Nors tai buvo
.- i • • i- r, i- ! problema aplamai. Gruo-tik uz d\įejų dienų po Pade-,n . J , ,
, . • -j--, dzio 2 d. teko dalvvauti pa-kos šventes ir jau prasidėjus! ........ . - 1- ., • ■ • .■ rapijieciu susitikime supi įesKaiedinei apsipirkimo , 1 J ___
karštligei, vis tiek tą vaka-! pu
rą i Lietuvių namus atėjo a-j 
pie 100 suaugusių ir pora 
dešimčių jaunimo.

vy
Tomu Gumbletonu. 

į Vyskupas, kaip ir buvo lauk- 
į ta, piršo teritorinę parapiją, 
kai Dieviškos Apveizdos 
bažnyčia (maždaug po pus

Vytauto Igno darbų paroda

leno

.■

Al ir ė jimą atidarė dabar
tine i novo pirmininkė, Altos

direktoiė ii eilės kartoju spirda 
katalikiškų organizacijų i

Dailininko Vytauto 
tapybos bei grafikos 
paroda Detroite Lietuvių 

Į namuose buvo atidaryta

darbu

antrų metų) bus greitkelio. ... . . .
nugriauta. O apie 20 karstų! V11.1??.-’.

.. kalbėtojų spirdamiesi irodi-l paveikiu didžiąją
... . tganizaeijų nėjo, kad lietuviams tik tau-’ cai-1 f-9) užima dide.i aue-

veiKėja Elzbieta Fauzane-(tinė a •-a tere;kalingaJ Jinė? tapybos darbai. Labai 
nė. Programai vadovavo ke-! pauo 1
lėtą metų su pertraukomis* (javo 
buvęs Dloc 
Vai po bene

VVORCESTER. MASS.

Lietuviu Fonde Įamžintas 

Jonas Dėdinas

1— — I V"
Daugelį kartų vyskupą 

... . davo suremiamas į kampą.
co l)nJpininkas, Į jjs, neprarasdamas kant-
(.radarbis, 'a*s-. ng nuotaikos, vis kar-

į.Q_ j primityvių spalvų, labai ap
valių linijų, pilni žmonių fi
gūrų bei abstrakčių "daik- 

Grafikai atstovauja 14tu
tiečių liaudininkų veikėjas • tįj0 ir kartojo jam įkaltus kūriniu. V. Igno grafika yra
dr Kazvs Karveli žodžius. 1 daug natūralesnė, taigi ir

Pamokslėlio formos invo-i . .
kacin.ę maldą atliko kunj . Labai Laistai 
Kazimieras Šimaitis. pa. jaunimo veikėjas 

parackas. -Jis ai R

Užuojauta J. StrimaičioBRCOKS, ALTA
I

Pranešimas ir kvietimas 

visiems Calgario miesto ir 

apylinkės lietuviams

KLB apylinkės valdyba

valdyba reiškia gilią užuo
jautą Antaninai Strimaitie
nei. jos sūnui Algirdui, duk- 

Dėdinas. Jo atmini- *'7^va^y,,* fai ir žentui Rutkauskams, 
amžinti I tuviu Fon- 1U0'ia ^aujujū metų susiki- dukroms Liudai ir Danutei

seimai
mo jau dabar pradėta tartis. 

KLB Calgaiy apylinKės Posėdžiui pirmininkavo
A. Skėrys, sekretoriavo D. 
Penikas.

Dabar Nevv Yorko Altą 
sudaro šie atstovai: Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos — D. Penikas, Al.

Spalio 7 d. mirė ilgai li 
gos kankintas miškininką 
Jonas
mui Įamžinti i tuviu ron 
de giminės ir draugai sudė
jo $245. Aukojo:

Po $25: D. V. Mačiai, 
M. ir K. Česno.-. S. ir B. Mu- 
dėnai ir Vytautas Ilgūnas.

Jurkėnas, R. 
Dėdinas. AI. 
č snvtė, AL ir

mą gruodžio 31 d. 8 vai. va
karo Alaccabees salėj. 1113 
—5 Avė, SAV. Calcary., Al
tą. Pobūvis bus susineštinio 
pobūdžio. Valdvba išnuo 
mavo svetainę ir pasamdė 
gerus muzikantus. įžanga 
maža — tik prisidėti minė
toms išlaidoms apmokėti.

Visi lietuviai nuoširdžiai Altas ruošias Vasario 16-jai 
kviečiami dalvvauti.

ir kitiems šeimos nariams 
šia skausmo ir liūdesio va
landa, netekusiems savo mv- Spe.auskas J. Sinusas ir V.
limo vv.o ir tėvo Juozo Stri- AJ ksn. n .sĮ Amerikos L.etu- 

vių Katalikų Federacijos —. maicio. St. Lūšys, A. Averka. A. 
i Vaitiekūnas; Lietuvių Soci- 
■ aldemokratų S-gos bei Lie- 
• tuvių Darbininkų Dr-jos —
S. Briedis, Br. Spūdienė, J.
Vilkaitis ir laikinai A. Šu- 

Gruodžio 3 d. įvykusiame laitis; Amerikos Lietuvių 
Alto valdybos posėdyje bu- Sandaros — V. Banelis, A. 
vo aptarti Vasario 16 d. — Kynestas, J. Navasaitis ir A. 
Lietuvos nepriklausomybės Ošlapas; Lietuvių Moterų 
šventės paminėjimo reika-. Klubų Federacijos — A.

Goeldnerierė; Parodos Kry

3suprantamesne, negu pav. 
pasireiškė, petiavjęjaus aiba Augiaus.
Algis Za-i ja buvo patenkinti 

kivyskupijos 
atžvilgiu

ir visi
modernizmo priešai, 

laikyseną mūsų atžvilgiu , Tai. ką dailininkas kata- 
pavadino gėda ir nesusipra- joginiam sąraše pavadino

grindinę kalbą pasakė sve- PaiacLa 
tys iš Chicagos. Altos direk
torius, Tautinės Sąjungos ir . _. .. ...
eilės kitu organizacijų at.pimu. Jis įsvaohjo nsas mu- 
f lovas inž. Jonas Jurkūnas. I «l. ketvirčio simtmec.o ne- 
Jis minėjime atsirado neti-jlal,nes n-n.^yiete visus kul- 
ketai, i urėjo atvažiuoti Al- 

pirmininkas inž. Euge-

Po $10: J. 
Brikis. Just. 
Glodienė, Gr 
J. Vydūnai.

ikla. A. Urbo-

NEW YORK, N.Y.

tos
niju? Bartkus, bet dėl uošvio 
mirties nebegalėjo.

Meninę dalį atliko vidu
rinių mokyklų bei universi
tetų jaunimas. Irena Vizgir
daitė, akomponuojant Vidai 
1 liūdžiūtei. padainavo porą! 
dainelių. Jau daug atsiekusi 
ir amerikiečių publikos ge
rai įvertinta pianistė kon
servatorijos studentė Bar
bara Ūsaitė paskambino 
Alezarto sonatą. Ringailės 
Zotovienės vadovaujama 
skautų tautinių šokių grupė 
"Pašvaistė“ sušoko tris šo
kius. Almėjimas buvo baig
tas Tautos himnu.

Vėliau, vaišių metu, buvo 
s* Akinimai, žodžiu sveiki
no Lietuvių namų ir Dariaus 
-Girėno klubo pirm. dr. Vy
tautas Mileris. Sveikinimus 
raštu perskaitė dr. K. Kar- 

Jie buvo iš diploma-

tūrinius laimėjimus. Ji? įro
dinėjo, kad tokia tautinė 
grupė nėra per 20 metu ame
rikiečių girnų sumalama.

Po $5: J. S
nas, R. Dėdinas. K. Adoma
vičius, AI. ir V. Dabi ik)?, J. 
Gedvilą, V. Ba;-'liauskas, V. 

nėra labai tamsios. Čia irgi ir \. Rozevičia E. Meilus, 
dominuoja žmonių figūros. K. Grigaitis, Y. ir J. Alytės.

"Spalvotais piešiniais“ 
rodo kaip akvarelės, 
spalvos truputį niūrokos, bet

at-
Čia

E. ir P. 
Naikelis.

Pauli1 komai ir J.

KI B apylinkės valdyba

veli?
tų šefo Stasio Lozoraičio, 
gen. konsulo Chicagoje dr. 
Petro Daužvardžio, Lietu
vos atstovo AVashingtone 
Juozo Kajecko, PLB pirm. 
Juozo Račiūno ir Balfo 76 
sk.nirm. Kosto Jurgučio.

Programos vadovas pui
kiai pristatė pirmosios Dlo- 
co valdybos dar gyvus na
rius, kurie dabar sėdėjo už 
gai bės stalo: Petrą Medo- 
nį su žmona. Matą Šimonį 
su žmona, Juliją Medinienę 
ir Feliksą Motuzą. Pristatė 
ir visus buvusius Dloco pir
mininkus (kurių žinią trum- 
pirant neįvardinsiu) ir vie
no no pirmininko, bet ilga
mečio iki mirties iždininko 
velionio Justino Pilkos naš
lę Stefaniją Pilkienę.

Galiausiai buvo pristatyta 
ir dabartinė Dloco valdyba, 
kuri kaip tik ir suruošė iš
kilmingą minėjimą.

Visi minėjimo dalyviai 
gavo ne po vieną, o po du ir 
tris egzempliorius sukaktu 
vinio leidinio, kurį, gausiai 
iliustruodamas ir paremda
mas įdomia informacine me
džiaga, labai giažiai sure
dagavo Lloco sekretorius 
Antanas Norus.

Vienu metu vyskupas pu
se žodžio prasitarė, kad, jei 
labai norėsią, tai lietuviai 
galėsią turėti tautinę para
piją. Už tai publika jam 
plojo sustojusi. ,

Pirmininkavo čia gimęs,1 
bet didelis lietuvybės šulas 
Jonas Dainius. Sekretoriavo 
irgi čia gimusi visuomeni
ninke Ona Valatkienė. Žur
nalistas Vladas Selenis mag
netofonu visą susirinkimo 
eiga užrašė. Pabaigoj atlikti 
vieši balsavimai parodė, kad 
iš 167 susirinkusių tik vie
nas nori mišrios teritorinės 
parapijos, o visi kiti tauti
nės, lietuviškos.

Tai, kaip sakiau, tik ko
vos pradžia. Be abejo, gal
va atsimušęs į lietuvišką 
plieną, vysk. Gumbleton re
feruos arkivysk. John Dear- 
denui. Arkivyskupijos stra
tegija tikriausiai bu? keičia
ma ir, nereikia nė abejoti, 
bus kokiu nors būdu bando-

Susidomėjimas oa»oda 
buvo labai didelis. Pirmąją
dieną susirinko virš šimto po §2: F. Kgšis. J. 
žmonių, ir ėjo karšti einčai Vaitkus, j. (Biliūnas, 
"prieš“ bei "už“. Kiek kūri- Statkienė, S. štarienė, 
niu V. Igras Detroite paliks, Rotvrienė, V. Giedraitis 
tuo tarpu man nėra žinoma.

Užbaigti sukaktuviniai 

metai

Nežinau, kokių skaičiavi
mų paskatinti. Laisvės ko
vos metų arba sukaktuvinių 
laisvė? meti) komiteto vado
vai savo darbą nutarė už
baigti gruodžio 7-8 dieno
mis. Galutinai komitetas su
silipdė šių metu kovo 17 
dieną, ir daugelis jo narių 
niekur nei piršto prie jokio 
veikimo nebuvo prikišę. Dir
bo. kaip ir kasmet, keli vei
kėjai. Jie ir šiose užbaigtu- 
vėse patys >au reveransus 
darė.

Kadangi Čiurlionio an
samblis gruodžio 7 d. nebe^

Staškienė, O. 
Brantas.

ir M. 
S. 
O. 
T

Paukštytė n

Lietuvių Klubo dire1

Ana karta rašiau. 
Lietuviu Pi'ub a Klukr 
dvbą nebuvo varžovu. T di
rektorius k; nlidatų buvo 
daugiau. Išrir .i pasai bal
sų daugumą: Robertas Kru
ša?, Antanas Staliūlionis. 
Juozas Zaparackas, Kazi
mieras Pali’iūnas. Jonas 
Pocius. YTr.cas Kraunelis ii 
Stasvs Kvieda i? 
mininkas da’ ar 
nas Okleiteris.

Mirė šie lietuviai:

Mirė J. Srimaitis, ilgametis , • .s lai. Nutarta minėjimą su-
Keleivio skaitytojas • ruošti tą pačią vasario 16 d.

i To rūpesčio našta pasida- 
Lapki icio 26 d., sunkios ir Hnta tarp šių sudalytų ko-

skausmingos vėžio ligos iš-j misijų: spaudos ir informa- 
L.o..,....4.ns Brocksc ligoni- cjjos, finansų, svečiu priė- 

'■Juozas Strimaitiš. j
buvo kilęs iš Žana-," ------ --- . —*—*"^*"
rimes 1892 metais 

abūdžio km., žvirgž- ) 
u vai. Lietuvoje buvo 

unkas. 1927 m. atvvkęs 
Kanadą, taip pat ūkinin-į 
avo. pirmiausia šiaurės Al

bertoje, vėliau persikėlė į i
Brookso apylinkę, o iš ten: 
no keleriu metu i Haspero, 
Altą. Čia nirko žemės, dau-' 
giausia miško, ir po kelerių! 
metu surkaus darbo paver-' 
tp ia i navv7dingą ir našų! 
ūki. Prieš kelioliką metų tą 

Klubo šei- ūki atidavė savo sūnui Al
bus Anta- "ū’dui. o pats persikėlė į 

Brookso miesteli poilsio.
Velionis paliko liūdin

čius žmona Antaniną, sūnų! 
Algirdą, dukras Agutę, Liu-

50 p

žiaus Komiteto — 
nis; New Yorko 
Bendiuomenės — 
nigaitis.

P. Vyte- 
Lietuvių 

Z. Dičpi-

į. v.

