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Pirmieji žmones skrenda i 
mėnulį - ir tai amerikiečiai

Jie dar nenutūps, bet skraidys tik 69 mylių nutoly 
aplink mėnulį. Tai naujos eros pradžia žmonijos gyvenime

Nebūtų perdaug pasaky- dimu žodžiu iš šimtų tūks-

Mirė
Norman Thomas

ta, jei tartume, kad praėju
si šeštadienj, gruodžio 21 d.i 
7:51 vai. ryto prasidėjo nau-: 
ja era žmonijos gyvenime..; 
Tuo metu su didžiuliu 
trenksmu iš dūmų ir lieps
nų debesio Kennedy raketų 
bazėje pakilo milžiniška 
Satum 5 raketa, nešdama 
erdvėlaivy Apollo 5 tris a- 
merikiečius nuo žemės į mė
nulį. Tiesa, jie šį kaitą mė-; 
nulyje dar nenutūps, bet tai 
pirmas kartas visos žmoni
jos istorijoje, kad žmogus, 
pasiekęs nepaprasto tech
nikos mokslo tobulumo, iš
keliauja iš žemės sferos ir 
sugeba pasiekti kitus dan
gaus kūnus. Moksliniu po
žiūriu tai yra didesnis įvy
kis net negu Kolumbo Ame
rikos atradimas, nors jo nau
da žmonijai tepaaiškės tik 
gerokai vėliau.

Kaip jau skelbta, tame 
erdvėlaivy skrenda tris a- 
merikiečių astronautai: avi
acijos pulk. Frank Borman. 
laivyno kap. James A. Lo
veli ir aviacijos maj. Wil- 
liam A. Anders. Jų kelionė 
truks apie 7 dienas, nes tik 
iki mėnulio tenka nuskristi 
230,000 mylių, apsukti apie; 
jį 10 kartų ir vėl grįžti į že
mę. Taigi iš viso teks jiems 
nukeliauti apie pusę miliono 
mylių. Apie mėnulį jie skrai
dys tik 69 mylių atstume 
nuo jo paviršiaus, fotogra
fuodami ir darydami kitus 
mokslinius tyrinėjimus.

Kokios reikšmės tai yra 
įvykis, galima spręsti iš to. 
kad jį seka ne tik šiaip viso 
pasaulio žmonės, bet spe
cialiai net 2,350 įvairių kraš
tų žurnalistų, pateikdami 
apie tai smulkiausias žinias 
savo kraštų spaudai.

Nuo sekmadienio astro
nautai perduoda atitinkamu 
laiku iš savo erdvėlaivių ir 
gyvus televizijos vaizdus iš 
savo kelionės ir aiškiai gir-

tancių mylių atstumo pasa
koja savo pergyvenimus ir 
kitas problemas.

Ir taip pirmą kartą gyvas 
žmogus Kūčių dieną ir Ka
lėdų rytą atšvęs prie mėnu
lio ir, atlikęs savo uždavinį, 
vėl grįš į žemę.

Kai šie žodžiai rašomi, 
astronautai jau visai netoli 
mėnulio. Bet, aišku, jiems 
gresia ir daugybė pavojų. 
Štai. jeigu tik atgal į žemę 
turinti pastumti raketa ne
veiktų, tai jie ir liktų suktis 
apie mėnulį iki mirties ir gal 
ilgus amžius po to. nes tada 
nebūtų jokių priemonių 
jiem išgelbėti. Be to, dar 
gresia ir daugybė kitų pavo
jų ligi grįžimo į žemę. Bet 
tikėkime, kad visa baigsis 
laimingai. O jei ši kelionė 
pavyks be didesnių kliūčių, 
tai jau liepos ar rugpiūčio 
mėnesį yra planuojama mė
nulyje ir išlipti.

Sį kartą amerikiečiai so
vietus gerokai pralenkė, ir 
Maskva tik vėlokai apie tai 
pranešė savo žmonėms, tei
sindamiesi, kad jie nenorėję 
rizikuoti savo kosmonautų 
gyvybėmis, kol nesą garan
tijos, kad jie galėsią sugrįžti 
į žemę...

Bijomasi komunistų
puolimo Vietname

Pietų Vietnamo žvalgybos 
žiniomis, komunistai rengia
si dideliam puolimui. Pietų 
Vietnamo prezidentas pa
reiškė, kad jei komunistai 
puls Saigoną ir kitus mies
tus, tai jis atšauks savo de
legaciją iš Paryžiaus.

JAV delegacijos vadovo 
padėjėjas Vance taip pat į- 
spėjo Š. Vietnamo delegaci
ją, kad Saigono puolimas 
turės rimtų pasekmių ir kad 
j'is gali pastatyti į pavojų 
taikos derybas.

Tai Betliejaus miestelis Izraely, kurio varpai per Kalėdas skam bėjo daugiau nei dvidešimčiai tūkstančiu atvykusių maldininkų.

Gruodžio 19 d. mirė 84 
m. amžiaus įžymusis JAV 
socialistas Norman Thomas. 
Velionis jau kuri laiką buvo 
kurčias ir beveik aklas, bet 
vis šviesaus proto iki pat 
mirties.

VLIKAS sveikina
Mūsų didžiųjų švenčių — Kalėdų ir Naujųjų Metų —

Išvakarėse Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Sei-
«uirink^ New Yorke »vo metinei .erijai, .užkaupi NAUJŲJV METŲ!

ties keliomis problemomis, o ypač ties pačiu svarbiausiu. v v
Lietuvos iš rusų okupacijos laisvinimo klausimu.

Visi Seimo darbai ir nutarimai buvo paskirti stiprin
ti kovai, kuri atneštų lietuvių tautai laisvę, o valstybei 
grąžintų jos nepriklausomybę. Visi mūsų — Lietuvos lais
vinimo — darbai pagrįsti giliu tikėjimu, kad lietuvių tau
ta numes nuo savo pečių užkrautą sunkų sovietinės okupa- e f, .
cijos jungą. Visi tikime, kad Kalėdų spindinti žvaigždė tJr, rlJUS Grigaitis 

nusvies pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių bendros kovos ke
lius, į pergalę vedančius.

Seimo sesijos, kurioje buvo vadovautasi ryžtingomis 
viltimis laisvės kovai vesti, pavestas, sveikinu viso pasau
lio lietuvius, kur tik jie bebūtų ir kur begyventų.

Sveikinu savo tautos brolius ir sesutes, okupanto iš 
Lietuvos į tolimus Rusijos imperijos kampus ištremtus, 
ten vargstančius ir kenčiančius.

Sveikinu visus tautiečius, gyvenančius Lietuvoje, at- pr p (j1-įgaitis j \ew 
kakliai kovojančius prieš visokeriopą okupanto priespau- Yorką buvo atvykęs daly- 
dą ir rusifikaciją.

Sveikinu visus laisvuosius lietuvius, po platųjį pa
saulį išsiskirsčiusius ir savo tautinėm savybėm išlaikyti 
sudarančius įvairias lietuvių organizacijas.

Visiems linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingu 
Naujųjų Metų.

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Valdybos Pirmininkas

New Yorkas. 1968 m. gruodžio 20 d.

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI-

KELEIV1O” Redakcija ir Leidėjai

«S5WBięg:

Vėl kultūriniai
grįžo į Chicagą mainai

Praeitą penktadienį Nau
jienų redaktorius. Alto vice
pirmininkas dr. Pijus Gri
gaitis, Jono Pakalkos paly
dėtas, iš New Yorko aerod
romo išskrido į Chicagą.

vauti Vliko seime ir čia su
sirgo, buvo paguldytas į li
goninę. kur išgulėjo ištisą 
savaitę.

JAV pranešė, kad jos vėl 
sutinka tęsti kultūrinius 
mainus su sovietais, kurie 
buvo nutraukti dėl Čekoslo
vakijos okupacijos. Todėl 
jau vasario mėnesį New 
Y’orke koncertuos Maskvos 
simfoninis orkestras.