GLORE PARCEL SERVICE, Ine.
KARTU SU VISAIS SAVO SKYRIAIS 

REIŠKIA SAVO DRAUGAMS IR KLIENTAMS 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS,

SVEIKATOS IR LAIMES LINKĖJIMUS.

Mūsų firma, viena iš pirmųjų ir seniausių (veikia viri 
40 metų) JAV-se, išaugo Jūsų ištikimų santykių su 

mumis dėka, ir esame Jums dėkingi už Jūsų paramą 

ir ilgametį pasitikėjimą mumis.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
7J6 VValmit Street Philadelphia, Pa. 19106

Algirdas Mažiukna.
m*’ i1 ^a(^a< Grimai!?., 6o brolius (vienas gyvena Lie- 

atvvko. tai visas užbaigimas abu palikę’iūdinčias šei- tuvoj, kitas Brazilijoj), ke- 
i gruodžio 8 d.! mas- tunas seseris — Petrone Ka-

škilmi/gu pamaldų lie-! niušienę, gvv. Rocky Moun-

da ir Danute su šeimom, du
Street

Telepbont
Philadelphia, Pa.

215—925-3435.

susitraukėma lietuvius apgauti. pr .
Dabar Dieviškos Apveiz- tuviškose bažnyčiose, pub- 

dos parapijon yra telkiami lika (su visais garbės r.a-! 
mūsų žmonės. Per porą mė- riais — apie 150 žmonių )j 
nešiu esą užverbuota apie 90 susirinko i Lietuvių namus. Į 
šeimų, ir norima dar bent Po V. leno parodos atidary-j 
du kartu tiek sumedžioti, mo didžiojoje salėje buvo! savo’r ‘rai

RoLinson Thread b-ve 

apdovanojo darbininkus

Minėta be? rovė deiman
tiniais segtukus and; vanojo

tain House, Altą. ir 3 Lietu
voje.

laidotuvės i vyko lapkri
čio 30 d.. I P>rookso mieste
lio kapus velionį lvdėjo ilga 

(ki busius vilkstinė masinu ir prie ka
kad lietuviu pozicija naši-! akademija, kuriai vadovavo darbininkus, tarp, ir šiuos po susispietė didžiulė grupė 
dalytu be jokios rizikos tik- LB Detroito apvl. pirm. Al-! lietuvius: Simną Paūkaus- tautiečiu atsisveikinti su sa- 

,t^i — vo nuoširdžiu bičiuliu.
Juozas Strimaitis buvo 

malonaus ir linksmo būdo, 
susipratęs lietuvis, su visais 
nuoširdžiai ir gražiai sugv- 

1 veno )»• tuo isinijo visu savo 
tautiečiu ir kitataučiu drau- 
mškumą. Kaip ir visi susi- 
Trt'SrtĮe lietuviai, iis sielojosi 
savo tėvynės likimu.

Iš Cakario miesto laido
tuvėse daivvavo Lietuviu 
Bendruomenės pirmininkas 
A. P. Nevada su žmona.

gis Rugienius. Kalbas paša- Lą. Eleną Ba uarariėiutę ir 
kė Sukaktuviniu metu k-to B°seliną Stu aitu ;u 
pirm. Jonas Urbonas ir sve-į
čias iš Chicagos JAV LB| 
vvr. v-bos pirm. Bronius' 

į Nainys. Br. Nainio paskai- 
Gruodžio 7 d. Lietuviu ta buvo labai įdomi ir tikrai 

namuose turėjo koncertuoti nieko neužgaunanti, o ver- 
Čiurlionio ansamblis. Deja, čianti pagalvoti. Manau, kad 
susirgus pačiam dirigentui jį bus kur nors išspausdinta 
Alfonsui Mikulskiui ir. kaip ištisai. i
per lietuviška radijo valan- Po akademinės dalies bū
dą buvo paskelbta, net ke- vo vaišės, kuriu šeimininko 
liolikai choristų, koncertas pareigas ėjo dr. Vytautas 
buvo atšauktas paskutinę Maiauskas, o kalba pasakė Kalėdų 
dieną. Šiais metais čiurlio- svečias iš Cievelando PLB sveikinu Kel vio redakciją, 
niečių jau tikrai nebegirdė- Vvr. v-bos vykd. vicenirmi- administraci a. skaitytojus 
sime. Galima spėti, kad ne- ninkas Stasys Barzdukas. įr visus rėm* ius. 
begirdėsime jų ir šią žiemą,
nes kai tokie dalykai atšau- Alfonsas Nakas į j. Krasinskas

ra

Čiurlionio ansamblis 

neatvyko
Ne veltui užsukau

Crupdžic d. 
važiuojam; pro ’aliūmj 
gražų namą ręv. <bury. su
stojome. ..ju plaukyk. T,a 
proga Jonas A aliūna< sumo
kėjo Keleivi' prenumeratą 
ir įsigijo ka’' idoriu.

Svc’kinu

Kenčiu proga Pielčiai, Andersonai. V. j 
Jaugienė. V. Grigienė, P. 
Palšaitis ir J. Jaugas.

lai būna tau, Juozai.1 
lengva šio krašto žemė. II- 
s( kis ramybėje!

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.
Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks
tanti nukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas aukokime 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee
29 We»t 57th St., New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kuo žydai skundžiasi

Maskvos gauleiteriui A.! 
Sniečkui Įteiktame rašte 
tarp kitko skundžiamasi:

"Per visą pokario laiko
tarpi nė vienas Lietuvoje 
gyvenantis žydas studentas 
(išskyrus kelių privilegijuo
tųjų vaikų) nebuvo pasiųs
tas su respublikine stipendi-

■ iniciatyva (tai Maskvos ini- 
! ciatyva. E.), ir todėl mano
me. nėra reikalo šio klausi
mo dabar kelti. Tačiau nie
kas nepamiršo susidorojimo 
su smuikininku, senu komu
nistu pogrindininku. Tėvy
nės karo veteranu Cemarku. 
išdrįsusiu, kaip 1863-1905

draudimo laikais 
lietuviai 'daraktoriai-, mo
spaudos

ja i Mask\ os ar Leningrado į kytj grupę žydų jaunimo 
aukštąsias mok\ k.as toliau o-im*, g, .iifutintn
studijuoti. Nė vienas iš Lie
tuvos kilęs žydas nesimokė 
Maskvos ar Leningrado as
pirantūrų stacionaruose. Nė 
vienas žydas - komunistas 
nestudijavo Visuomeninių 
mokslų akademijoje ar TS 
KP CK Aukštojoje paninė
je mokykloje (išskyrus M. 
Hardonaitės)--.

Didžiausias priekaištas 
pareikštas Vilniaus miesto 
administracijai ir komunistų 
partijos vadovybei: "Iki šiol 
dar niekad nė vienas žydas 
komunistas nebuvo išrink
tas miesto arba keturių rajo-

gimtosios kalbos alfabeto. 
Jis buvo pašalintas iš parti
jos ir iš visur išvytas--. 

Vienas iš ryškiausių aki

jeigu ten bus pasitenkinta 
tik iliuzine kultūrine "lais
ve“, tai mūsų tautai—galas. 
Būtinai reikia, kad joje vi
sada išliktų gyva politinės

ŽODIS APIE TRAGIŠKĄ 
PADĖTĮ LIETUVOJE

Gruodžio 7 d. Bostono
Kultūros Klube jau antrą' nepriklausomybės idėja. Ją 
kaitą kalbėjo kun. dr. J. Ju- turime palaikyti ir kelti ir
cevieius iš Montrealio pa
vergtąją Lietuvą liečiančiais 
klausimais, šis prelegentas 
kaikuriais savo pareiški
mais apie santykius su kraš
tu anksčiau yra sukėlęs mū
sų spaudoje gana aštrokų 
ginčų ir nepalankių atsilie
pimų. Bet praeitą vasarą jis 
pats yra lankęsis Lietuvoje 
ir po to parašęs Tėviškės Ži
buriuose savo Įspūdžius, ku
rių dali ir mes persispausdi- 
nom. ši kartą jis tai dėstė 
čia gyvu žodžiu.

Kun. dr. J. Jucevičius sa
vo paskaitoje ypač iškėlė 
lietuvių tautai gresianti su
rusinimo pavojų. Jo Lietu-brokstu komunistinei vai- . ... - , , - ., . . , . voje regėti faktai rodo. kadkapiniu negerbi-U J ® ,______ ,yra 

Sako: 
organai, aiškiai iš vir-

neger 
"Vietiniai val-mas. 

džios
šaus nuolaidžiaujant ar net 
tyliai pritariant, naikina žy
dų kapines, o dar išlikusio
se ganomi miestelių gyven
tojų gyvuliai. Akmeniniai 
antkapiai naudojami, kaip 
statybinė medžiaga.-- Esą, 
net hitlerininkai nei Lietu
voj. nei

o

ten, nors palengva, vyksta 
sisteminga krašto koloniza
cija. pasireiškianti lygiai e- 
konominiame, kultūriniame, 
religiniame ir aplamai kas
dieniniame gyvenime.

Kolkas ten neva klesti lie
tuviška spauda, laikraščiai 
bei knygos, vyksta meninis 
gyvenimas, bet viso to dva
sios kontrolė yra Maskvoje.

mes cia išeivijoje ir iš išei
vijos nešti Į Lietuvą.

Taigi, kultūrinis ar kitoks 
ryšis su tauta yra būtinai 
reikalingas. Kaip pavergtoji 
tauta reikalinga išeivijos, 
taip ir išeivija yra reikalin
ga ryšio su savo tautos ka
mienu, kad svetur nenumir
tų. Bet tas santykiavimas 
turi būti gerai apmąstytas.

Susitikę Lietuvos ir išei
vijos lietuviai yra lyg du ne
byliai broliai. Abu tą pat 
jaučia, to pat nori, bet ne
gali viens kitam pasakyti, 
nes ten kalbėti yra pavojin
ga. Tai mūsų pareiga čia y- 
ra kalbėti pasauliui už savo 
tenai tylinčią tautą. Apie 
Lietuvoje vykstanti įusini- 
mą ir tautos naikinimą čia 
reikia kalbėti garsiai, pla
čiai. o svarbiausia — sveti- 
kų kalbų spaudoje, kad gir
dėtų visas pasaulis.

Prelegento žodis ši kaną 
susilaukė rimto klausytojų 
dėmesio.

Geriausios Kalėdų 
dovanos

ROMANAIKnygos
jaunimui

LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAIį D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

j Vytautas Volertas, SĄ- domu skaityti, todėl siūlome 
Švenčių proga nepamirš- MOKSLAS, premijuotas ro- Įsigyti šias mūsų žinomų 

, . ... „. ! manas, 279 psl., kaina $3.50. žmonių gyvai parašytas at
kilę nupirkti vaikams sias, Aloyzas Baronas, PAVA-
knygas: 1 SARIO LIETUS, 261 psl.,
datticic crrT VfDDAo i kaina minkštais viršeliais nALlAblb 81L MBK Ab, į ^9 - a $3 75

premijuota apysaka, P^-j ^lė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS- 

Į MAS, 305 psl., kaina $4.00. 
į Vincas Kamuuu; frliv*

KREGŽDUTĖ, I dalis (va-j LOTAS RYTAS. 166pusL • 
dovėlis). parašė A. Rin-1 Kaina $2.50. Gaunama Ke-i 

119 psl., kaina į leivio administracijoje.
Jeronimas Ignatonis, LŪ-

Atsiminimus visuomet Į-

gy
siminimų knygas:

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rokienės tremties
atsiminimu atsiminimų I to
mas. 443 pri.. kaina minkš
tais viršeliais 85, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL
kūnas, 119 psl., kaina j leivio administracijoje. MŪSŲ SOSTINES, atsimi- 
$2.<5. į Jeronimas Ignatonis, LŪ-jn^-laI (19-0-1922 m.), 312

BIRUTĖS RYTAS, eilės,’ ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 ’ Psi;, kaina mi: Estais virše- 
parašė J. Narūne, iliust-į Andrius Valuckas. NE-; kais • v), kietais—$3.75.
ruota, kaina $0.95. f MUNO SŪNŪS, romanas iš i KONTRŽVALGYBA

rašė Gintarė Ivaškienė. 
133 psl., kaina $3.60.

LIE-

, . . Rytprūsiuose ž\dų j Taj leidžiama tam. kad susi-
nu vykdomu iu kom'tetu nir- t --i . • • ~ ♦ • darytų l\g ir laisves iliuzija.
mimnku, pavaduotoju ar ja. kad, jei "grėsmingai ky-!lyg ir koklos nePriklaus°- 
sekretoriumi. Po Atamuko 
nušalinimo (Salamonas A- 
tamukas. gimęs Kijeve 1918 
metų pradžioj. Lietuvoj nuo 
1934 metu veikęs komsomo-

, ,. . • • _ v mvbes, kad žmones su tuolanti antisemitizmo banga • .v- • • i • . .„-'pavergimu apsiprastų ir ne-nebusianti nuslopinta, tai:1 F . - *-i,.T - . . reikalautu politines tikros, . .
• .ieigxa x U. !,a?k'U°> .'i nepriklausomybės, be kurios! 127 psl- kaina $2.00
jais Paneriais ir devintais . £ . _ o ’ Tnn. : AUKSINIAI RAG

NARDŽIO PULKAS, apsa- suvalkiečių ūkininkų suki’U TUVGJE, 
kymėiiai, parašė Bale ir‘° tomas, 280 i
Vaivorytė, 157 psl. kai-' u Ka\na &>.00. 
na <59 00 • Andrius Valuckas, NE-

i , MUNO SŪNŪS. II tomas,Į
I ALGl^ IR ALATĖ, spal . a- 493 p<] , kaina S4.00. 
f vimo knygelė su Įdomiu Saliy Salminen, KATRY-

vaikam teksiu, kaina 50 c. Omana< laimėles Šve MEDINIAI IR TRYS
5 ’ ‘ ’ GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Antano Šukio atriminimai iš 
15 centų). i petr. Tarulis. VILNIAUS Lietuvos -Xt9r;kIausomybės

kovų, 376 psi. kaina . .$3.00 
PER GiEDRĄ IR AUD-

icn.iu. narna v. , EOmanaS, lail
(Sias knygutes išsirašant, Į dj;os literatūros 
pridėti pašto išlaidomsi 991 psl., kaina $

ki ir kompanijos pogrindi-j gniečkauįS ir jo kolegų
niame dai be, kaio mem bu-į ”bendražmogiškus“, demo- 
vęs "lietuviškoj divizijoj-;. į kratinius Įsitikinimus“... 
nuo 1953 metų dėstytojas; ' (Elta)
aukšt. partinėje mokykloje
Vilniuje. E.) nė vienas žy
das komunistas nebuvo iš
rinktas partijos miesto ar

J ono
224 p;

Bud rio at-
kainasinonimai

$2.50.
PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psL, kaina 34.00

premiją, 
>5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS
kaina

Poezijos knygos
F i MEŠKIUKAS RUDNOSIU-; RŪBAS, 495 psl.,

VAKARĖ BANGA, lyri-j KAS. eiliuota pasaka, para-! minKŠtais viršeliais
ka, Gražina Tulauskaitė. j šė Vytė Nemunėlis, labai kietais viršeliais

t . ta-i r k„ e : tautai nėra ateities. Tuo tar-Į auivoiimiai kAGELIAI, , 
oi vai? . e kapeloj į ,)U vįsa Lietuva ekonominiu b’rl^a, Pranas Naujokaitis, j 

m egų. jr kultūriniu atžvilgiu ne-į P^*» kaina $2.00.
pajudinamai priveržta prie! ELLERAŠCIŲ RINKINYS, 

i Maskvos. Kadangi nėra jo- į Steponas Strazdas, 159 
! kiu sienų, kurios skirtu Lie-1 psl., kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Lietuvos-Lenkijos

santykiavimas

$3.75,
33.15.

V a. i t E dvi S E .Ši
gražiai V. S. Stančikaitės Jurgis Gliaudą, DELFINO 
iliustruota, trečioji laida., ŽENKLE, premijuotas ro- 
pasaka ir Lietuvoj turėju-Į manas, 234 psl.. kaina $2.50 
si dideli pasisekimą. Kny- Albinas Baranauskas,

RĄ, Mykolo
minimų (1909-1918) JV to.
mas. 2.2 psi., kau .a kietais 

.... 83.75,virsenai
NEPRIKLAUSOM YBĖS

gos kaina..............$3.00. KARKLUPĖNUOSE, pre- SAULĖJ, Mykoio Vaitkaus
BALTOSIOS PELYTĖS1 mijuotas romanas, 224 psl., atminimų (1918-1940) V 
KELIONĖ į MĖNULĮ, kaina $2.50. tomas, 295 psl., _kietais vir-

parašė Danutė Bindokie- Kazys Almenas. UPE } mėliais kaina 83. <5. 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50; RYT US, UPĖ Į ŠIAURĘ. . To paties autoriaus tomas
ŽAIŽARAS, D.čibo pasakai romanas I dalis, 325 psl., 11 

mažiesiems, teisybė dide-’ dalis 302 psl.. kiekvienos da- c
liems. Ados Sutkuvienės aes kaina $3-00. f . . e*3°’
iiiustracijos, 21 puslapis,! Alė Rūta, KELIAS Į ™ Kaino atsiminimai 416
kaina ................ $1.50.! KAIRĘ, premijuotas romą-’PsLkąma ... >2.00

nas iš JAV senosios kartos TAU, LIETJYA, Stepo- 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. no Kairio, 48'J ^sl., kai- 
kaina $3.00- •••••• ......... . $2.00

rTVTArr. ta v t v Vvtautas Volertas, GY DIENOJANT, Kipro Bie- 
GINTARO TAKAIS, J. Na

tuvą nuo kitų Sov. Sąjungos 
respublikų, tai čia plūste 
plūsta rusų masės, isitvirtin- 
damos įstaigose ir Įmonėse, 
nors ir už prieky stovinčio 
lietuvio pečių.. Rusų tiesio
giniai yra valdomi visi Lie
tuvos geležinkeliai, rusai 
kontroliuoja paštą, radiją, 
elektros energiją, o netie- 
ioginiai ir visas kitas sritis. 

Jie nustato švietimo progra
mas. auklėjimo kryptį, de
monstruojami rusų kalba 
net be lietuviškų paiašų fil
mai, rusų valdoma ir vadi-

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

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

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

DERLIAUS VAINIKAS, J.

miesto rajonų komiteto sek
retoriumi ar atitinkamo ple
numo paskirtas skyriaus ve
dėju. Nė viena: 
rinktas i joki aukštesni prof
sąjunginį postą“.

Čia paminėtų pozicijų 
Vilniaus mieste yra apie 50.
Laiško autoriai teigia, kad 
Vilniaus mieste 10 procentų 
gyventojų vra žvdai. Iš to 
turėtų būti daroma išvada, 
kad bent penkias tokias po
zicijas vadovybė turėtų vi
są laiką rezervuoti žydams 
pareigūnams. Tačiau ir šia
me laiške, kaip ir valdžios 
pareigūnų lūpose, statisti
kos galai ne visai susieina.
Laiško pradžioje minima, 
kad iš viso Lietuvoj yra tik 
25,000 žydų, taigi mažiau 
kaip vienas nuošimtis gy
ventojų. Jeigu jie net visi 
gyventų tik Vilniuje, tai 
vistiek jie nesudarytų 10 
nuošimčių Vilniaus gyven
tojų.

Toliau laiške pabrėžia
ma, kad "Per visą pokario ji pastatai atrodo lyg iš ki- miai aštresnėmis priemonė-1 Petro Segato eilėraščiai

, , kijosžydas nei° :

Jau 10 metų. kaip puose
lėjami "nauji Lietuvos-Len- 

antykiai--. Jie vyksta 
per Sovietų S-gos—Lenkijos 
Bičiulystės Draugijos Lietu
vos sekciją. Įsteigtą 1958 
metais ir tapusią, berods, 
pačia veikliausia visos tos 
draugijos sekcija kaip Lie
tuvoj. taip ir Lenkijoje.

"Kultūrmainikavimo“ ap- 
ilankymai vyksta maždaug 

pagrindais, bet

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai-i 
llžl • $ 1 • ^). •

"lygiavos
praktikoje lenkai Lietuv 
lankosi gausiau ir koncent 
ruojasi
<J p“‘MMSKiiuuui pravoslavinimo politiką, yra 
po Lenkiją daug plačiau,! kone visai išstumta iš gyve- 

nimo ir izoliuota, nepasie-Į

namoji Lietuvos komunistų 
^eį partija ir vyriausybė.. Reli-

. . . . 'gija, kuri kadais buvo at-
1 (.augiausia \ ilmuje,j Spjrtjs prjeg caro rusinimo ir 
;vių vizitai įssisklaido kliuvo

todėl ten mažiau tejuntami,!
negu lenkų pasirodymai Vii- kjanti nei jaunimo, nei bet 

kokias valdiškas pareigasniuje

Mikuckis, 359 psl., kaina
$2.50. GINTARO TAKAIS J Na I Vvtautas Vo,ertas’ GY

CHAPEL B Algimantas' - - V- • a -v VENIMAS YRA DAILUS.cnArLh n., .-užimamas nmes ederasciai, daug ilius ! .. v . ■
Mackus, 64 psl.. kaina $3. i tracijll, 64 kaina°.sl.8o i ?s heta')M e™Sran.:

SIELOS BALSAI. J. Smals- į , v - .! ių gyvenimo, 242 psl., ka’
torius, 221 psl. kaina 75 c.| S i S2-5P

VYNUOGĖS IK KAKTŲ-i ’J'US.ruota pasaka, 24 psl.; Vytautas Volertas, UPĖ
SAL Julijos Švabaitės ei-i _ '- ---- - -   .......... ;TEKA VINGIAIS, romanai
lėraščių rinkinys. 96 psl.,. a kaiba, . -$.l.’332 psl., kaina S3.50.
kainą $2 (H.k KETURKOJIS UGNIAGE- : Vacys Kavaliūnas. KAL ! . .

SY’S, D. Rudokienės pa-; NU GIESMĖ, Dremijuota.- 1S’ dr- Kazio Griniaus, 
rašytas labai Įdomus pa-1 romanas, 201 psk. kainJ kaIn.aJį
sakojimas, gera do vam.! $2.50. I VYSKUPO P. BUČIO
vaikams, bet ir senelia’: Kazys Plačenis, PULKIM Į tomas>
su Įdomumu ir malonumu; ANT KELIŲ..., romanas iš I:a5ra Ų t0_
skaitvs. Kaina tik $2.00. kun. Strazdelio gyvenimo.’ rna> ~ ~ >->.50.

------------------- DIENOS,
atsiinini-

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

RUDENS SAPNAI, Kotry

iimo. • ai a....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN-

nos Grigaitytės eilėraščiai, Į . . ,., .
premijuota knyga, 80 ps! TRYS SAKALAI, Alf. Vam-! K laida, 160 psl. kaina $2.00! -
. - r t-___ _ y_____i • • iik'cf'jn ,

SIAUBINGOS 
950 metuužimančių vyresniųjų. 

Prelegento nuomone,, da
bartinė Lietuvos padėtis yra 
pavojingesnė, negu buvo 
spaudos draudimo metais,
nes tautos rusinimas vvkdo- 

^ar 1

PALANGA
Aną kartą rašiau, ką man 

papasakojo Lietuvoje bu
vęs. ŠĮ kartą čia rasite 
jis matė Palangoje.

Ji atsistačiusi, bet naujie- mas gudriai, planingai ir žy- i PLAUK, MANO LAIVEU į 15?pusi.” kaina $2-
Uz sj veikalą autorė 1961 

netais gavo L. Bendruome-

ką

laikotarpi neiškilo Į vado- tur būtų atkelti. Nesiderina 
vaujanti valstybini, partini su Palangos aplinka, 
ar profsąjunginį darbą nė Visos gražesnės, patoges- 
vienas žydų jaunimo atsto- nes vasaroti ir sveikatai grū- 
vas, kai tuo tarpu pagi'indi-j dinti tinkamos vasarvietės 
nė lietuviu kadru masė išug- atimtos is Lietuvos valdžios*. c j
dyta ir iškelta pokario me- žinios: jas tvarko Kremliaus 
tais. Faktinai tik apsiken-j valdžia.
čiama žymesniame poste su 
vienu ar kitu vyresnės kar
tos nusipelniusiu revoliucio
nierium žydu ir skubama 
kuo greičiau išgrūsti jį Į 
pensiją“...

Sovietijoj.

Vasarotojų gausu. Tarp 
jų lietuvių kalbą išgirsti re
tai pasitaiko. Palangoje va
saroja daug kas iždo lėšo
mis. Tai naujoji raudonoji 
bajorija, valstybės aukštose 
vietose Įsitaisiusi. Yra iš ki-

mis.. Tą pavojų gerai su
pranta ir lietuviai komunis
tai, net atsakingi pareigū
nai, daro, ką gali, šiam rusi
nimui pristabdyti, bet ir jų 
galia nėra didelė. Ypač, kad 
ir jų tarpe yra parsidavėlių 
Maskvai..

Prelegentas pabrėžė, kad

kaina $2.00. j buto. 15 pasakų ir padavi-! Jurgis Gliaudą, SIKSNO
AUKOS TAURĖ, Ztasic mų, 186 psl., kaina.. $2.,SPARNIŲ SOSTAS, premi-

Santvaro 5-ji eilėraščių | AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- juotas iš. • ^GYVENIMO
knyga, 150 puslapių, gra- į ta 3 veiksmų komedija, pa- ““"g™?”! J?™"™- 26> • vt-Chy.u
žiai įrišta, kaina... S2.50 Įrašg Birutė Pūkelevičiūtė. psl. - kain*

— --------------- ------------ Juozas Kralikauskas, ii I
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusi., kainį

. . , . . $2.50.
įes jaunimo dramos konkur- A, Barone,: LIEP 

so pirmąją premiją, pagal :TA, IR BEDUGNĖS, pre 
jį Chicagoje yra susuktas'mijuota_, romana3 279 psl 
filmas, kūno paveikslais pa- <?o nnruošta ir ši knygą. ; “^. Alanta,: TARI

Skaidrytė. Balės Vaivo- DVIEJŲ GYVENIMŲ 46t
rykštės 5 scenos vaizdeliai,; pusl., kaina $4.50. 
kaina $2. j JUOza. Švaistas: 2IOB

| Jonukas keliauja, pasaka, RIAI PLAUKIA, romana 
pagal Kanapnickienę parašė

Kaip ir visoj
Lietuvoj dabar nėra žydų, tur atvykusiu savo lėšomis, 
kalba leidžiamos spaudos, Jie sakosi, čia gali skaniai 
nėra žydų dėstomąja kalba'ir sočiai pavalgyti ir dar pri-

Vietos gyventojai pasakoja, 
kad naktimis buvę baugu 
gatvėj pasirodyti. Palanga 
•buvusi užteršta. Dabar lietu
viai drąsesni, ir tuos svečius 
pradėję pratinti prie tvar-

111 psl.. kaina......... $2.0(
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

Kapa-
73 pusi. kaina $3. 

VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-
nės, 360 pri., kaina . .$3.50. 

VIENIŠO ŽMOGAUS
GYVENIMAS (anie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ...................... $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri),-Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 psl.,
kaina ................................$3.

PALIK AŠARAS MASK- 
VOJE, Barboros Armonie-

i nės. 253 ps)., kaina ...... $3.
j SIAURUOJU TAKELIU,

mai. paraše Juozas

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės 
gyvenimų

K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
kaina ............................... $2.

i ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

kaine karna ........... . ......... . .$1.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

: TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 44'J puslapių,
kaina ................................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimu II tomas. 476 psl., kai
na $7.00., -

iš knygnešio kun. M. Sida 
Jonas Valaitis, kaina $1.50. ravičiaus gyvenimo, 233 psl

Gedimino sapnas ir Nerin- ^a*na $2.50. 
ga, eiliuotos pasakos ir le-;_Naujokaiti*: U (
gendos, parašė Jonas Valai-1 GELIAI , NEGRJ2 T A J

Jš-itis, kaina $2.25. -KALNUS, 509 pusi.,
1 $5.00.