Velionis buvo presbiterio- 
nų kunigas, bet kunigystės 

Į atsisakęs jau 1918 metais ir 
• visą savo gyvenimą pašven- 
; tęs kovai dėl socializmo įgy
vendinimo ir geresnės dar
bininkų klasės ateities. Jis 
buvo ir neatlaidus komunis
tų ir fašistų priešas.

N. Thomas tarp 1928 ir 
1948 m. 6 kartus kandidata
vo į prezidentus. 1932 me
tais už jį buvo paduota 884, 
781 balsas. Mėgino jis tap
ti New Yorko gubernato
rium ir miesto majoru, bet 
nesėkmingai.

Po Dėbso mirties velionis 
iki 1955 metų buvo JAV so
cialistų partijos vadas. Jis 
savo idėjas skelbė žodžiu 
(buvo labai geras kalbėto
jas) ir raštais. N. Thomas 
yra parašęs daug knygų, ku
rių paskutinioji išeis netru
kus. Tai ”Kova su skurdu“.

Paleido Pueblo laivo 
įgulą

Krašto apsaugos sekretorius Michigano vicegubernatorius 
Clark Clifford, kalbėdamas laik- William Milliken. kuris, guher- 
raštininkams Washingtone. pa- natorių George Romnev pasky- 
sakė siūląs per 40 dienų prade- rus viešosios statybos ir mieš
ti mažinti Vietname JAV karių tų reikalų sekretorium, užims 
skaičių, jeigu tai sutiktų daryti gubernatoriaus vietą, 
ir šiaurės Vietnamas. ;

Popiežius Paulius VI pa
skyrė lietuvį prel. Povilą 
Martinkų Vatikano iždo ir 
banko lėšų tvarkytoju.

DELEGACIJŲ NARIAI 
GRJŽO PAINFORMUOTI '

Švenčių proga į Vietna
mą sugrįžo P. Vietnamo de
legacijos vadovas viceprez. 
Ky, o į JAV Harrimano pa
vaduotojas Vance. Jie pa
informuos savo vyriausybes 
apie derybas ir gaus nurody
mų tolimesnei veiklai..

Paryžiuje gi dar nesūsi- 
i tarta net dėl stalo, kaip turi į 
i susėsti delegacijos.

Tai prezirienio Nixono inaugu 
į racijos proga išleistas medalis.

Pagaliau šiaurės Korėjos 
komunistai paleido JAV 
žvalgybos laivo Pueblo 82 
įgulos narius. Tą laivą prieš 
11 mėnesių Š. Korėja pagro
bė ir įsitraukė į savo uostą, 
nes jis esą plaukiojęs jos te
ritoriniuose vandenyse.
r

JAV atsiprašė Š. Korėją, 
kad tas laivas pažeidęs Š.. 
korėjos teritorinius vande
nis. nes kitaip komunistai 
nesutiko įgulos paleisti. To 
atsiprašymo jie reikalavo 
propagandiniais tikslais.

Bet laivo kapitonas sako. 
kad laivas visą laiką buvęs 
tarptautinėje zonoje. Jis 
taip pat pareiškė, kad su į- 
gulos nariais Korėjos ko
munistai labai žiauriai elgė
si, kad kapitonas ir kiti bu
vo spardomi ir mušami.

Pan Amerikos bendrovės į Ka
ribų jūrą netoli Venecuolos 
kranto nukritusio lėktuvo kapi
tonus. žuvo visi keleiviai ir įgu
la.

; Jam mirus, prezidentas 
Johnsonas pareiškė, kad ne
tekome iškalbingiausio kal
bėtojo, geriausio ; rojo ir 
kūrybingiausio mąstytojo.

Velionis savo kalbose ir 
raštuose reikalavo privalo
mo draudimo nedarbo ir li
gos atveju, privalomo ma
žiausio atlyginimo, senatvės 
pensijos ir panašių dalykų 
tada, kai JAV apie tai dar 
niekas kitas nekalbėjo. Šian- 

{ dien daug Thomo reikalavi
mų jau įvykdyta.

Mirė JAV rašytojas 
John Steinheck

Gruodžio 20 d. širdies 
smūgis nutraukė rašytojo 
Steinbecko gyvybę. kuris 
buvo sulaukęs dar tik 66 m. 
amžiaus. Velionis yra para
šęs per 20 knygų, kuriose 
kėlė ir šių die .ų smonijos 
negeroves. Jis yra vienas iš 
šešių amerikiečių rašytojų, 
kuriems buvo paskirta No
belio literatūros premija. 
Be to, jis yra gavęs ir Puli- 
tzerio premiją. Jo romanas 
"The Graper of Wrath“ yra 
pramintas šio amžiaus "Dė
dės Tomo lūšnele“.



Furiaufc tnM

Vliko seimą prisiminus
Gruodžio 7-8 dienų Vliko seimas su savu -Jr?.’.-rs ir 

nutarimais jau praeity, bet vis dar verta prie jo I;?.'.

Kaikas mažiau politiniais klausimais bes' iom'nėiu 
nesugeba suvokti Vliko veiklos reikšmės. Girdi, iis r.r o 
nepadarė. Net seime kažkas išsireiškė, kad Vii Pui r ' a 
ko garsintis jau veikiant 25 metus. Koks nesusipraumas 1

Vliko pirmininkas labai teisingai pasakė, kad ta su
kaktis yra nepaprastai reikšminga. Juk ji rodo. kad Vli
kas per 25 metus nesugriuvo, kad jame lyžtas kov -ti dė! 
Lietuvos laisvės neišseko, nors veiklos sąlygos buvo be

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nuotrauka Vyt. Maželio
galo sunkios. Nusiminti reikėtų, jei mes šiandien būtume Viiko sei"°; i'-'kusio 196S ra. gruodžio 7-8 dienomis Xew Yorke. dalyvių dalis. Pirmoj eilėj iš kairės i dešinę: Lietuvos Laisvės .. _
pakrikę, l’ei Vlikas būtu pasidavęs nevilčiai iek u io re- Komitel° Pirm- '*• Sidzikauskas. Lietuvos generalinis konsulas A. Simutis. Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, J. Pakalka. Alto vice-' Į £6 Psk’ ka’na S--50-
būtų. jeigu jis neberagintų, nebepadrąsintų mus tikėti Lie- i pirtn’ dr- p- (irl!raitls- J- 4 įlkaitis ir J. Sonda. risl e Imas> mana., pa

tuvos laisvės grižimu. nebeprimintų pasauliui, kLietu
va yra pavergta. Reikia džiaugtis, kad Vlikas išliko ne- į __________ ■
susvyravęs dėl savo siekiamo tikslo ir pasiryžęs tar. 
kaiui telkti vis naujų jėgų.

Ir šitame seime buvo kalbama apie jaunesnių jė .ų 
Vliko darbą Įtraukimą. Jau daug toje srityje ir pa iatyta 
Nemažai jaunų pajėgų jau yra aktingai Į Vliko darbą iri-; 
tiaukusių. Štai ir šiam seimui gražiai vadovavo vienas iš j 
jaunųjų, jaunesnis net už betkada pirmininkavusi. Ir fla-: 
bartinis taip veiklus Vliko valdybos pirmininkas yra jau
nosios kartos atstovas.

Bet, aišku, tai nereiškia, kad Vlikui daugiau jaunų jė
gų jau nebereikalinga. Jų vistiek dar maža, ir jų niekada 
nebūtų perdaug.

Yra sakančių, kad jaunimui Į Vlika Įsijungti trukdan
ti jo struktūra: Vliką sudaro daugiausia Lietuvoje veiku
sios politinės partijos ir kitokie sambūriai. Bet jų viso labo 
šiuo metu Vlike yra net 15. Taigi, net 15 vaitų, pro ku
riuos galima Į Vliką Įeiti, ir. kaip minėjome, kam politinis 
darbas rūpi, tie suranda ir tuos vaitus.

Reikia linkėti, kad ir ateity tie vaitai būtų kuo pla
čiau jaunimui atverti ir kad kuo daugiau jaunesnių jėgų 
pro juos Įeitų.

Kovai Oak. Mich.. skautai krauna Kalėdų dovanas, ku
rias jie suvežė į Farmingtoną, W. Va., išdalinti neseniai 
kasy klose žuvusiu 78 angliakasių šeimoms.

tautai augti Į kultūros ir socialinio gyvenimo aukštumas, laisvės kovai pastaiuoju metu mus pasiekęs autentiškas 
elitas neatliko savo misijos, ir Lietuvos valstybė neteko pavergtųjų lietuvių prašymas didinti ir plėsti mūsų pa- 
n e pri klausomybės. Prasiveržė naujo tautinio atgimimo stangas Lietuvos laisvės kovoje.

vadų žodžiai bei veiksmai, ir Lietuva grižo Į.Ta proga dar vienas dalykas. Yra net ir diplomuotų P1 an^ų ir 
vyrų, kurie pasišaipo iš Vliko dėl to. kad jis skelbiasi ko- ne!'riRiaus< 
vojąs dėl Lietuvos laisvės. Kokia čia, sako. kova be ginklo.

tepriklausomų valstybių šeimą. Ir vėl lietuvių tauta oku- į 
panto visiškai prislėgta. Tikime, kad jos dvasios nepalauš . 
jokia okupanto priespauda. Tačiau mums, esantiems lais- Į 
varne pasaulyje, krinta visiška ir neišvengiama atsakomy- 1 
kė veikti ir kalbėti ir net šaukti už visą lietuvių tautą.

į syvinti. Mobilizaciją šiuo atveju suprantu, kaip planingą 
"Tragiškas buvo karo pabaigos sąmyšyje mūsų tau- jėgų ir resursų panaudojimą, o ne kokią organizacinę reg-

ilgesĮ, kovos žodis iškėlė pasaulinėje plotmėje tų tautų to? politinės vadovybės — Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- lamentaciją. Kiekvienas lietuvis, kiekviena organizacija
laisvės reikalavimus, o ginklas tą kovą tik užbaigė ir žo- mo Komiteto — pasitraukimas Į Vakarus. Tačiau, antra h institucija lai laisva valia pasirenka tą veiklos sritį. ku- dERLLVUS VAINIKAS, J
di Įkūnijo gyvenime. vertu?, tos institucijos, kuri gimė rezistencijos ugnyje pa- rioj jo pasireiškimas būtų efektingiausias, štai tik keletas Mikuckis, 359 psl. kaina

vergtoje Lietuvoje visos jos politinės tautos sutarimu, kuri taikinių, i kuriuos savo pastangas pagal laisvą pasirinki-. §2.50.
Todėl ir mūsų ginklas kol kas tėra mūsų tautos pa- via ir pakartotinai gavusi Įgaliojimus kalbėti pavergtos mą turėtume nukreipti: Lietuvoje — rusų kolonizacija.: CHAPEL B.. Algimantas 

grindinius troškimus išreiškiantis žodis, skirtas mūsų į )rie- tauto? vardu. buvima5 čia. laisvajame pasaulyje, turi ne-i religijos naikinimas, kultūrinė invazija, ekonominis iš-' Mackus, 64 psl.. kaina §3. 
šams ir mūsų draugams. O jaunimo tartas žodi? ?.andien pakastos svarbos visoje mūsų tautos laisvės kovoje. Ti- naudojimas; išeivijoje — okupanto pastangos sunaikinti SIELOS BALSAI. J. Smals- 
yra dar garsesnis ir svaresnis, nes jaunimas atstovauja bėriam; pavergtųjų mūsų brolių tautiniu susipratimu bei politinę išeiviją, pavergtos tautos informavimas, viešo- torius. 221 psl. kaina 75 c. 
ne tik praeiti ar dabarti. bet, svarbiausia, — ateitų ; .zistencine dvasia, pasitikėdami išeivijos nesvyruojan- sios opinijos formavimas gyvenamame krašte, vyriausybi- VYNUOGĖS IK KAKTŲ*

čiu prasmingu prie laisvės kovos prisidėjimu, manome, nių sluoksnių Įtaigojimas, Jungtinių Tautų forumo pa-

ąrr.omrga?Bet toks kalbėjimas yra, mažiausiai, tik 
tyčiojimasis iš istorinės tiesos. Juk. manome, ir tie kalbė
tojai žino, kad .žodis pažadino ne tik lietuvių tauto?, 
bet ir eilės kitų tautų sąmonę, laisvės ir nepriklausomybės

kad Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turėtų naudojimo galimybės Lietuvos reikalui. Tai tik užuomi-1 
būti ta? Židinys, kurame snrilrnnrpntnintn visos crprian. nns Svarbu, kad visuotinai bp blaškvmosi ar kartoiimosi

Mūsų teisė ir pareiga 
ir šaukti už visą tautą

Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno sutrumpėta kalba, 

kurią jis pasakė Vliko seimo narių ir svečių pobūvy 

1968 m. gruodžio 7 d. New Yorke.

J. Vlks.

’Per 25 metus Įvyko daug pasikeitimų tarptautinėje 
arenoje, daug išgyveno lietuvių tauta, pakito Vliko arga- 
nizacinė ir personalinė struktūra, tačiau liko vienas ne
kintamas uždavinys, kuriam Vlikas buvo sukurtas. Tai— 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA. Šis uždavinys yra tok? 
didelis ir, sakyčiau, toks šventas, kad jo atsiekimui pa
greitinti jokia auka, joks darbas neturėtų būti perdirielis.

<!į.
’'Kaip prieš 25 metus pasaulis išgyveno didžiojo karo 

sukrėtimą, taip dabar jj yra nusiaubusi dvasinė audra ir 
gal net krizė. Vyksta idėjinė fermentacija ne tik Vaka
ruose, bet ir Rytuose. Kokios bus šios idėjinės audros pa
sekmės ir kaip jos paveiks mūsų tautos likimą, nelengva 
šiuo metu įžvelgti. Tačiau ši audra Įpareigoja mus nepa
simesti, bet savo pareigą tėvynei atlikti be rezervų ir su 
padidintu veržlumu.

TURIME JAUKTI U2 VISĄ TAUTĄ

tarno? svarbos ir didybės
tautos laisvė.

LAISVĖS ŠŪKIS SKAMBA VISUR

nu

"Per visą žemės rutuli, per visas tautas šiuo metu ri- 
1 tąsi kažkokio nerimo, naujų socialinių formų ieškojimo 
banga. Vakaruose akademinio jaunimo tarpe tas nerimas

naujosios klasės teroro ir rusiškojo imperiaHtmo dėka 
Klasiškas socialinės metamorfozės iš komunizmo Į demo 
kratini socializmą pavyzdys yra Čekoslovakija su visu jos 
tragizmu ir

pozityvaus turinio ir todėl labai dažnai patenga Į komu
nistinio sąmokslo pinkles. Antra vertus, šis visuotinis ne
rimas ir maištas prieš socialines negeroves, kaip prerijų 
gaisras, plinta ir Rytuose. Laisvės idejos nesulaikomai 
\ eržiasi pro surūdijusią geležinę uždangą. Jo židiniai aiš
kiai pastebimi ne tik satelitiniuose kraštuose, bet ir pačio- Ypatingą pagarbą reiškiame tiems (J. Audėnas, S. Lu- 
je Sovietų Rusijoje. Mesijinė komunizmo epocha, bent šys). kurie įdėjo gal daugiausia tada pastangų, kad vie- 
Europoje, pasibaigė, ir bolševikinė santvarka laikosi tik ningas lietuvių politinis centras taptų realybe. Jie šian-

ti, ko

sustabdyti. Tačiau jį gali tik sulėtinti, bet ne sulaikyti, šio i 
”Kai pažiūrime į mūsų tautos praeitį, nesunku Įžvelg- proceso akivaizdoje Vakarams tenka nepaprasta atsa- 
drią lemiamą įtaką jos likimui turėjo vadai. Isterijos komybė rasti būdų. kaip jį paskubinti ir padėti jam išplis-

arenon ją vedė genialieji kunigaikščiai. Kai atėjo laikas ti Į visą komunistinį konglomeratą.
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Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas Į-

domias knygas:
i

Draugas don Carr/llo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prano
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina §2.