Alovza* Baronas: VlENl
, ... A ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kaikaltes liustruota, paraše na $
J. Narūne, 20 puslapių' mtNDAUGO NUžTjDY- 
kama ....................... $1.

-- - - į vergų stovykloje j g\Ąjf;iTT KARALAITĖ
mokyklų, nėra žvdu teatrų deda: A vsio taki zagranica kos. Jau bent naktimis nebe-1 Sibire aprašymas anglų kai-; ** -• „n<5ai.a U stnnč’i 
nei draugijų, nei kitokių. (O vistiek tai užsienis)! šūkaujama, i ba ”The Cemetery of Na-j g
kultūrinių institucijų. Dėl to Lietuvių daugiau atsiran- Palanga turi savo orkest-į tions in the Siberian Tund-i 
laiške rašo: da šeštadieniais ir sekma- rą. Jis gerai susigrojęs ir lie-, ra“, 112 psl., kaina $1.75. į

dieniais. Seniau iš kitur at- tuviškas ne vien tik sudėti- Lietuvių kalba ta knyga 
vykę svečiai dienomis ir mi, bet ir muzika. 5 jau išparduota. Ji labai tin-

voje sunaikintos ne LKP CK naktimsi triukšmaudavę.' ______ tj, j ka dovanoti kitataučiams.

"Mes žinome, kad žydų 
kultūros institucijos Lietu-

MAS. Juozo Kralikausko 
Tos knygos gaunamos ir. premijuotas romanas, 2*6 

Keleivio administracijoj. Į psl., kaina $3.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

NEGRAI SKĘSTA BURTUOSE

Visa juodoji Afrika skęsta burtuose, sako John Gųnį-

Smulkiautio* žmogaus kū
no kraujagyslės — kapilia
rai kartu paėmus siektų 100 
tūkstančių kilometrų.

* * *

ther savo knygoje „Insifle Africa“. Bet ne visi-burtininkai}'5' • '*
ly gūs. Konge jų yra dvi rūšys. Viena rūšis vadinasi nkan- 
«a. 1 ai žynys bei daktaras, kuris burtais gydo liga.

Žąsys ir antys ištveria 110
laipsnių šalčio.

♦ * *
Pietų Afrikoje sveikina-! 

masi plojant rankomis per 
liauni*. u

Tibeto gyventojai susitikę 
ir

— Ura. Maiki! Urna!.. baigs. tėve. komunistai A-
— Ko čia rėkauji, tėve? menkos neužims ir pasiro-
— Kad pašėlusiai geros dys, kad turtas buvo naiki-

žinios, Maiki. — pašėlusiai namas ir žmonės žudomi be 
linksma. jokio reikalo. -Istorija galės

— Kokios žinios? pasakyti, kad Amerikos pre-
— Prasideda Amerikos zidentų karas Vietname bu- i

vaina su Sovietais. ! vo tikra beprotybė. O Ame-
— Nesapnuok, tėve. ! rikos karas su Sovietų Są-
— Maik, aš nesapnuoju, junga būtų dar didesnė be- 

Gazietos rašo, kad Ameri-, protvbė. Jis būtų civilizaci- 
kos karo laivai jau plaukia. jos katastrofa, tėve. 
pro Turkiją i Juodąją jūrą.
Nu, o ko jie tenai plaukia?
Juk aišku, kad ne ant vikei-

jįg i ištiesia abi rankas

žino visokias gydomąsias žoles bei jų šaknis. Prie jų jis 1 * * *
prideda driežų uodegų, visokių vabalų ir viską krūvoj su-Į j ; .„.j
šutina. Padaręs iš to gėralą, jis duoda jo nuo visokių ligų Q ne juodBi
bei užkerėtų priepuolių. Pasitaiko, žinoma, kad ligonis, je jr jzQjcaį gedulo spalva 
pasveiksta. Nors jis pasveiktų ii be tų vaistų , bet kai laikė baltų spalvų, 
pasveiksta jų išgėręs, tai žynio garbė ir galia bematant į • » »
pradeda kilti. Gvatemaloje rankinukus

Kitos rūšies burtininkai Konge vadinasi kolokiais ne»i°ja nc moterys, bet vy- 

(boloki). Bolokis yra tikras raganius ir visos giminės pik- rau
tadarys. Jis užleidžia ligas ir pridaro kitokių šunybių. Jei 
kuris negras nusilaužia koją ar bėgdamas nakti per girią 
išsiduria akį. tai jau kaltas bolokis. Todėl, jei vienas neg
ras nori atkeršyti kitam juodžiui, tai jis paperka boloki, 
kad padarytų anam kokią šunybę.. Jeigu burtai nepavei
kia, tai bolokis griebiasi nuodų. Nuodai gaunami iš auga
lų. kurių Afrikoje yra labai nuodingų, pavyzdžiui, strich- arbatą? J Ji svečia* dėl tam 
nina. Bolokis tokius augalus pažįsta. Prispaudžia nuodų tikrų priežasčių negali jos 
po piršto nagu ir, niekam nepastebint, pamaišo tuo pirštu gerti, jis turi apversti puo- 
gėralą, kurį geria jo numatyta auka. Ir tas tuojau užverčia dūkų dugnu aukštyn, kad 
kojas. Čia, žinoma, veikia jau ne burtai, bet nuodai, tačiau šeimininkas nespėtų įpilti, 
vistiek burtininkui „garbė”. ■ ______

Antropologai aiškina, kad visų burtų ii- prietarų šal- 
tinis yra žmogaus silpnybė. Tamsus žmogus nesupranta 
gamtos jėgų. Jis mato audrą laužant girios medžius; juo
dam debesiui užėjus, iš jo šaudo baisūs žaibai ir griauja 
klaiki perkūnija; jis kaltais mato ir saulės užtemimą, ir 
žemės drebėjimą, ir kitokius siaubus. Jis prieš juos dre
ba, bet. nežinodamas, kaip juos numaldyti, griebiasi bur
tų. Taip atsiranda „profesionalai“ burtininkai, žyniai ir

Samos salo* Polinezijoje 
gyventojai neturi žodžių 
„tėvas“ ir „motina“. Vaikai
tėvus vadina vardais.

* * *
Kazachai labai įsižeidžia, 

jeigu svečias atsisako gerti

Dr. Ewan Forbes-Sempill, trejus metus kovojęs ckl baro
neto (žemesnio negu barono) titulo, pagaliau laimėjo. 
Jį čia matome su savo žmona.

BURTININKŲ REGALIJA Ką dovanoti?
Jei kam atrodo juokinga musų dvasiškijos liturginė 

apranga — arnotai, kepurės su ragais, — tas turėtų pa-! .. ..lg.u yra,ielKalas arrierl- 
matyti, kaip puošiasi savo apeigoms Atakos burt.nmkai.. Kele£io a(ltninisll.a'>£ 
Žinių apie tai mums pateikia tas pats Gunthens. kuris at- j je gaijte gautį šias tinkamas 

.... . .. .. sidėjęs tyrinėjo afrikiečių papročius. Jis sakosi matęsi įnveas •
visokie kunigai. Nors ir jie nieko neišmano, tačiau tam- ^eietą burtininkų pilnoj regalijoj Swazilande (nedidelėj The Cemetery of Nations 
šuoliams turi didelės įtakos. : negrų valstybėlė). Burtininkas apsikabinę ja beždžionių in Siberian Tundra by H.

Prietarai ir burtai kartais reiškiasi labai
Tundra by 

112 psl., kainažiauriai, uodegomis ir užsideda ant veido tokią kaukę, kad atrodo Tautvaiša, 
John Guther sakosi matęs viename Kongo kaime jauną kaip šmėkla; ant galvos užsitraukia kelioliką gyvačių odų, į tik $1.75. 
merginą ar moterį su dviem kūdikiais. Jie buvo jos dvy- kurios viršuje būna surištos krūvon, o galai kabo aplinkui 
nukai. Jos veidai ir kakta buvo ištepti šviesiai geltonais ]igį žemės; vienon rankon jis pasiima iš įvairių žvėrių 

.. . dažais. Jos dvynukų smilkiniuose tokiais pat dažais buvo uodegų padarytą kančių, o kiton — saują kokio žvėries
— Džius di sem, Maik, as, susukti ratukai (eileles). Jam parūpo sužinoti, ką tai reiš- kaulų. Kad sužinotų, kas jam reikalinga, jis meta tuos 

kia. Ir jis patyrė, kad viso to tikslas yra išvaryti iš kūdikių kaulus žemėn ir žiūri, kokia tvarka jie sugulė. Iš to jis 
piktą dvasią. Mat, negrai tenai tiki. kad moteris negali tu- piadeda burti. Trepsėdamas ir straksėdamas aplink tuos
v Sf i /Jonrrion L-oii-v viamo LrvirKlzi Tmrm nocitoiL-n flvi-nnL'oi i 1 •• ___ _ • _ 1 •____ l_______ 1

Kaip vajaunas žmogų 
ju už karą, ba noriu,

sto-
kad

šino. Plaukia su užtaisytom J Lietuva atgautų laisvę, o ta
armotom. Ar supranti, ką 
tas reiškia? Vaina bus. vai
na. Kalbėkim rožančių, kad 
Dievas padėtų mūsų 
likai.

— -Karas gali būt. tėve, 
nes Amerika jau seniai tam 
ruošiasi, bet ar dėl to reikia 
džiaugtis ir kalbėti rožan
čių, kad Dievas padėtų?

— Šiur. Maiki, pasimelsti 
nieko neiškadys, o gali daug 
padėt.

— Jeigu tėvas tiki, kad 
maldos turi kokios reikšmės, 
tai verčiau kalbėk poterius, 
kad Dievas prie tokio karo 
neprileistų.

— Tai kas tada mūsų Lie
tuvą išlaisvintų? Juk ruskiai 
geruoju neišeis. Juk tu ma
tai. kad jie nori ir Čekoslo
vakiją pavergti. O jeigu 
jiems niekas kelio nepa
stos, tai ir jos neužteks. Už
ims Vokietiją, Prancūziją, 
Angliją ir galės Ameriką 
pasiekti. Ai bečiu!

— Tėvas kalbi nesąmo
nes. Karo vanagai panašiai 
kalbėjo ir apie Vietnamą, 
kai Amerika pradėjo jį bom
barduoti. Esą. jeigu komu
nistai nebus

galima tik per karą.
— Tėve, jeigu tarp Ame

rikos ir Rusijos kiltų karas. 
Ame- tai užsidegtų visas pasaulis, 

gal ir iš Lietuvos nieko ne
liktų.

— 0 kaip tu tą išfigeria- 
vai ?

— Tas paaiškėjo šiomis 
dienomis, tėve. Žinai, Ame
rika turi sudarius Šiaurės 
Atlanto Sąjungą, vadinamą 
NATO. Jai priklauso 15 
valstybių, ir jų yra nutarta: 
jei kas palies nors vieną iš 
jų. tuo bus paliestos jos vi
sos. ir visos stos kovon. Ši 
sąjunga yra nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą. Todėl ii 
sovietai sudarė panašų blo
ką. Jis vadinasi Varšuvos 
Paktu, ir jam priklauso 8 
valstybės, būtent: Albani
ja, Bulgarija. Čekoslovaki
ja. Rytų Vokietija, Vengri
ja, Lenkija, Rumunija ii 
Sovietų Sąjunga. Ir jų sutar
tis sako tą patį: jei kas pa-

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pi3 gvvenima tolimoje šiau
rėje, 175 pusl. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

pa
raiė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

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

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

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

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

Vytautas the Great Grand

lėti daugiau kaip vieną kūdikį. Jeigu pasitaiko dvynukai, kaulus. jjs murma visokius burtažodžius, kaskart vis karš-! Tiin*[etl Lithuania 
,.į tai reiškia, kad vienas jų yra piktosios dvasios padaras,! čiau ir garsiau, ir taip įsiaistrina, kad didžiai pakilusioj raį bu JAV

tik nežinia kuris. Todėl piktąją dvasią reikia varyti lauk, nuotaikoj pradeda švaistytis savo kančium 1 visas puses 
iš abiejų. Kiek pirmiau dvynukai būdavo žudomi tuojau į jr staugti kaip gyvulys.
jiems užgimus. Tą užduotį atlikdavo pati motina, užkims- j šitokios ceremonijos atliekamos slaptose vietose, nes, 
dama dulkėmis jų nosytes. ! kaip sakėme, bendruomenėse, kur veikia europiečių pa-

draudžiamos. Ir burtininkas apeiginėj 
jau niekad nepasirodo. Kerėjimą už-

Ir Guther mano. kad prietarai ir burtai Afrikoje ne- j tvarkymai, jos yra d 
nyksta, bet, priešingai, dar giliau leidžia savo šaknis. Nes 1 regalijoj tenai viešai
kai baltieji misionieriai pradėjo brukti afrikiečiams nau 
ją religiją, ardydami jų kiltis ir naikindami kitus jų gyve
nimo papročius, tai juodžiai dar atkakliau laikosi savo 
prietarų bei tikybinių formų. Iki šiol jie gyveno savo kil- j gas yra toks pat negras, kaip ir jie. 
tyse tarp saviškių ir turėjo ramų. saugų būvį su savo bočių 
dvasiomis. Jie nori ir toliau taip ir tokie pasilikti. Misio- į 
nierių jie nekenčia, ir tai yra viena jų bruzdėjimo prieš 
baltveidžius priežasčių. Miestuose, kur jau yra Įvesta eu
ropiečių kultūra ir veikia jų patvarkymai, burtininkai jau 
negali viešai savo regalijoj pasirodyti.. Juodveidžiams tai 
reiškia baltojo žmogaus diktatūrą, nelaisvę.

baigęs, jis išnyksta beveik niekam nepastebint, kad ir jo 
"parapijiečiai“ negauna jo be kaukės pamatyti. Kaukė ir 
yra pirmiausia tam, kad negrai nepamatytų, jog jų kuni-

STEBUKLAI

Stebuklais yra vadinami tokie dalykai, kurie norma
liose materialinio bei fizinio pasaulio sąlygose nėra gali
mi, todėl religininkai aiškina, kad stebuklai yra Dievo 

j veiksmas, o laisvamaniai sako. kad jokių stebuklų pasau
lyje niekad nebuvo, nėra ir negali būti.

lies bent vieną iš jų, tuo bus 
paliestos jos visos, ir visos 
stos kovon. Ir kai anądier 
paaiškėjo, kad priešai ruo
šiasi Čekoslovakiją nuo Var- 

tenai sumušti, i šuvos Pakto atplėšti, pen- 
tai jie eis toliau ir toliau ir j kios šio bloko valstybės tuo- 
pasieks Ameriką. O dabar į jau padarė intervenciją ir 
tie patys vanagai pasivertė'Čekoslovakiją užėmė. Tada

to. kas atsitiko su Jugosla- ir kas galėtų likti iš mūsų 
vija, kuriai Amerika sukišo mažutėj Lietuvos? Pirmuti- 
pustrečio biliono dolerių; nė atominė bomba, palygin- 
pasimokė ir iš to, kas ban- ti. buvo nedidelė, ir tai sū
dyta anais metais padaryti griovė japonų Hirosimos 
Vengrijoje ir kaip paskui miestą ir užmušė 75.000 
buvo daromos pastangos pa- žmonių. Dabar tos rūšies 
pirkti Amerikos milionais bombos yra dešimteriopai 
Lenkiją. Visa tai parodo, baisesnės. Sovietų miestai 
tėve. kad tarp Amerikos ir' būtų paversti pelenais. Gal 
Europos atkakliai kovoja neišvengtų tokio likimo ir 
tarp savęs du valstybių blo- Amerikos didmiesčiai, štai.