I Ošiančios pušys, Halinos
: Didžiulytės - Mošinskienės 

17 trumpų vaizdelių - apy-

JIS SUKELIA MUMYSE NAUJO RYŽTO

rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais §2.50.

----- -------------------- ——--------- — . Nužemintųjų generacija,
: egzilio pasaulėjautos eski- 

šios kuklios, bet reikšmingos sukakties proga pa- zai. parašė Vytautas Kavo- 
žvelgug Į nerimo ir veržimosi i laisvę bangą, sukrečiančią lis, 77 psl., kaina $2. 
socialine anomalija virtusią komunistinę imperiją, žvilgs-! Varpas nr. 8. 206 psl., kai- 
nistaip pat krypsta i mus pačius: ką mes darome, kad ta na §2.50.

į banga greičiau sugriautų okupacinę užtvarą ir padėtų Aidas tarp dangoraižių. 
, grąžinti Lietuvai laisvę. Neretas beviltiškai teisinasi, kad romanas 
mes esame maži ir didžiųjų Įvykių pakreipti negalime, 

i Tiems skeptikams verta priminti Lietuvos laisvės idėjos 
; skelbėjus ir kovotojus, veikusius prieš Pirmąji Pasaulini 
karą. kai Lietuva buvo niekam nežinoma ir seniai užmirš
ta ; arba mūsų pirmuosius laisvės kovų savanorius ir da
bartinės okupacijos karžygius — partizanus. Ar šių fak- 

l tų priminimas neturėtų priversti susimąstyti kiekvieną 
' laisvajame pasaulyje esanti lietuvi, kuris, niekieno neva- 
’ romas gali pasirinkti priemones ir kelius, kokiu būdu jis 
gali prisidėti prie Lietuvos laisvės kovos. Ir dabartinės 
eekoslovakų tautos pastangos išsiveržti iš maskvines do- 
minacijos, nežiūrint brutalios okupacijos fakto, negali 

i nesukelti mumyse ryžto ir gal net aukos nusiteikimų. Ly- 
; giai turėtų mus sukrėsti ir nuteikti vieningai ir tikslingai

parašė D. Nendrė,
365 psl.. kaina §5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
A nis Rūkas, 89 psl.. kaina 
§3.00.

Poezijos knygos
TĖVIŠKĖLĘ AŠ REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 psl., kaina §1.- 
V AK ARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė,
127 psl.. kaina S2.00.

AUKSINTAI RAGELIAI, 
lyrika. Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina §2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina §2.50. 

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
§1.50.

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

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

MŪSŲ PASTANGŲ TAIKINIAI I

’’Esu anksčiau kita proga užsiminęs, kad mums rei- 
' kalinga visuotinė jėgų mobilizacija laisvės kovai suinten-

SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

i susikoncentruotų viso? geriau- nos. Svarbu, kad visuotinai, be blaškymosi ar kartojimosi’ vąva\ti<3
?io? ir pajėgiausios musų išeivijos intelektualinė? ir poli-, būtų veikiama be atvangos ir nepavargstant. Vyriausias . A E^. A.,-1 *
tinės jėgos, nesgi uždavinys, kurio siekiame, yra neįves-į Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turėtų būti visų tų pa-i azl°.. ra un? erascių

Lietuvos „epAUmomybė ir į .Uogų koordinecinU ir planavimo centrą., 25 metu veik- .

lo, tradicija, paekirti, ir organiika. n1 vua RUDįjjg SApNAI< Kotry
lietuvių tauto Vilkui suteikia moralini pagnndą ir likimi-; nog Grfgaitytės eilėraščiai, 

nę misiją stovėti nesvyruojant Lietuvos Laisves kovos premijuota knyga, 80 ps1., 
priekyje, ir todėl jam priklauso mūsų besąlyginė ir viso- kaina §2.00

. keliopa parama. Šios sukakties proga todėl kviečiu visus AUKOS TAURĖ, Stasio 
"Neturėdami iliuzijų, kad artimoje ateityje Lietuva Į; garbingą ir neišvengiamą talką. Praeities nukrypimai ir; Santvaro 5-ji eilėraščių 

?ikratytų pavergėjų jungo, vis dėlto taiptautiniame ho-! klaidos lai negrįžta Į mūsų tarną: mažiau žodžių, daugiau; knyga, 150 puslapių, gra- 
rizonte įžvelgiame reiškinių, kurie ir Rytų Europos isto-; VnnL-rPČin darbu * ! irišta. kaina... §2.50.
, i ją galės pasukti nauja linkme., j iPLAUK’ MAN0 LAIVEU.

Petro Segato eilėraščiai.
111 nsl.. kaina............. §2.00
SU DAINA, 392 liaudies

v. . j . . . A. dainos ir kaikurių autoriųSiame 2arbin*ame susitelkime dera pnsimmti su enėraščiai tapę dainomis 
rei-Kiasi protesto reiškiniais, demonstracijomis prieš esą-1 pagarba ir dėkingumu tuos, kurie prieš 25 metus sunkiose Surinko Gražina Šimkonie- 
mą. jų manymu, nusigyvenusią socialinę santvarką. Gai- ( okupacinėse sąlygose su pasišventimu dirbo, kad vieninga ng j28 mažo formato psl., 
la. kad jų ateities vizija dažnu atveju neturi aprėžto bei politinė vadovybė būtų sukurta, ir kurie buvo pirmojo kaina §1.00.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto posėdžio 1943 DAINŲJ SŪKURY 39 po
ni. lapkričio 25 d. dalyviai ir aktyvieji ano sunkaus meto puliarios ir šokių dainos, 
laisvės kovos pionieriai. Lenkiame galvas prieš tuos, kurie surinko Gražina Šimukonie- 
laiko srovės nunešti jau ilsisi amžinybėje. Linkime su- nė, kišeninio formato, 351 
laukti Lietuvos laisvės saulėtekio tiems, kurie tebėra gyvi. psl.. kaina §2.00.

PRISIMINKIME VLIKO KŪRĖJUS

dien čia. mūsų tarpe.

DĖMESIUI !
VISIEMS REIKALINGA 

į KNYGA

; širdies priepuoliai. Ją pa-
Dvidešimt penkeri Vliko veiklos metai liko praei- rašė dr. Menard Gertler, o* J __ J*beviltiškom Maskvos pastangom tą pi acesą f A jai įvadą — garsus širdies li-JV: kZ L su Vlsom musM sėkmingom pastangom, klaidom ir at- specialistas dr. Paul

siekimais. Didysis uždavinys — NEPRIKLAUSOMA White. Knygoje aiškinama, 
LIETUVA — tebėra neatoiektas. Tad su nauju ryžtu, nuo- kaiP gali Pramatyti savo šir-
širdžių vieningumu ir viltimi žengiame į ateitį?*

dies priepuolį ir jo išvengti. 
Kaina §3.75.
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KAS N1CK0 NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NBPEIK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS LIETUVIU ŠVIETIMO 

IR ŠEIMOS METAI

TORONTO, ONT. tI
I

Žuvo pavyzdinga* jaunuolis

G. Indrišiūnas. vos spėjęs 
jaunystės sparnus išskleisti 
jaunuolis, buvo pavyzdin
gas, darbštus ir gražiausių 
norų kupinas lietuvis. Jis 
visomis jėgomis stengėsi; 
siekti mokslo ir įsigyti nau-i

Atrodo, kad šis žiaurus ir 
beširdiškas darbas buvo iš 
anksto ir ne vieno asmens: 
suplanuotas, nes vaikai to-1 
kiais subiauriotais skanu-1

Tautinė šeima ir sava lie
tuviška mokykla svetur atsi- 
dūrusiems lietuviams turi iš
skirtiną reikšmę: iš tokių 

mvnais buvo apdovanoti ne į šeimų ky la busimieji . mūsų 
vienoje vietoje, bendruomenes nanai bei!bet keliuo-. 
se ir vienas nuo kito toli-S 
muose rajonuose. i

Tokius piktadarius būtinai 
reikėtų susekti ir be jokio

Mano brangiam, myli-' 
mam gyvenimo draugui 
Pranui Lembertui Amžiny
bėn iškeliavus nors ir me
tams ke jo praėjus, mes nie
kada negalime jo užmiršti. 
Ir esame didžiai dėkingi vi
siems draugams ir pažįsta
miems, kurie velionį prisi
minė: dalyvavo pamaldose,

dingą specialvbę, kad nerei-• •, ..J * . .. i pasigailėjimo nubausti, nesketų visą gyvenimą vargti!;., .• , , ’• i -*- . 7- tiks žiaurus darbas vra išir būti svetimųjų pastumdė
liu.

vadai, o mokykla tą darbą 
pratęsia bei papildo tautinio Į 
švietimo ir auklėjimo vai-j
siais. Tėvam ir mokytojams! Pami^lines lentos s.entini- 

oi ny ■ m0 iškilmėse ir kitose jo 
esam

Nesitikėdamas gauti pa
ramos iš senų tėvų. jis pats 
dirbo įvairius sunkius dar
bus, kad galėtų ne tik tė
vams padėti, bet ir daugiauį 
sutaupyti svajojamam tiks-Į 
lui pasiekti. Bet žiauri mir-j 
tis sutraiškė ne tik visus gra-i 
žiuosius jo norus, bet ir jį! 
pati.

Paskutiniu laiku, anksty-! 
va rytą grįždamas iš darbo.' 
vienoje kryžkelėje susidūrė

anksto gerai apgalvotas pa
sikėsinimas į nekaltų vaikų 
gyvybes.

J. Mikalauskas

HAMILTON, ONT.

Paminėjo Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo 

sukakti

Tai padarė D.L.K. Algir
do šauliu kuopa su vietos

su dideliu sunkvežimiu, ku-' kariais veteranais lapkričio; 
ris j smulkius gabalus sutru-j 24 d.: Ta proga buvo pa-; 
pino ne tik jo mašiną, bet’ šventinta ir šaulių kuopos j 
mirtinai sutraiškė ir ji patį., vėliava
Be sąmonės nuvežtas į ligo
ninę. po kelių valandų mirė, 
nei vieno žodžio nepasakęs* Bagdonas čia 
atvykusiems savo tėvams. | pą kalbą.

Prie kankinių kryžiaus! 
buvo padėti du vainikai. K. i

daugiausia esam dėkingi uz 
tai, kad šiandien esam są
moningi savo tautos vaikai 
ir vienirgcs savo bendruo
menės nariai. Laikomės jų 
padėtais dvasiniais, morali
niais ir tautiniais pagrin
dais.

Tačiau tiek tautinė mūsų 
šeima, tiek mūsų mokykla 
Svetur susiduria su ypatin
gais sunkumais ir pavojais. 
Todėl abi reikalingos mūsų 
dėmesio, supratimo ir para
mos. Šitai suprasdamas, 
PLB III Seimas, įvykęs 1968 
m. rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 
d. New Yorke. nutarė 1969 
paskelbti Lietuvių Švietimo 

ir Šeimos Metais.

HCLLYWOOD, FLA.

, ' I
Mirė J. Tuma vičius

ir J. Adomaitis
Lapkričio 12 d. mirė Juo

zas Tuma vičius, 76 m. amž., 
palikęs žmoną, posūnį, po
dukrą. Kalifornijoje brolį su 
šeima, o Lietuvoje dvi sese-' 
iis. Velionis buvo kilęs nuo’ 
Deltuvos. Atvykęs į JAV.i 
jis ilgiausiai gyveno Cliffsi-’ 
dėj, N.J., ten priklausė įvai-j 
i iom pažangiųjų organizaci- Į 
jom, atvykęs Į Floridą, įsi-i 
jungė į Miami Lietuvių

mo įsKi.mese
mirties metiniu apeigose.
Aš nuoširdžiai dėkoju kuni
gams — prelatui J. Kučin- 
giui už jo g: ažu žodi velio- j 
nio atminimui, kun/dr. A. Keleivio ir Naujienų skaity-Į

Pi-‘
liečiu Klubą. Jis buvo seras

Vvkdvdama

Kadangi jis buvo labai j Salėje kuopos pirm.

šį nutarimą, į
pasakė trum-j FLB Valdyba visų kraštų j 

lietuviu bendruomenes, or-!

Olšauskui i kanauninkui 
Mykolui Vaitkui (Rhode Is- 
land) — už jautrias pamal
das.

Didis ačiū muzikui Bro
niui Budriūmi už gražią 
muzikinę pamaldų dalį ir 
giedojusiems solistams O. 
Deveikienei ir R. Dabšiui. 
Ypač buvo malonu išgirsti 
giesmę su Pr. Lemberto žo
džiais. Esame dėkingi ne
mažam būriui lietuvių, kurie 
atsilankė kapinėse, ir tiems 
artimiems draueams. kurie 
ir po metų a.a. Prarą gra
žiai prisiminė, jautriais žo
džiais jį apibūdino savo kal-

švelnaus elgesio ir su visais Kanopa perskaitė karių ve- 
mokėjo gražiai sugyventi,! teranu atsišaukimą. Po to 
tai iri amžino poilsio vietą j kalbėjo Lietuvos gen. kon-i 
palydėti susirinko daug •lie-! sulas J. Žmuidzinas, Šaulių' 
tuvių. Po gražių kalbų ir
liūdno atsisveikinimo palai
dotas lietuviu kapinėse, ku
riose jau guli daug peranks
ti mirties išplėštų lietuvių.

P. ‘ ganizaeijas. parapijas, spau- bos« P™ pąš-entinto velio-

Žiaurus niekių darbas

Halloven — tai vaikų pra
moginis vakaras. Tą vakarą 
daugelis vaiku apsirengia 
įvairiais juokingais rūbais, 
veidus paslepia po baisio
mis kaukėmis ir, susirinkę į 
būrelius, gatvėse paišdykau- 
ja. Ta pačia proga, eidami 
per namus, pasirenka šoko
lado, saldainių, obuolių ir 
kitokiu skanumynų. Tai tra- 
dicnė ir labai sena vaikų 
šventė, per kurią iki šiol 
niekas retrukdė vaikams 
pakvailioti.

Bet atsirado žiaurių niek
šu. kurie per tokį šio rudens 
vakarą nieko nekaltiems 
vaikams pridirbo daug skau
džios žalos. Jie į vaikams 
duodamus skanumynus pri
kišo sulaužvtų barzdoms 
skusti peiliuku, mažu ada
tėlių ir smulkiai sudaužytų 
stiklu. Tokius skanumynus 
vaisydami, vaikai susi plaus
to lūpas ir liežuvius. 0 vie
nam lietuviukui maža ada
tėlė įstrigo giliai į gomuri, 
kurią gydytojui išimant, vai
kas nergyveno daug skaus
mo ir kančių.

Laimė, kad ši niekšybė 
buvo greitai pastebėta ir gy
ventojai perspėti, kad ne
duotų vaikam tų skanumynų 
valgyti. Kitaip ga būtu dar 
daugiau vaiku susižeidę ar 
net i kapires nukeliavę, nes 
smulkius ir aštrius daiktus 
iš viduriu išimti nėra toks 
lengvas darbas.

Iš caikų atimtus skanumy
nus tikrinant, rasta keliasde
šimt šokolado, saldainių ir 
obuolių, kuriuose buvo pri
kišta įvairių aštrių ir gyvy
bei pavojingų daiktų. Visi 
tie skanumynai iš vaikų bu
vo atimti ir sunaikinti.