Vis dėlto „burtuose paskendusioj“ Afrikoj atsitinka i Duke of Lithuania by dr. Jo- 
keistų dalykų, kurie net ir apšviestus anglus stebina. Štai. seph B. Končius, 211 psl., 
tamsioj Mashonalando apylinkėj (pietų Rodezijoj) gy-! psl.. kaina kietais vilkeliais 
vena vatavarų kilties negrai, kurie prieš keletą metų pa- • $3.00, minkštais $2.00. 
skyrė juodukę Nečiskvą lietaus deive, nes saulė baigė de-į Litroduction to modern 
ginti jų pasėlius. Ji gyveno su motina ant tolimo kalno. į Lithuanian, parašė Damb- 
Bet lietaus tais metais nebuvo. Burtininko čigango pa-: riūnas,^ Klimas ii Schmal- 
kurstyti, juodžiai nusprendė, kad kas nors bus tą mergai

ragožium ir apie tokį pavo-J NATO valstybės pakėlė di-i kai. iš vienos pusės kapita- tėve, kodėl aš sakau, nepra- 
jų jau nekalba. Priešingai.! džiausią triukšmą ir rėkia.I listinis. o iš antros—komu- syk Dievo, kad jis užleistų 
dabar jie užsimanė jau tai-! buk rusai žudą Čekoslova-i nistinis. Ir atrodo, kad ka- karą> bet prašyk, kad 
kos derybų su komunistais. į kijos laisvę. O rusai alk ei- ras tarp jų neišvengiamas, neduotu tekiai nelaime 
Kodėl? Todėl, kad pamatė, į ta, kad šita laisve buvusi til O jeigu karas kils, tai susi- vykti, jeigu jis gali. 
jog karas naikina ne vien; priedanga ruošiamai kontr- rems ne kurios dvi valsty-j — Nežinau, Maiki. ar tui 
tik Vietnamą, bet žlugdo ir! revoliucijai paslėpti. Po ta į bės, bet dvidešimt, o gal ir čia teisybę sakai, ar tik gąs-j

i

1 stieg, 471 psl , didžiausias
tę įsniekmęs. J,e nuz.urejo jauną negrą Manduzą. apkal- kalbantienls lietuvi,, ,illl)O; 
tino jį jos išprievartavimu ir jį sudegino. Ir bežiūrint lie
tus prapliupo.

Anglai gali toleiuoti juodžių prietarus ir burtus, bet roes,“ parašė L- Valiukai, 
jau negali pakęsti žmogžudystės. Todėl jie suėmė burti- kaina $4.75. 
ninką Čigangą ir dar tris juodžius, kurie sudegino tl) jau- Awakening Lithuania, a 
nuoli. Bet kai tik jie suimtuosius uždarė į kalėjimą, lietus »tudy on the rise of modern 
tuojau nutrūko: o kai vėliau suimtuosius paleido, vėl pra

J dėjo lyti. Atrodo, lyg ir stebuklas...

vadovėlis, kaina $ <
„Lithuania land of he

•jil o;gi;4 'o.\U (Bus daugiau)
»f •

Ameriką. Jos pinigų vertė priedanga ČekoslovakijojeI daugiau. Sakau, užsidegtų dini mane. Bet kaiten be-i. 
smunka, todėl viskas baisiai per kelis mėnesius susiorga-i visas pasaulis. Be abejo, bū- būtų, linkiu tau Meri Kris-! 
brangsta, kyla infliacijos nizavo daugiau kaip 400 po-'tų paleisti darban ir atomi- mus. ba prieš Kalėdas, tur-l 
šmėkla, nekalbant jau apie litinių klubų, kui ie iš tikrų-į niai ginklai, kurių Amerika būt, daugiau nesu>itiksim.' 
liejamą nekaltų jaunuolių iu yra seni hitlerininkai. Bet turi prisikrovus visose NA- Dabar eisiu pas Zacirką pa- 
kraują už 10,000 mylių nuo šis sąmokslas nepavyko, nes' TO valstybių papėdėse. Kas sakyt ir jam .Meri Ki išmuš, 
namų. Bet tas kara^ pasi- rusai buvo jau pasimokę i: tada iš F'uropns galėtų likti,i Gal užfundys.

e ■ .......................... ................................... - rwwi,

. Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 ps’., kai
na $5.00.

POPULAR LĮTHUANI- 
AN RECIPES. narašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

1
Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

„ uiiaMU'a . ...vw '

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Kalėdos taigoje
Ši ištrauka paimta iš ką tik Vilties bendrovės išleis

tos Stefanijos Rūkienės knygos "Vergijos kryžkeliuose“ 
Jos autorė, kaip ir daug tūkstančių kitų lietuvių, buvo 
ištremta i Sibiro šiaurę ir ten iškentėjo 16 metų.. Bet 
ji yra iš tų retų laimingųjų, kurie toje vergijoje išliko 
gyvi. iš komunistinio Sibiro pragaro išėjo ir pagaliau 
atvyko i JAV. Čia ją didelėmis pastangomis atsigabe
no jos vyras ir duktė, jau anksčiau nuo komunistų i ši 
kraštą pasitraukę. Dabar ji gyvena Hartforde. Conn.

"Vergijos kryžkeliuoe“ gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje. Knygos kaina minkštais viršeliais S5.

Pjauname su Froška labai storą medi. Kiek palaukusi 
aš jai sakau:

— Šiandien mūsų Kalėdos. ’
O ji man atsako:
— Todėl taip ir šalta.
Kiek patylėjus priduria:
— Mes irgi turime Kalėdas, bet jų nešvenčiame 

Anksčiau mūsų tėvai jas švęsdavo.
Dirbu iš visų jėgų ir laikausi, kad neparodyčiau aša

rų. Galvoju, kad komunistinė imperija ir su plačiausiu 
Sibiiu dar nėra visas pasaulis. Labai toli nuo mūsų yra 
laisvas pasaulis, kur iškilmingai švenčiama Kalėdos. Tu
rėjau ir aš laisvą šąli, kur su pakilusia nuotaika švęsda-1 
vome Kristaus gimimo šventę. Džiaugdavosi tėvai, kada 
visi susėsdavome prie Kūčių stalo. Tai buvo šeimos šven
tė. Po švenčių motina kiekvieną apverkdavo iš namų iš
leisdama. Ar dar gyvi šiandien mano tėvai? Kas juos ap
lankys Kūčių vakarą senatvėje? Nėra Stefanės, nėra ir 
Aleksiuko.

Vėliau turėjau savo šeima. Pavargdavau per dieną 
šventėm besiruošdama. Šiandien žodis" pavargdavau“ tai
gose visai netinka. Bet kiek buvo džiaugsmo susėdus prie 
Kūčių vakarienės stalo ir uždegus eglutės žvakutes. Nijo
lės akys pasidarydavo didelės didelės, o veidelis spindė-' 
davo neapsakomu džiaugsmu. Su šypsena i ją žiūrėdavau 
ir jaučiausi laiminga.

Arba rytą pabunda mažytė ir randa po eglute dova
nėles, padėtas Kalėdų Senelio. Žiūri išplėtusi akutes ir; 
piadeda juoktis. Staiga susilaiko ir trina rankutėmis aku
tes. nes galvoja, kad tik pabudusi iš miego blogai mato. 
Vėl žiūri Į dovanėles ir jau drąsiai juokiasi, ji myluoja, į 
nes tikrai neapsiriko.

Kur šiandien mano šeima? Jei išliko gyvi. tai jiems ( 
geriau, kaip jų mamytei. j

Alkana ir sušalusi traukiu visa mielą Kalėdų dienelę i 
piūklą ir dairausi, i kurią pusę medis grius. Dirbame visai j 
režinodamos miškų kirtimo technikos. Sniego iki pusiau
jo. o rusiškas kalėdinis Dieduška Moroz negailestingai 
spaudžia, r.es Celzijus rodo penkiasdešimt šešis laipsnius 
šalčio (pagal Fahrenheitą 68 šalčio. Kel. red.). Už tą dar
bą ir vargą kasdien gaunu pylos, kad neišdirbu nustatytos’ 
normos.

Bara mus, kai priima darbą. Gauname gerą porciją į 
visokių pažadų ir grasinimų, kad esame sabotažninkai ir 
simuliantai. Vakarais sušaukę bara aukštesni viršininkai. 
Jų pažadai už normų neišdirbimą dar baisesni. Jie žada 
kalėjimą arba sušaudymą. Atrodo, kad šaudyti nereikės, 
nes dirbdami tokiame šaltyje ir menkai apsirengę, greit 
patys pasibaigsime.

Kartu dirba iš Žemaitijos dvidešimt penkeriu metų 
vyrukas Liudas Vizgirda. Nei iš šio, nei iš to jis pradėjo 
sirgti nuomariu. Po kelių priepuolių patarėme jam nore 
žolėmis gydytis, nes vietinės rusės tokias žoles pažįsta. Jis 
labai nustebo, nes tų priepuolių neatsimena ir sakosi, kad 
nei namie, nei čia šia liga nesirgęs. Nusiminęs vaikinas ir 
sako:

— Jei sergu, tai aš pradėjau sirgti tik dabar, miš
kuose.

Taigoje vieną pusę paralyžavo Zenonui Geležiniu!. 
Jis tik septyniolikos metų berniukas. Guli ant narų be jo
kios priežiūros ir gydymo. Aprimus šalčiams, kai atveš 
arkliams pašarą ir darbininkams maisto produktus, jį nu- 
\eš į kaimą.

Mano kalėdiniai pietūs, šildaus prie laužo ir valgau 
sušalusias nuo arklių pasivogtas bulves. Kalėdos be duo
nos riekutės, tai šiandien dar skaudžiau už kitas dienas. 
Laikausi dantis sukandusi, kad nesuklvkčiau. Tai tokios 
buvo mano pirmosios Kalėdos darbo žmonių rojuje. Šian
dien man dviguba šventė, nes gimimo diena ir vardinės.

Iš lėto ateina vakaras. Vos pavilkdama kojas, slenku 
i stovyklą. Kalėdų vakaras toks pat. kaip ir visi kiti mūsų 
vakaiai: vakarienės virimas, veltinių ir autų džiovinimas, 
pagaliau poilsis ant kietų narų.

Keli vyrai šnekasi ir pasakoja naujienas. Įsiklausau. 
Vienas sako:

»! /i I

’.l/

Senatorius Strom Thurmond iš S. t'aroline, 66 m. amž.. 
ir jo sekretorė Nancy Moore. 22 metu. buvusi Pietų Ka_ 
rolinos valstijos gražuolė. Juodu susituoks per Kalėdas.

Salomėja Neris

KALĖDOS

Ei, Kalėdos! Šventė ši — 
Nuotaka baltoji!
Šiandien tu pas mus vieši,
Su visais kvatoji.

Platūs vieškeliai — balti. 
Žirgai pusnį spardo.
Eglių bokštai apsnigti, —
Tai pilis be vardo.

Ko šarmoti taip žirgai? 
Nuotaka važiavo!
Ko rausvi jaunų veidai? 
Nuotaka bučiavo!

ltu už šydo — paslaptis? 
Už to balto šydo —
Saule teka ateitis?
Ar krauju pražydo?

Ei, Kalėdos! Laimė mūs — 
Tolima, miglota!
Kaip varpelis neramus,
Kaip išbalę plotai.

. •r.'.

LIETUVIŲ MOTERŲ

KLUBŲ FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

, M. . .AN

Kanados vietų buvo 35 at
stovės. kurios atstovavo virš 
600 savo naiių.

Be kitų. suvažiavimą žo
džiu ar raštu sveikino Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne J. Rajeckas, Lietuvos ge
neralinis konsulas A. Simu- 

‘"/is. ’LLK pirmininkas V. Si
dzikauskas. prezidento 
viceprezidento žmonos 
daug kitų.

Suvažiavimo metu buvo1 
suruošta lietuvių moterų me
nininkių dailės kūrinių pa
roda. Savo kūrinius buvo iš- 
stačiusios Ingelevičienė, A. 
Kašubienė, O. Paškevičie- 
nė. G. Židonytė, B. Eldvi- 
lienė, M. Žukauskienė ir kt.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos atstovių suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje yra pasisakyta, kad. 
praslinkus 50 metų nuo Lie
tuvos nepriklausomybės ak
to paskelbimo ir 20 metu

Teisės patarimai
Advokatė M. ftvoikaaokicnė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir iš
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š>*>o 
adresu:

’ i

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma«s. 02132

Klausimas mojo pasaulinio karo, vos
2-jų metų amžiaus. Išaugau

Esu lietuvaitė. į Ameriką šiame krašte. Nore su lietu- 
atvykusi su tėveliais po pir- viais vis bendravau, bet, ne

laimei, ištekėjau už svetim-
---------------- --------------—• taučio. amerikono.

I Iš kario gyvenome gerai.
Vė- 

Iš
linkėjimais jums. brangios! kario nedažnai ir ne po

nuo Jungtinių Tautų Žmo-; nu į jūsų namus su švenčių jokių problemų nebuvo.
d jos, 1 sveikinimais ir nuoširdžiais Į bau jis pradėjo gerti.gaus Teisių deklaracijo 

dar ir šiais sukaktuviniais 
metais Lietuva tebėra sve
timųjų okupuota, kad lietu
vės moterys rėmė ir rems 
Lietuvos laisvinimo kovas, 
kad Lietuvos gy ventojai ty
liai ir atkakliai ginasi nuo 
rusinimo ir kanu nenu
stoja tikėti Lietuvos atstaty
mą.

Lietuvių Moterų Federa-: Vietnamo karas, 
cijos iškilmingą posėdį ati- dės dar visokie

šio skyriaus skaitytojos iri daug, bet vėliau vis dažniau
skaitvtojai. Nors jau nekar
tą aš jums linkėjau "Links-

ir daugiau. Iš pradžių, kai 
mes pradėjome dėl to nesu-

rr.ų Kalėdų" ir "Laimingų f gyventi ir ginčytis, jis vis
Nauiu Metu“, tačiau noriu 
ir vėl tai pakarioti.

Kaip pernai, taip ir su

žadėdavo pasitaisyti, ir mes 
vėl susitaikydavome. Ta
čiau po kelių metų pasidarė

met žiemos švenčių entuzi- aišku, kad jis nebepasitai- 
azmą nuslopina ne vien tikį sys ir gere, kol gyvens.

bet prisi-i Nenoriu Tamstos sunkin- 
sukilimai. ti visokiomis detalėmis. Ma

darė ir jam vadovavo Vincė riaušės ir padidėjus rasių no vyras gydėsi ir ligoninė- 
Leskaitienė. Darbo posė- neapykanta. Beveik visame! je išbūdavo po kelias savai- 
džiams pirmininkavo M. pasauly studentai, užuot tęs. tikėdamas, kad daktarai
Kriaučiūnienė iš Chicagos, 
sekretoriavo G. Židonytė iš 
New Haveno ir Petrulienė.

Naujon valdybon išrink
tos šios narės: V. čečetienė. 
A. Kazickienė. M. Kregž-

mokęsi,
riaušes.

kelia didžiausias jį išgydys nuo tos baisios li-
Užpuolimai ir api- gos

Vaikų mes neturėjome, ir 
aš galvojau, kad jei mes įsū
nytume kokį vaiką, gal vy
ras ir pasitaisys, turėdamas 
"responsibilities“ — parei
gas vaiko atžvilgiu. Iš pra-

plėšimai tiek padidėjo, kad 
vakare moterys bijosi gat
vėn išeiti. Kada tie reiški
niai ir neramumai baigsis, 

dienė, V. Leskaitiene, M. sunku numatyti, tačiau atro-
i Norkienė, V. Šileikienė, M. do. kad dar negreitai.
, Ulėnienė, J. Vytuvienė ir G.1 Bet vis dėlto, kad ir sun-, džių atrodė, kad vyras lai- 
! Židonytė. Jos dar nepasi- kia širdimi, aš linkiu ramiai mingesnis, dažniau sėdi na- 
' skirstė pareigomis. * praleisti Kalėdas ir linksmai
j Ateinančių metų birželio sutikti Naujuosius Metus vi- 
' mėn. pradžioje įvyks Tarp- sems ir visiems "Keleivio“ 
tautinės Moterų Federacijos skaitytojams. bendradar- 
atstovių suvažiavimas Cle- biams ir rėmėjams. Tegul 

; velande. Ohio. Lietuvės mo- nei karas, nei riaušių pasek- 
terys pasižadėjo jame gau- mės nepaliečia jūsų namų. 
šiai dalyvauti ir ta proga Tegul 1969 metai būna 

uų motenm atstovąiiu taip- pjačiai paskleisti žinių apie jums kupini sveikatos, lai- 
šiandieninę Lietuvos pade- mės ir viso ku geriausio! To 
tį. Reikia turėti galvoje, kad linkiu iš visos širdies, 
tas tarptautinis moterų su
važiavimas atstovaus dau
giau kaip vienuolikai milio
nų organizuotų moterų. To-' 
dėl tokiame suvažiavime lie-' 
tuviu motėm dalyvavimas! 
yra ypač svarbus ir reikš
mingas. i. v.

dabartine padėtimi: lietu-

tautinėse organizacijose ir 
kitose srityse panašiai dar- 

! fcuotis.
Lapkričio 30 ir gruodžio Lietuvių Moterų Klubų 

1 d. įvykęs viename didžių- Federacija yra narė tokios 
jų ir puošniųjų viešbučių pat tarptautinės organizaci- 
Astoria Lietuvių Moterų jos. Kadangi iškilmingame 
Klubų Federacijos atstovių posėdyje dalyvavo ir kitų 
suvažiavimas buvo darbin- tautų atstovės, tai jis buvo 
gas ir pasiryžęs federacijos vestas anglų kalba, 
veiklą plėsti. O tos veiklos Suvažiavime, be latvių, 
tikslas — remti kovas dėl estų ir ukrainiečių moteių, 
Lietuvos laisvės, ugdyti mei- dalyvavo taip pat tos tarp- 
lę savajai tautai ir Lietuvai, tautinės organizacijos pir- 
skatinti moteris dalyvauti mininkė Mrs. W. Magee ir 
kultūriniame ir politiniame prie Jungtinių Tautų amba- 
gyvenime: supažindinti ki- ssadorė Gabon valstybės at- 
tas tautas su lietuvių kultu- stove dr. M. M. Preminger. 
ra, Lietuvos istorija ir su jos Lietuvių iš įvairių JAV ir

— Taigoje mačiau žmogų.
— Matėme ir mes tą žmogų, — patvirtina kiti.
Ir prasideda svarstymas ir spėliojimas. Iš kur tas

SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ 
PROGA

M. Michelsonienė

ŠEIMININKĖMS 
Skani žuvis

Imti 2 svam žuvies, su
malti, 2 kiaušinius, 1 svogū- 

• ną. truputį pipirų, 1 stiklinę 
į maltų sausainių, truputį 
’ sviesto. Visa tai gerai suka

poti ant lentos ir padaryti

mie ir vaiką — berniuką — 
labai myli. Bet kur tu čia! 
Vilkas vis i girią žiūri, mano 
mamytė taip visuomet saky
davo. Pradėjo mano vvras 
vėl gerti, ir galo nėra. Kele
tą kartu aš žadėjau su juo 
išsiskirti, bet vis man būda
vo jo gaila, kai jis pradėda
vo manęs maldauti jo nepa
likti.

Mūsų berniukas dabar 
jau 14 metų amžiaus, ir jis 
gėdinasi savo tėvo. Visi mū
sų apylinkėj žino. kad iis y- 
ra girtuoklis, ir mano vaikas 
dažnai verkia ir man sako, 
kad reikia ka nore daryti. 
Dabar prieisiu prie reikalo, 
apie kurį norėčiau paklaus
ti Tamstos nuomonės.

Mes turime du namu: vie
ni namai vra vieno butoiš tos medžiagos žuvies pa

vidalą ir virti ant lengvos (single), kuriame mes gvve- 
ugnies vieną valandą. J name. Vyras yra ’elektros 

Išvirtą žuvį apipilti sai-: specialistas“ (electrician) ir 
džiu padažu, kuris šitaip pa- kai neberia, labai gera: už- 
ruošiamas: , dirba. Todėl šitie namai tė-

Imti šaukštą sviesto, jį iš- ra jskolinti 8.000 dolerių 
tirpinti, supilti sultinį, kuris ("mortgage“). Kiti namai

. . . ................. liko žuvį verdant, padegin- vra "investment“ (investa-
* kuogeriausio. Jei tie visi lin-| ti šaukštą cukraus, jį pra- cija), ir juos* yra net 26 
kėjiroai kokiu nors stobuk-1 sRiodns vandeniu supilti į vieno kambario ir dvieju 
lingu būdu išsipildytų, tai' padažą, supilti puodelį ra-, kambarių butukai (furni-

Nepamiršdami įsigyvenu
sių papročių, mes metai iš 
metų. atėjus žiemos šven
tėms, sveikiname nevien gi
mines, bet ir gerus draugus 
bei malonius pažįstamus. 
Sveikiname, linkėdami viso

žmogus taigoje atsirado? Gal paklydęs, o gal iš kariuo-, visi būtume turtingi, 
menės pabėgęs dezertyras. Kur jis gali taiga keliauti? Su-' sv.^1^1.11 Bet tikio-
šals ar miško gilumoje paklydęs mirs badu. Artimiausi1 *aiP neia" Šventėms pi a 
kaimai už septyniasdešimt kilometrų. Tas nuotolis nebai- i ėjus, vėl visus apsėda tie 

patys vargai ir
sus. jei geri keliai ir tinkamos susisiekimo priemonės. Bet; Kartais dar ir su kaupu 
pabandyk be kelio ir pasinėręs iki juostos sniege paklam- 
poti — pasidaro baisu. Negyvai nuo šalčio sugargažėsl. 
nes pavargęs nerasi kur pailsėti ir sušilti. ?

Prasidėjo įvairiausi pasakojimai apie sjbįrjškų šalčių 
aukas. Vienas vyras pasakoja, kad prieš porą metų taigoje 
pasiklydo dvi mergaitės. Iš vakaro darbininkai ieškojo, 
bet nerado. Rytojaus dieną atrado paklydėles susirietusias: 
į kamuoliuką ir sušalusias.

zinkų ir supiaustytą citriną.1 shed apartments). Per nas-
v ,-j- • • ... . , kutinius 25 metus aš dirbauKalėdiniai pyragaičiai , . ................ . ■■ kaip vergas nriziuredama
Imti: tris ketvirtadalius tuos butus, valvdama juos 

rūpesčiai. į svaro miltų, pusę pakelio įr visokiu nemalonumu tu-
kepamųjų miltelių (Baking vedama su irvventoiais. ku 
powder), 5 uncijas sukraus, „e dažnai "keičiasi“: tai 
pusę šaukštelio vanilijos, vienas miršta, tai kitas šiain 

pijų. Šaltas ir liūdnas būtų vieną kiaušinį, vieną šauks- išsikrausto.. Šių namu sko- 
gyyeųiimas be draugų, o kad tą vandens ir 7 uncijas svies- ]os (mortgage) turime apie 
tą draugiškumą palaikytu- to ar margarino. 14,000 dolerių,
me. reikia jų nepamiršti.! Viską šaukštu sumaišyti, Abu namai vra mano vie- 
Nors karta per metus mes tešlą padalyti per pusę, į nos vardu, nes mes visuo- 
privalome juos pasveikinti vieną dalį įdėti kakavos bijojome, kad vyras 

’į Žiemą taigose daug žmonių sušąla ar apšąla. ! į1.* Pįj^ėti geriausios kio- spalvai pakeisti, iškočioti ir viska parduos ir pra?ers jei
Pilnos ligoninės ligonių su nušalusiais ralkų ar kojų1 tleS* lJleTns bu? -malonrU’ kad bu« į vardu’ -

nirštais koiu kulnais ir veido skruostais ar smakrais ' mes jų nePamiraom- Geriau- suvynioti kaip omletą, su-! Dabąr sumaniau išsikraus-
pi sta s kojų kulnais 11 \eido skruostais ar smakrais. gia Um žiemos piaustyti pusės pirato storu-, tytį Massachusetts valsti

t Sibiro žiemuže labai klastinga, nes nėra vėjo ir drą- ŠVentės. • mo gabaliukais ir kepti 400 - vaisu
šuolius tose sidabrinėse dienose dažnai negyvai užspau- ir aš? pasinaudoda- laipsnių karštyje, kol paru-

i džia. , ma ta proga, dar kartą atei- duos.

,Ir vis dėlto nereikia išsi
žadėti gražių įprastų tradi-

jos į Floridą. Noriu parduo- 

(Nukelta į 7-tą psl )

t
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CINTARO KAROSO

LAIŠKAS KELEIVIUI

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Demokratiniame krašte 
spauda yra vienas svarbiau
sių faktorių. Alums, laisvie
siems lietuviams, spausdin
tas lietuviškas žodis yra y- 
patingai brangus, nes palai
ko mūsų kultūrą, solidam-

ninku tarp Amerikos politi
kos reikalų ir lietuvių visuo
menės. I

Malonėkite priimti mano,' 
nuoširdžiausius linkėjimus.!

Su padėka —
Gintaras Karosas

Vyresniosios kartos lietuviui ir buv. lietuviškos spaudos 
bendradarbiui

POVILUI VASILIAUSKUI
('levelanrte mirus, jo broliui baleto, aktoriui 
Vasiliauskui reiškiame kilia užu

Jackus Sonda. Aleksandra ii Antanas Castaičiai

• n u i

T
Dievo karalystės 

k žinios#

A7ori susipažint

Tema ■
Teismo M* 

(Tęsinys) '

Bloga L. Varpo padėtis

Nuo N. Metų Laisvės Var
po radijas turi apleisti da-

mą ir suteikia lietuviui gali- bartinę stotL Valdvba pasiū- 
mybę vienam su kitu pasi- jė L Varpą sujungti su P.