S-gos Įgaliotinis J. Preik- 
šaitis. Kanados rinktinės 
pirm. St. Jakubaitis ir L. B- 
nės pirm. Alf. Juozapavi
čius.

Pagrindinis kalbėtoja? bu
vo prof. A. Musteikis iš Buf- 
falOj N.Y. Meninėje dalyje 
tautinių šokių sambūris ”Gy- 
vataras“ pašoko kelis šo
kius. Dramos mėgėjų teat
ras ”Aukuras“ suvaidino iš
trauką iš B. Sruogos „Milži
no paunksmės“ ir parapijos 
choras padainavo kelias dai
nas. i

i
Klebonas Romoj

Iš spaudoj visiems žino
mas nesugyvenamo būdo 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Tadarauskas išvvko 
į Romą ir ten, sakoma, pa
bus ištisą mėnesį. Parapijie
čiai kalba, kad jis ten išva
žiavęs vyskupo titulo parsi
vežti ir kad tą titulą gausias 
už uolų vyskupijos turto di-

oą. radiją ir paskirus lietu
vius prašo:

1. kreipti šiais metais iš
skirtinį dėmesį į lietuviškos 
šeimos ir lietuviško švietimo 
reikalus,

2. kelti bei ryškinti 
tikslus ir uždavinius,

JU

3. sudaryti sąlygas jų dar
bui susipratusį, valingą iri 
veiklų lietuvį jaunuolį ug
dant.

Kitos naujienos
Dr. A. Gailius atidarė sa

vo kabinetą 21 Kenilworth 
Avė. S., tel. 545-8038.

Iš Hamiltono pasitrauku
sio Šalpos Fondo pirm. Z. 
Pulinausko pareigas perėmė 
LB valdybos narys K. Mik
šys.

K. Lukoševičius

dinimą.
Štai vietos laikraštis Ha- 

milton Spectator Saturday 
lapkričio 23 d. plačiai apra
šė Hmiltono lietuvių parapi
jos klestėjimą ir klebono J. 
Tadarausko nuopelnus. Jis 
pastatęs bažnyčia, kuri atsi
ėjo 160.000 dol., Jaunimo 
centrą, kuriam išleista 145, 
000 dol., jo pastatyta klebo
nija atsiėjusi 45.000 dol.

Kažkodėl tas laikraštis 
neparašė dar vieno klebono 
nuopelno, būtent: kad jis iš-, 
čiulpė iš lietuviu 30.000 dol. Į 
anglų katalikų berniuku ir , 
mergaičių gimnazijai pasta-! 
tyti. ‘ ' j

Hamiltoto lietuviai nepa
vydi savo klebonui net ir 
kardinolo titulo, bet laukia, 
kad jis tik greičiau apleistų 
Hamiltoną.

Minėto nelietuviu laikraš
čio aprašvti kun. J. Tada
rausko nuopelnai nėra visi. 
Tai tik viena medalio pusė. 
Verta būtų pažiūrėti ir į ant
rą medalio pusę.

Pagerbė K. ir J. Dervaičius
Į

Kunigunda ir Joną? Der
vaičiai yra veiklūs lietuvių 
visuomenės nariai. Kur tik 
reikalinga tautinei veiklai 
parama. Dervaičiai visada 
nuoširdžiai talkina. Jie su- 

1 gebėjo ir ?avo vaikus įjung
ti i lietuvišką veikla, 

i
i Jiems pagerbti jų vedybų 
30 metų sukakties proga 
lapkričio 23 d. Šulių namuo
se buvo surengtas p-'-“’-** 
į kurį atvyko daug svečių ne 
tik iš Hamiltono, bet taip
pat iš Windsoro ir St. Ca
tharines.

Įžanginę sveikinimo kal
bą pasakė J. Šarapnickas. 
Šulienė įteikė voką su visų 
bendra dovana. Atskirai do-

nio paminklo. — B. Railai. 
B. Brazdžioniui, B. Budriū- 
nui, A. Devenienei, Alei Rū
tai ir visa pra vedusi am E. 
Arbui.

Dėkoju D. Railienei. A. 
Brazdžionienei ir D. Mitkie
nei už puikias rožes ir kitas 
gėles, padėta^ ant Piano 
kapo.

Taip pat dėkojame vi
siems, kurie mirties metinių 
proga apie Praną Lembertą 
parašė spaudoje, ir patiems 
laikraščiams, talpinusiems 
velionio nutraukas ir jį pri
siminusiems: Lietuviam Va
karuose. Dirvai. Keleiviui 
Darbininkui. Draugui ir ki
tiems.

Negaliu pamiršti ir esu 
nuoširdžiai dėkinga visiem? 
arti ir toli esantiems drau
gams, kurie laike taip sun
kiai praleistu metų be mano 
mylimiausio Prano manęs 
neužmiršo ir visaip mane 
guodė, dažnai paskambin
dami telefonu, laiškais, ap
lankydami. dažnai nuvežda- 
mi mane į kapines.

Esu dėkinga visiems, ku
rie mane sunrato ir neaplei
do tain sunkiose gyvenimo 
valandose.

tojas, uoliai rėmė svarbes
nius lietus iškus reikalus, bu
vo malonaus būdo žmogus.

Liūdna buvo skirtis lap
kričio 15 d. ?u draugu, su 
kuriuo teko bendradarbiau
ti per 54 metus.

Gruodžio 5 d. mirė kitas 
pažangus vyras Julius Ado- J 
maitis, 83 m. amž? palikęs į 
žmoną. 3 sūnus ir vieną dūk-į 
rą Chicagoje. Jo kūnas buvo 
gruodžio 7 d. nuvežtas Į Chi
cagą ir krematoriume sude-. 
gintas.

Velionis buvo kilęs nuol 
Žagarės, i JAV atvykęs 1907 
metais. Jis taip pat buvo se
nas Keleivio ir Naujienų 
skaitytojas ir bendradarbis, 
nemažai veikęs socialistų 
tarpe: priklausė Miami Lie
tuvių Piliečiu Klubui. Pagal 
žmonos pageidavimą klubas 
gėlėms skirtu? pinigus per-j 
davė Balfui.

K. Bukaveckas i

ROCHESTER, N.Y.

Mūsų eilės retėja
nedidelė kolonija

nelaimėleUž visą ta 
mums
draugiškumą. dvasio? šili
mą ir visokeriopa užuojau
tą nuoširdžiausiai visiems 
dėkoja ir mūsų sūnus Vitali? 
sų šeima... Karščiausias ačiū 
visiems,--ru s cio/ j-

Monika Lembertienė

parodyta jaudinanti

SANTA MON1CA. CAL.

KAS SKAITO KASK 
TAS DUONOS NSPKAM.

Satarn 5 raketa, kuri erdvėlaivį Apollo 8 gruodžio 21 d. 
iššovė kelionėn aplink mėnulį.

YPATINGI TAUTOS

FONDO RĖMĖJAI

KODĖL 48 MILIONAI 

NĖJO BALSUOTI?

I Po $25: Dr. J. Bakšys, 
i Chicago, III.. St. Raštikis. 
Monterey, Calif., Litas In- 
vesting Co., R. Hills, N.Y.

Aleksas Mrozinskas, iš 
Woodhaven, N. Y., (nese
niai mirusios žmonos atmi
nimui pagerbti paskyrė už 
koncertą Vliko seime 
klausiusį honorarą) $30.

Dr. K. G. Ambrozaitis, 
Chesterton, Indiana, $50.

Dr. Zenona? Danilevičius. 
Chicago. III., $100.

Kiekvienam įnešusiam į 
Tautos Fondo specialų in
formacijos leidinių finansa
vimo skyrių ne mažiau kaip 
$25. ištisus metus asmeniš
kai siuntinėjami lietuviški 
Eltos Informacijų biulete-

per 1968 m. neteko 35 narių.
Štai jie: Liudvika Totorie- 
nė, 83 m., Viktorija Kama
rauskienė. 75 m., Viktoras 
Trilikauskas. 41 m., .Juozas 
Sodys. 49 m., Alena Zuraus- 
kaitė, Genovaitė Puodžių-' 
naitė, 43 m., Valteris Vai-' 
navskas. 77 m., Petronėlė 
Paliukienė, 66 m.. Silvija 
Colmenienė, 44 m., Ona Va
lentienė, A. Tarnas. Juoaas 
Bubnis, 62 m., Gentnida La- 
beikienė, Emilija Vaičienė,
Vincentas Ašmontas, 84 m..
Antanas Arlauskas. Barbo
ra Jurkštienė. 64 m., Jurgis 
Švedas. 77 m.. James Barta-1 
sius, 20 m.. Petras Duoba?
Albertas Meiliut’s. 46 m..;
VPimaą Jurgelaitis, Rožė 
Milevičierė, 39 m., Viiimss 
Krikščiūnas. 84 m., Jonas 
Zinkus, 73 m.. Teklė Kairie-j
nė, 82 m., Paulina Vaidelie-, Senelių prieglaudoje e- 
nė. Juozapas šilinis, 87 m., ?antieji (3012 Langenhagen 
Kazys Januškevičius. 70 Į .Hanover, Pflegeheim Wals- 
Praras Jurgelionis, 57 m..' roderstr. 121. H 13. W. Ger- 
Jurgis Kanisauskas, 78 m. many) J. Karpavičius su 

Senosios karto? ateivių po žmona dėkoja Keleiviui už 
nedaugelio metų visai nebe- laikraščio siuntimą, Balfui, 

Herbstienei su Herbstaite

niai.

Voki <ta
JIE DĖKOJA

Amerikos prezidento rin
kimai 1968 metais buvo 
dramatiški ir jaudiną, sako 
bostoniškio ’’Heraldo“ ve
damasis straipsnis. Drama
tiški jie buvo dėl to, kad at
rodė. jog iš 72 milionų balsų 
kiekvienas paskiras balsas 
turės būti perskaičiuotas ir 

* * i patikrintas, kol bus sužino
ta. kas buvo išrinktas. O jau
dinantys dėl to, kad tie 72 
milionai, kurie dalyvavo 
balsavimuose, tesudarė vos 
60 nuošimčių visų turinčių 
teisę balsuoti. Taigi 48 mi
lionai nėjo balsuoti.

Kodėl?

(E)

ši jaudinantį reiškinį ban
dė išaiškinti Gallup Poli. 
GaIJupo surinktomis žinio
mis. penkiolika milionų 
žmonių užsiregistravo bal
savimui, bet nėjo balsuoti 
dėl to. kad vieni nematė iš 
balsavimo jokios naudos, o 
kitiems nepatiko kandida
tai.

Dešimt milionų 
nei užsiregistruoti 
mams.

nenorėjo
balsavi-

liks.
C.Z.

•ij? EASTON, PA.

Gruodžio 7 d. mirė 78 
metų sulaukęs Petras Valan- 
tiejus. kurį prieš 8 mėnesius 
buvo ištikės paralyžius. Ve
lionis) JAV atvvko 1949 m., 
rvveno Waterburv. vėliau 
Oakland, N.J.. ir tik prieš

Bostone ir M. Pelkienei Ra- 
cine, Wis.. už paramą ir lin
ki visiem? malonių Kalėdų 

7» ir laimingu N. Metu.

vanas įteikė sūnus Edmun- ^*eto^€ •▼•tinimų aukojo mėnesius atsikėlė į
das ir dukra Danutė. Į ,. .. T , . . Eastona. Palaidotas šv. Ma-

~ ..................................... I Monika Lembertiene vie- •• Mae-dalenoc kaninėoeDervaičiai nuosirnziai de- . . -1°? magnaienos Kapinėse,
koja pokylį surengusiems ir t0Je Kalėdų ii Naujųjų Me-!’ Jis paliko liūdinčius žmo-
jame dalyvavusiems. į tų sveikinimų paaukojo Bai- Anelę, du sūnus, dvi duk- 

. Į / teris šiame krašte ir du bro-
Svečias fui 15 dolerių. i ;Jn|(,i(lįuss bęi dvi seseris Lietuvoj.i , 1«»«I

:'i - • i n I ’ f Ufff' bijž ! ;.Uri .n-,

Žmorus. kuriam niekas 
nepatinka, vra žvmiai nelai- 
minresnis už tą žmogų, ku
ris niekam nepatinka.

Garbė
perkama.

♦ *

uz pinigus nenu

Septyni milionai sirgo ar 
kitaip buvo sutrukdyti.

Penki milionai negalėjo 
balsuoti dėl to, kad buvo 
persikėlę raujon vieton ir 
neišgyvenę tenai reikalau
jamo laiko balsavimo teisei 
įgyti.

Trys milionai negalėjo at
sitraukti nuo darbo: kiti trys 
milionai buvo išvykę iš na
mų, o dar kiti nebalsavo dėl 
kitokių priežasčių.

Tačiu būdinga, kad dau
gumas nemato jokios nau
dos iš balsavimo.

S. M.
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Lietuviai kariai plačiame 
pasaulyje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Jaunimas neklauso komunistų
Paskutinės lapkričio sa-' saugoti Įpareigotieji parei- 

vaitės pradžioj buvo susi-1 gūnai ir rūpinasi, kaip iti- 
rinkęs visas Vilniaus miesto kinti bent jaunimą, kad jam 
komunistų partijos komite- nelįstų i galvą mintis apie 
tas ir svarstė, kaip atsispirti galimybę susikurti ką nors, 
prieš "buržuazinės propa- tegu ir komunizmu vadina- 
gandos Įtaką” jaunimui, mą, bet patiems, o ne rusų 
Vienas iš miesto komiteto į "už rankutės” vedamiems, 
sekretorių štai ką kalbėjo: Uždavinys esąs labai pla-

— Dabar buržuazinė pro-j čios apimties: vien mokslei- 
paganda jau nebegali nu-į vių ir studentų Vilniuje 81
neigti Tarybų Lietuvos pa
siekimų kultūriniame, ūki
niame gyvenime. Todėl Į 
pirmą planą ji iškelia nacio
nalinio egoizmo, nacionali
nio užsidarymo idėjas. Jos 
propagandoje labai dažnai 
išgirstame nacionalinio so
cializmo, nacionalinio ko
munizmo terminus. (V. Li
kus, Tiesa, lapkr. 29).

Tuo pareiškimu komparti

t ūk, ■tantis, o dar 15 tūkstan- 
vaikų darželiuose... Vi

sus reikia saugoti nuo "he-, 
rezijų". Universitete "inter
nacionalinis auklėjimas“ e- 
sąs vykdomas visų paskai
tų ir seminarų metu. Bet čia 
pat buvę pastebėta, kad ne 
visos paskalų s bei semina
rai tinkamai tą uždavinį at
lieka.

Politechnikumo atstovė

C1U

Ir vėl mirties angelas ap- vos laisvės pagerbti. Projek-; 
lankė kelis mūsų tautos sū- tą paruošė dail. Jokūbaitis.' 
nūs. Vieni jų atsiskyrė jau Londone jau ne pirmąjį! 
senatvės amžiaus sulaukę, kartą buv. 9-to paiko kariai 
kiti pačiame jaunume. į pamini savo paiko šventę.

Štai rugpiūčio 11 d. toli; Kpt. Robertas Perrv bu- 
Yietname žuvo taukinėj ko- vo atvykęs iš Floridos i Chi- 
voj vos 22 m. armijos Sp. 4 cagą pas tėvus atostogų. Jis 
Kęstutis Petrauskas, kurioj netrukus baigs karinę tar- 
tėveliai. žymūs veikėjai, ky-' nybą.
vena Chicagoje. Jis tik va-! Lietuviai policininkai Au- 
sario 29 d. tepradėjo karinę gustas Raudonis. Augustas 
tarnybą ir tik rugpiūčio 1 d. Nakutis ir Tomas Sadaus- 
tebuvo atvykęs i Vietnamą, kas buvo sužeisti riaušių me- 

Rugpiūčio 18 d. Kaune tu Chicagoje.
mirė Lietuvos kariuomenės Brazdžioni,
savanoris, Sibiro kankinys 
Kazimieras Lukoševičius, 
buvęs Žaliosios ir Virbalio 
miesto sekretorius.