Viščinio vadovaujama ra- 
Į dijo valandėle, bet sprendė- 

Massachusetts seimeli, labai jų susirinkimas ta pasiūlymą 
daug padėjo spauda. Ypač atmetė.
Jūsų redaguojamas laikraš
tis. kuris supažindino mūsiš-

dalyti mintimis ir žiniomis, 
Man, kaip kandidatui

kiu< su mano kandidatūra il

Auka Vasario 16 gimnazijai

1952 m. rugsėjo 15 d. įsi
steigė Bostone Vasario 16 

! gimnazijai remti būrelis Nr. 
IŽO. Jam vadovauja Juozas 
Vembrė. Iki šiol iš būrelio 
naiių surinkta ir gimnazijai 
pasiųsta 5.226.65 doleriai.

Valdvba ieško kitos sto-
ties, kurioje L. Varpas ga-

PIGIAUSIA

IR

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo 

ir bičiuliams

drau-

metinę
Artinasi Kalėdų šventės.

Tų švenčių proga prašoma 8am* 
prisiminti Vasario 16 gim- Keleivio prenumeratą. Jum* 
naziją ir savo auka pralinks. lik „ kuriam
minti tos gimnazijos moki-,
nius. i j> t*“ dovanota, per metus

kas savaitė gaudamas Kelei-

ba vj, jus tikrai atsimins.
yt.

Stelmokui So. Bostone.

Aukas galima įteikti

i Scfonijas savo pranašystėje, 
i kuri jau dabar Įvyksta visuome- 
I ninės tvarkos panaikinime ir 
kurios tvarką Apaš’.aias Povilas 
pavadino "šituo piktu pasauliu“, 
sako mums, kad po šito suspau- 

. dimo laiko Viešpats “duos tau 
(toms (žmonėms) nesuteptas lū.
' pas (skelbimą), kad visi šauktų- 
i si \ iešpaties vardo ir tarnautų 
.jam petys i petį“.—Sof. 3:8,9.

I Pranašas Jeremijas pasakoja i 
i mums apie ateities laiką, kuriuo 
Viešpats padarys "naują sando
rą su Judo namais ir su izraelio 
namais“, ir jis aiškina, kati tuo
met dieviškasis Įstatymas bus 
įrašytas į žmonių širdis. Ir po 
to jis dar prideda užtikrinimą, 
kad tuomet pažinimas Viešpa
ties bus taip visuotinas, kad nė 
vienam nereikės mokyt i kitą pa
žinti Viešpatį, nes visi pažins jį 
"nuo mažiausio iki didžiausio iš 
įų".—Jer. 31:31-34.

Natūraliai kvla klausimas, ar

NENUSIMINKilE!
i Pensininkas ieško 50-70 metų Galima pagelbėti sergantiems 
moters, kuri norėtų drauge gy- reumatu, rankų ar kojų skaus- 

. venti. Vienam nuobodu. Turiu nutirpimu, jaučiant nuo-
; 4 kambarius. Esu linksmo būdo, '’aTBb. . . .
■ nerūkau, negirtuoklis. Moteriai REL-LEEF RUB mostis dau- 
| duosiu pilną išlaikymą. Rašyki- Sumai pagelbsti. I žtikrinam pa
lte ar telefonuokite. f laiškus sėkmės, arba grąžiname pinigus, 
greitai atsakysiu ir apie save Siųskite $5, gausite vaistus 
suteiksiu daugiau žinių. su nurodymais.

Peter Sluekis. ROYAL PRODUCTS
i 192 Affleck St., Hartford, Conn. North Sta., P.O. Bos 9112 
Į 96106. telefonas 524-1734. ' Newark, NJ. 07105

su rinkiminėmis problemų- l«ų ir toliau skambėti ištisą leivio administracijai ar 
mis. Jūsų bendradarbiai va and«' kaiP.dabar- I!« *ai Baltic Real Estate - V 
laikraščio puslapiuose pra- ne en^a ,astl-
nešė tiek Bostono lietuviam/ Sekmadienį L. Varpo ve- 
tiek plačiajai lietuvių visuo- dejas gana griežtų žodžių; 
menei apie mano kampani- pasakė daliai sprendėjų,; 
ją ir rinkimų klausimus Bos- grasindamas jiems nesumo- 
tone. i ketomis sąskaitomis. Visa

Visi žinome rinkiminius tai rodo. kad L. Varpo šei- 
rezultatus. Tiek ir to. Bus moję pūstelėjo žvarbūs vė- 
progų ateityje. Visvien šia jai, kurie, aišku, nėra nau- 
proga norėčiau Jums ir Jūsų dingi bendram reikalui. Rei- 
bendradarbiam? pareikšti ketų rasti greičiau kokį nors 
gilią padėką už talką ir pa- susitarimą, kad nenukentė- nariu 
ramą. Tikiuos, kad ir atei- tų ir ši kultūrinės veiklos 
tv Jūsų laikraštis bus tarpi- sritis.

Valdyba paliko beveik 

ta pati

Bostonui teko daug

I siseks už juos gauti ir. be to. 
bankas turės teisę ieškoti li
kučio (defficiency) iš Tams
tos. Nesvarbu, kur Tamsta 

ti namus be vyro žinios ir būsi. ar Floridoj ar Massa- 
nežinau, ar taip galima. Be chusetts. Reikalui esant, 
to. turiu vieną žmogų, no- bankas sugebės Tamstą sū
rint] pirkti abu namu. Jis y- rasti.

TEISĖS PATARIMAI

(Atkelta iš 6-to pusi.)

šitas busimasis pasaulio apšvie
timas pasieks ir tuos, kurie yra Į 
mirę? Ar puikūs Dievo pažade-b 
jimai reiškia, kad mirusieji bus iį 
pabudinti iš mirties miego, ir 
jiems bus duota proga pažinti 
tiesą? Taip! Apaštalas Povilas j j 
liudija apie tai, rašydamas Ti-'

Lietuvos nepriklausomy- m?rie->ul sakydamas: ’’Nes ji
, - __ i iu- tai vra gera ir patinka akivaiz-,

Didžiausia So. Bostono at®tatyl”° paskelbimo doje mūsų išganytojo Dievo,1
lietuviu ni jranizariifl  So °° met9 Sukakčiai atzyme- kurs nori. kad visi žmones butų
p , ’ Tfc- f • J trr ’• ’ ti buvo sudarytas labai di- išganyti ir pasiektų tiesos paži- 
Bostono Lietuvių Piliečių d komitet/s kuriam nimą. Nes vienas yra Dievas, 
Draugija gruodžio 15 d. rin- , S T ’ v .. vienas tain pat tarpininkas tarp
ko savo vadovvbę. Iš 1,500 ?,OVa™. KaP0C1US- Dievo ir - žmonių _ žmogus

- r Gruodžio 12 d. buvo JO pas- Kristus Jėzus, kurs davė pats
kutinis posėdis. Jame duota *ąve a’.pirkimui uz visus, kad
i i •— o j i . butu liudijama tinkamu laiku .lapkričio 2 d. koncerto apy- __Tim 2:3-6.
skaita. Už bilietus (6 76 as- šiuvse tekstuose pasirodo dvi 
menų) gauta $3.695, aukų lafcai svarbios mintys: pirma, 
$1,304 ir už skelbimus — kad Dievas non> kad V1S1 butų 
$1.200. taigi iš viso $6,199.
Bet ir išlaidos buvo didelės: 
vien chorui, orkestrui ir so
listam sumokėta apie $4,500, 
salė per $600, o kur dar ki
tos išlaidos?
neliko nė šimto dolerių. mu< tikėti ir būti išg-anvtas. nes

Koncerto programoje bu- čia apaštalas kalba apie "išga
vo 3 solistai (D. Stankaitv- nymą“ pirma ir paskui apie pa. 
tė, A. Vokietaitis ir L. Balt- žinimą tiesos.
rus) ir Juliaus Gaidelio kan- naudcja žodži;, -išganyti“ api- 
tata (Žodžiai Stasio Santva- budinimui amžinojo išganymo.

DOVANŲ SIUNTĖJAMS f LIETUVĄ IR 

U.S.S.R.

Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad, sparčiai pa
didėjus klientų skaičiui ir veiklai, mums pasisekė pasiekti 
tokiu pagerinimų:
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyitorg’o užsakymų vykdymo pro. 

cedūrą.
3. Padidinti Vnešposyitorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me

džiagų, avalynės ir kt.
5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 

Įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau, negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia (Jokio muito užsakymam per 
P<xiarogifts) ;

B. Money order arba banko perlaida (Negalioja specialiose 
Vnešposyitorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų 
komisą).

primokėjimų (Vnešposyltorg moka mums

rinkimuose tedalyva
vo 359. Į prezidiumo narius 
tebuvo po vieną kandidatą 
ir visi tas pareigas einantie
ji, todėl jie ir perrinkti, bū
tent: pirmininku Stanley 
Drevinskas (283 balsais), 
vicepirm. Longinas Švelnis 
(279 b.), sekr. Antanas Mat- 
joška (267 b.), fin. sekr. A- 
domas Druzdis (274 b.), iž-

išganyti ir ateitų į tiesos paži
nimą: ir antra, kad apie tai bus 
liudijamą visiems tinkamu me
tu. Iš pirmo pažvelgimo gali at
rodyti. kad tas pareiškimas yra 
priešingas kitiems šventraščio 
tekstams, reikalaujantiern., kad 

ižinti tiesa,. f, J TZ 4. w«uuvo, žodžiu, pelno pirma žmogus turi pažm
( Ef‘munclas Ketvirtis nollV„ HnUrin ir Piisku)- remiantis tuo zmoji-
(269 b.), marš. Juozas Mar-.
keliomis (269 b.).

Į direktorius buvo 17 kan-
į a ”bookie“ ir man sako, i Gali būti keletas priežas- diclatii. renkami 7. Iš buvu-
kad jis negalės gauti pasko- čių. dėl kurių Tamstai, o ne šiųjų 4 vėl išrinkti, vienas__
los (mortgage) iš banko dėl naujam pirkėjui tektų mo- a " yOune- __ ^avo’ kandida
savo "profesijos“, ir todėl keti bankui priklausančia tūros nestatė V Stelmokas ro). kurią atliko choras Pro kuris gaunamas tikėjimu ir pa-

• i j • - - , , rr- 1 . . “ tUi os nestatė, v. ateimoKas m, klusnumu Evangelijai. Jis tiK
jis nori, kad as paimčiau pa- skolą, pav., Tamstos pirkę- neišrinktas, o A. Matjoška Musica. Koncertas buvo tik- oasakoia mums, k‘ad Dievo va-
skolą is banko 60.000 dole- jas dėl savo ’ profesijos“ ga- kandidatavo i sekretorius 1 rai ne el*lnis- ^ePaPiastas iia yra tokia, kad visi. kurie mi-
rių vertės, o jis pats mokės li atsidurti kalėjime. Tai vie- prinkti alfabeto tvarka* buvo ir Vasario 16 minėji- rė neturėdami žinojimo apie vi- 
už tą skolą bankui.. Be to, I na "priežastis". Kitas reika- A Andriulionis, adv. J. G.k mas’.‘,e1t žinoma, taip pat žmonlu'Ter’toi
jis man duos grynais 30.000! las —gali taip atsitikti, kad galus zjjg gavo daugiausia Par?lkalavęs daug daugiau mes turime 5ūti išganyti, bus

- jis neprižiūrės tinkamai na- baku) O Ivaškienė G Ka- klaidų, negu paprastai.
Ai- galima būtų taip pa- mų. ir dėl to jų vertė nukris. ,.osa« R Leščinskas, J. Lu- , Taig?. ^stonui ĮįomiD

binas ir J. šilelis. Iš jų 4 se- davė tikrai gana daug, uct dį "išganyti“ apibūdinimui to, 
nieji, 2 visai nauji ir O. I-
vaškienė, kuri yra buvusi
direktore 1962-1965 metais? “ 7" ““‘““'i' Kas domisi Tiesa, reikalauki-
Direktoriai balsu eravo nuo svar7)ie_ms darbams te veltui spaudos siuo adresu

APLANKYKIT MCSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Vieninteliai dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Ave. South (coruer 18th Street)
New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York. N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905
arba j bet kurį jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, New York, N.Y’. 10019 

Tel.: 212—561-6590
212-581-7729

arba į bet kurį jų skyrių.dolerių.
Ar gi

daryti? Jis man siūlo labai Jei taip atsitiktų, — tada 
gerą kainą. Tiek aš iš kito bankas, parduodamas na- 
pirkėjo negaučiau. Neturiu mus, gautų už juos mažesnę 
su kuo pasitarti. Mano tėve-Į sumą. ir jis tada iš Tamstos 
liai jau via mirę, ir aš turiu ieškos ^skirtumo“. Reikia 
tik vieną seserį, ir ta gyve- atsiminti, kad juo namų ver- J34 jkj 1^3.

pabudinti iš mirties ir gaus pro- 
Bostonui komitetas ateiti į tiesos pažinimą. Ki- 

taip sakant. Povilas vartoja žo-

Jungtiniam Finansų Komi- Jėzus žadėjo, sakydamas. į 
tetui, kuris lėšas telkė Vliko kad visi. kurie yra kapuose, iš-j 
ir L. Bendruomenės numa-’g’rs j° balsą ir iseis. __ , 5

na Floridoj.
Labai prašau man patar

ti ir paaiškinti, ar nerizikin-

tė labiau krinta, tuo Tams-1 j kontrolės komisiją 
tos atsakomybė didėja. 1 rfn‘kti p,.. Mučinskas, H. če- 

Patariu parduoti namus pas jr Keturakis. Pr. Mu-

; sj kartą teįnešta vos keli 
! šimtai dolerių. Tikėkimės,, 
kad ateity ši materialinė pa- ■ 
rama veiksniams padidės, j

L. B. S. A.
212 E. 3rd St. 

Spring Vallev, III. 61362

ga taip daryti, kaip pirkėjas tokiam pirkėjui, kuris pats į Minskas vra buvęs tos drau.: Bet šį kartą lieka didelis kul
nori9

Nelaiminga
Massachusetts.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radi)* 

Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 k’ 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi' 
pasaulinių žinių santrauk; 
r komentarai, muzika, da' 

nos ir Magdutės pasaka.

Baltic Florists eėlinir dov. 
nų krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gann» 
mas ir Kelprvis .. , .

7į~'“į(TirąiiT'. ' opjbiįr,
žodynai

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

gali gauti ’’kredito*‘ (credit) gijos reikalų vedėjas, todėl?^r7n^s Pe^nas Bostonui
; iš banko. Jei Tamstos pirkė

jas nėra "priimtinas“ ban
kui, kodėl jis turi būti pri
imtinas Tamstai?

Aš suprantu, kad Tamstai 
būtų malonu gauti didesnę 

Pasikeitus įstatymams šio- sumą už savo parduodamus 
je srityje, Tamsta gali par- • namus. Tačiau gaunamas 
duoti namus be vyro parašo.! skirtumas gali pasirodvti e- 
jei namai yra Tamstos vie- sąs ne "pelnas“, bet ”nuo- 
nos vardu. j stolis“.

Tamstos ’prospektyvus“{ Tamsta sakai, kad Tams- 
pirkėjas, kuris negali pats tos tėveliai yra mirę ir todėl 
gauti paskolos banke dėl sa-į Tamsta neturi su kuo pasi- 
vo "profesijos“, yra "bad tarti. Man atrodo, kad jeigu 
risk“ (prasta rizika) ne tik Tamstos tėveliai ir būtu gy- 
banko atžvilgiu, bet ir vi, jie vargiai galėtų Tams- 
Tamstos. Jei Tamsta gausi tai patarti biznišku ii- teisi-
paskolą iš banko, kurią jis,; niu klausimu. Kodėl Tams- _________ ______
pirkėjas, "apsiima“ mokėti ta negali nueiti pas vietinį i styginiai kvartetai, sukurti greičiaušia’nuo'Naujųjų Me- aP’e 30.000 žodžių kaina $6 

.* ,----- x i ■ ■ . . .. .» x----- t. Lietuvių-anglų kalbų žo

Atsakymas

žmona jos reikalus gerai žino.

Didelio pasiryžėlio 

koncertas

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas daugiau negu 
kas kitas stengiasi, kad mū
sų kompozitorių sukurti kū
riniai nepelėtų stalčiuose, o 
kad juos galėtų išgirsti sa
vieji ii- svetimieji. Todėl jis 
ir gruodžio 15 d. surengė

Mūsų gubernatorius išeina 

į ministrus

Mass. gubernatorius John 
Volpe paskirtas transporto 
sekretorium. Jo žinioje bus 
100.000 darbininkų ir tar-

nis biudžetas 6 bil. 200 mil 
dolerių.

Volpei ^pąsitraukus, pagal
o--------- -------o-.konstituciją gubernatoriaus

jau net penktą lietuviškos!p&retyas eina viceguberna-1 
muzikos koncertą Jordan foritfs, ‘Mū* dabar yra 
Hali salėje. Francis Sargent. i f ,

Koncerto programoje bu- Tas pakeitimas įvyks ne' AnS!M - lietuvių kalbų io- 
Juliaus Gaidelio keturi vėHau, kaip sausio 20 d., o dyna«, V. Baravyko, 590 psl.vo

1936-1954 metų tarpe. Juos 
atliko pats I. Vasyliūnas. •

(assumption of mortgage),' advokatą ir su juo pasitarti 
Tamsta vistiek pasilieki į Tamstos problema vra tei 
bankui atsakinga iki pasku- sinio pobūdžio, ir Tamstai pasikvietęs gerus 
tinio grašio. Jei Tamstos pir- be advokato vistiek neapsi-i čius talkininkus 
kėjas dėl kurios nore prie-'
žasties nemokėtų bankui

amerikie-' 
- smuiki-

eisi. Nueik pas advokatą, ninkę Ruth Cureven. violi-i 
prieš darydama "nutari- ninkę Jean Comstock ir če-'

DAR GAVOME

priklausančios sumos, ban- mus“ arba "sprendimus“, listą Myron Schvvager.

dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas šo

kas turės teisę parduoti na 
mus už tiek, kiek bankui pa

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų I tomo drnar, Viliaus Peteraičio. II I

Tokiu būdu išvengsi vėles- Gaila, kad publikos buvo J nedidelį skaičių. Jų kaina laida, daugiau Kaip 30,000 
nių bėdų. 'nedaug. ___ t tik $2.00 žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

I
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Vietines žinios
Tėvu Komiteto Naujųjų 

Metų sutikimas

Naujų Metų sutikimas 

Tautinės S-gos namuose

i LIETUVOS LAISVES 

KOVOS METUS BAIGUS
i
I B.

Lietuvos Laisvės Kovos 
Metai baigiasi, nors ta ko- 
va bu$ neatlaidžiai tęsiama 
ligi visų laukiamo laimėj i- 

' mo — Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymo.

*' <*- <£ -J- - .m A h- rf* M

Lituanistinės 
Tėvų Komitetas 
Naujųjų Metų 
gruodžio 31 d.

Bostone šie jubiliejiniai 
Mokyklos A.L. Tautinės S-gos sky-' “etai buvo atžymėti eile di- 
kviečia i r*us savo nam4 salėse (4S4 delio masto kultūrinių bei 

CVi™ 4-Ji gatvė) rengia Naujųjų politinių įvykių, kurie giliai 
‘ Metu sutikima ir

Draugus ir bičiulius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

1969 metų proga sveikina

Nora ir Aleksandras Griauzdės

So. Boston, Mass.

< -a® a- ' - £ z :

kviečia }8ireze musų atmintin, o taip 
jame dalyvauti. Kadangi pat atkreipė ir kitataučių dė- 

House, Cambridge, Mass. vįetų nėra perdaug, tai ra- mesi į lietuvių tautos kury- 
Pradžia 8:30 vai. vak.; va- gina' registruotis kuo grei-' binė* dvasios vertybes ir jo, 
karienė 9:30 vai. vak. i čiau ir ne vėliau, kaip iki; skaudžiąją laisvės bylą. 

gruodžio 25 d. Kreiptis
Prašome registruotis, at

siunčiant $16 čeki už asme-

Chaitei’ i u .-iHon.-r, nai aucreme ir Kiiaiaunu ne- -ii . i a 1 • • * • •» • •Baigiant sį veiklos tarpą, Aukoja vietoj sveikinimų 
nuoširdžiai dėkoju Minėji- Dr Genė Stapulionienė 
mo Komitetui už jo ištver- vietoj šventinių sveikinimų 
mingai atlikta nepaprastai paaukojo Vasario 16 gim-i 

Šiandien su malonumu ,uok ir ,udįtinga orgini. nazijai $15.
J. Rentelis. tel.268-6851 ir prisimename Lietuvo. Ne- darb^ vi$iems meni

priklausomybes raskelbimo 1
ni E. Mickūnui. 133 VVrent- A. Vilėniškis, tel. 282-4093. 50 Metu Sukakčiai Minėti "“kams už kukamų įnašą
ham St.. Dorchester, Mass. ; Komiteto puikiai suorgani- ir plačiajai Bostono ir apy- Gnpo epidemija jau gul-
02124, tel. 282-8876. arba Pradzia 9 vaL vak- Dra‘ zuotą Vasario 16 minėjimą linkių lietuviškai visuome- d° 2at^ul^ Kel' !
I Nenortienci 44 41bar> St ^u^^a^ — vakariniai. ; su koncertine dalimi, ”Ko- nei už materiaiine ir mora- j ?. . L . . s . S
1. Aenoitienei, 44 Aioan dt., ‘ . leivio administratorius Sta- g)Dorchester, Mass. 02124, . J“ kantatos pastatymą |lnę parama ir parodytą Griežė-Jurgeleviėius. ii
tel 895-1832 >r ta proga musu nk.hųjų so. mintie. ir jausmo vieningu. y g'K B
UCI. o-o-aoo-. Lietuviškos knygos mėgėjos lįstų koncertą ir kitus žygius. . ». .. . . .

... Jie visi susilaukė nuoširdžios •’enc‘an' Pacl4 sv»r’ Ap.plese Auste,u krautuvę ! g
Dalyvaudami šiame Nau- Aldona Adomavičienė ir visuomenės paramos bei tei- klausiąją Lietuvos istorinę Naktį iš sekmadienio ipir-1 Ja 

jųjų Metų sutikime, tuo pa- Valerija šniuolienė neretai giamo Įvertinimo, pakėlė sukaktį. madienį buvo apiplėšta Au-j ji
remsite ir lituanistinę mo- užeina i Keleivio Įstaigą ir mūsų nuotaiką, sustiprino Juozas Kapočius, sieju krautuvė, esanti 828,
kyklą. Tad iki malonaus pa- čia nusiperka knygų, šiomis kovos ryžtą ir viltį sulaukti 5th St., So. Bostone. Plėši-i B

dienomis jos taip pat buvo šviesesnių dienų Lietuvai ir Lietuvos Nepriklausomybes j-aj kasoj rastus pini- j §
atsilankiusios ir Įsigijo nau- ilgo amžiaus tautinės gyvy- 50 m. Sukakčiai Minėti gUS, cigaretes, kojines ir ne- i S

Gripas siaučia

simatvmo'!

Mokyklos Tėvų Komitetas jausiu leidinių. ' bes išeivijoje.. Komiteto Pirmininkas mažai kitų prekių.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.
’’Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED \V. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. 0. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

►•A#**##****###****#*###*##*#***##*

A. J. NAMAKSY
Real Estate &. Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Išnuomoja
So. Bostone. City Point. iš

nuomojamas 5 kambarių butas

4
I

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

IPft DINIS 
OPTOMETRISTAS 

balandos:
iuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIL’TĖ)

OPTOM ETRI STft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
301 TH BOSTON, MASS.

Ketvirtis* Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Elektra Prietaisai

iftApeatinrai taisoim laikrodžiu.' 
žiedus. pspaotelus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tei AN 84649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Brnadway 

So. Boston. Mas*. 02127 
Tek AN 8-1761

SOl'TTH BOSONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA
nuoširdžiai sveikina KALĖDŲ ŠV ENČIŲ proga ir linki 
džiaugsmingų ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos nariam, drau
gijos bičiuliam, ypač elevatoriaus fondo rėmėjam.

Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 19 d. 8 vai. vak. savo namų antrame aukšte. 
Susirinkimas bus svarbus, nes jame bus duota elevato 
riaus fondo laimėjimų apyskaita ir bus pranešta, kiek 
stambieji elevatoriaus fondo rėmėjai jau sudėjo.

* Draugijos tradicinis Naujųjų Metų sutikimo banke
tas Įvyks gruodžio 31 d. trečiojo aukšto auditorijoje. 
Pradžia 8 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto. Kiekvieną 10 
asmenų stalą, be pirmos rūšies jautienos kepsnio su 
visais priedais, papuoš butelis šampano ir ”Canadian 
Club“ arba ką svečiai pasirinks.

Kiekvienas iš dalyvių gaus Naujųjų Metų sutiktuvėms 
pritaikytų dzinguliukų, kepuraites ir kitokių papuošalų. 
Malonėkite stalus rezervuoti iš anksto, nes šiais metais 
tikimės daug svečių. Bilietų kaina $8.50 asmeniui. Jų 
galima dauti iš draugijos valdybos narių ar klubo bare.

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 1908 metų 
valdybą sudaro: Stanley L. Drevinskas — pirmininkas, 
Longinas švelnia — vicepirm.. Adomas W. Druzdis — 
fin. sekr., adv. Jonas J. Grigalus. Jonas šilalis. Juozas 
C. Lubinas, Antanas Andriulionis, Vytautas Stelmokas 
ir Antanas Matjoška — direktoriai. Juozas Markelionis 
— maršalka, dr. Antanas L. Kapochy — garbės direkto
rius ir Stasys K. Griganavičius—klubo reikalų vedėjas.

Išnuomojamas butą-—4 kam
bariai. vonia, naujas stikliniais 
langais uždaras balkonas, pir
mam aukšte. . . • ~ R... . i nuomojamas a kambariu butas ;>Ten pat išnuomojamas tre- - i;
čiame aukšte su baidais kamba- pirmame aukšte. Teirautis tel.
rys vyresnio amžiaus vyrui ar , 268-2814. 
moteriai.

Kreiptis: 64 G St.. II aukštas, į ►PSo. Bostone. (53)

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parauooame tiktai vaistas, išpiiaome gydytojų re 

ceptus ir tunme visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-60JS
Nuo 9 zal. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir sek*.

Tai veltui

S

(51)

Dažau ir Taisau

h.

*
► Namus iš lauko ir viduje. 5 '«j 
♦ Lipdau popierius ir taisau 34£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė 
Dorchester, Mass. 
TeL CO 5-5854

: i*

4
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Peter Maksvytis
Carpeater A Buildcr
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Flood Square ~ 
Hardivare Co.
gavmiakaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gaii pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, prifaikyfi ar mažas dalis pa
keisti'.’ O gal norėsite jūsų buinerį pagerint,! Tėkaco's Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti jprietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 VVashington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
21 valandų patarnavimas

GE 6 1204

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
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- j terio į Lietuvą ir kitas Ri 
me maistą, pinigus ir galite už-: jos valdomas sritis* Čia kai* 
sakyti jų gamybos prekes, čia; bama lietuviškai, pataraau-

t

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
Įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogiits Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—7
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

VVORCESTER, MASS. 
Tat SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš W<

sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
(am (ikras įstaigas atsikviesti, . 
gimines čia pas save į svečius; #nf ■A^portuotų Mt 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. fta™ybos medžiagų ir Intų 
Patarnavimas atliekamas grei- daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
vietinės

kiasite.
Vedėjas A. Schyrinski

«

labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
18 BOSTONO į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tek 2684)068 
Vedėjas J. Vaičaitis