Brazilijoj mirė Lietuvos 
kariuomenės savanoris - kū
rėjas Edvardas Janudis, su-

IŠ ALTO VEIKLOS

Loyolos universiteto po
litinių mokslų skyrius, bend
radarbiaudamas su Ameri-laukęs 68 m., kilęs iš Degu- kos Uetuvj Tarvba h. uk. 

cių valsčiaus. - - * *
Chicagoje rugsėjo 13 d.

mirė pulk. Antanas Špake-

raniečių profesionalų orga-

Knygos 
jaunimui
Švenčių proga nepamirš

kite nupirkti vaikams šias 
knygas:
BALTASIS STUMBRAS, 

premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė. 
133 psl., kaina $3.6Q.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin
ktinas, 119 psl., kaina 
$2.75.

BIRUTĖS RYTAS, eilės, 
parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

NARDŽIO PULKAS, apsa 
kymėiiai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

ROMANAI LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAID. Nendrė, AIDAS TARP 

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

Vytautas Volertas, SĄ- d'jmu skaityti, todėl sii 
o c ,-rs iisigyti šias mūsų ži

Atsiminimus visuomet į- 
ūlome

MOKSLAS, premijuotas sias ,musl! _ žinomų
manas, 279 psl., kaina $3.50. zmon*” £Tvai I)a)'a>ytas at-

Aloyzas Baronas, PAVA-

vicius. b < m. amžiaus.
Į Clevelande mirė kpt. An-

jos veikėjas patvirtino, kad; guodėsi, kad jaunimui bū-įtanas Kirkyla, o rugsėjo 2 
Lietuvoj ”labai dažnai iš- dingas smalsumas, kad jis! Brocktono eismo
girsta”, ką lietuviai laisvėje’ nori ko mus daugiau sužino-' nelaimėj žuvo viršila Jonas 
būdami kalba apie tenykštę ti ir tui -ti savo nuomone. Be j asyliūnas, 43 m. amžiaus, 
padėti. Ir pasisakė, kas ko- to. — kaikurie jaunuoliai, j Giliausia užuojauta visų 
munistų veikėjams kelia y- susidurt.- su priešiška ideo- čia paminėtų mirusių šei- 
patingo susirūpinimo. Be to, i logija. nemoka apginti sa-;moms-
kompartijos veikėjas pripa- vo įsitikinimu“. Tai ypač e- Serž. G. M. Nasakaitis, 
žino, kati vadinamoji bur- są nestebima vakariniame 'kurio tėvai gyvena Chicago- 
žuazinė propaganda” tik (politechnikos instituto) Je- dabar yra P. Vietname 
dabar "nebegali nuneigti" skvri
bolševizmo ūkinių ar kultū
rinių „pasiekimų" (iš rusų 
„dostiženija” išsiverstas žo-: 
dis). Žinoma, nelabai seniai

nnfaikHnfhlCav°^' <U-engG MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
sutelktmę paskaitą (simpo
ziumą) tema "Another re- 
volution in Russia". Simpo
ziume buvo paliestas lietu
vių, ukrainiečių ir gudų tau
tinio susipratimo ir tautinio 
išnaikinimo gi esmės klausi
mas sovietinėje imperijoje..

Simpoziumą suorganiza
vo Loyolos universiteto pro
fesorius dr .Yasyl Markus. 
Jame paskaitą skaitė prof.

SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vincas Ramūnas: MIG 

uOTAS RYTAS. 166pusl. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
'eivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 i

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

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

Sally Salminen, KATRY-
NA, -Omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją. 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO

KAS. eiliuota pasaka, para
šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00. i

BALTOSIOS PELYTĖS i 2ENKLE, premijuotas ro-
KELIONĖ į MENULĮ, manas, 234 psl.. kaina $2.50 

parašė Danutė Bindokie-!
nė, 58 psl.. kaina .... $1.50i „ -.,?,a^"auska5'

H KARKLUPENUOSE, pre

siminimų knygas:
VERGIJOS KRYŽKE- 

LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienčs tremties
atsiminimų atsiminimų 4 to
mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše- 

j liais $2.50, kietais—$3.75.

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai 221 psi., kaina 
$2.50.

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

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antan° Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepi ‘ Klausomybės 
kovų, -Ji 6 psi. kaina . .$3.00

PtK giedrą ir aud
rą, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 2/2 psi., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,

NEPRiKLA USOM YBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psi., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas

arčiau >u taKtais susipazinu- Jau -1 metus tarnauja jav į * J Ml’fiRTY^būdinga tai kariuomenėje. ; from a Fifty 5eai perspec- MLKKLYb,
kaT ri Ciriri aprikę Dr. Brt.no Zubricko sū.'tiv“. Jan Zeprtdnik "Be-I apysaka, 150 psL 
(ar gal jaučiasi negalįs gin- nūs jau 6 mėnesiai P. Viet-’lorusgias Road m Shanmfr 
ti ? i" vadinamosios "savo” name Quan Tri provincijoj,

sų bei jų pataikūnų "tarybi- (atseit, komunistinės) ideo- kur dažnai būna kovos

ralėjo, kai kelio
lika metų Lietuvoj net ir 
sveikesnio proto lietuviai 
komunistai buvo užguiti ru-

-lengvai

po-
16

>2.00
TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 ^sh, kai
na .............................. §2.00

nio" blaškymosi ir teroro. 
Ką sveikas prota§ Lietuvoj 
pagaliau ima laimėti, to nie
kas ne tik "nebegali", bet; 
nei nebando nuneigti.

Kompartijos vadovai Vil
niuje, bent viešai, skelbia, 
kad Lietuvos visuomenė, y- 
pač jaunimas, turi būti auk
lėjamas "proletarinio inter
nacionalizmo dvasioj”. Ki
taip jie nė negali kalbėti, 
kadangi jie yra rusiškos va
dovybės pavaldiniai, ir jiem 
iš aukščiau įsakyta tik tuo. 
principu vadovautis. Išver
tus į kasdieninę kalbą, "pro
letarinis internacionaliz
mas” yra ne kas kita. kaip 
aklas paklusnumas rusiškai 
"proletariato” vadovybei. 
Todėl klusniems partijos 
veikėjams neramu daros, 
girdint kalbas apie "nacio
nalinio". tai yra, nebūtinai 
rusų diriguojamo komuniz
mo galimybes. O apie tokias 
galimybes kalba ne tiek 
’’buržuazinė propaganda".

los nos
(Elta)

Mirė dr. V. Soblys

veiksmai. Jis tarnauja lai
vyne. Linkiu jiems laimės.

M jr. Antanas Vaitiekū
nas. kilęs iš Brooklyno. ne
seniai pakeltas į pulk. Įeit.

Lapkričio 9 ri. Kaune mi- laipsni, tarnauja aviacijoj 
rė buvęs Klaipėdos Pedago- Washingtone. D.C.
ginio Instituto. 
1940 metai 
terijo 
mento direktorių

vėliau 193f-i Arvvdas Endzelis iš Chi-. t

'--------------- Giedriausi romanas I dalis. 325 psl., 11
Įęaį i dalis 302 psl.. kiekvienos da-

.n Shaping’ na ............................ $1.80.| Ues kaina $3 0°-
Her Political .\ationhood'-.i GINTARO TAKAIS, J. Na į Alė Rūta, KELIAS Į DIENOJANT, Kipro Bie- 

Komentatoriais buvo dr. ’p3n^- eilėraščiai, daug ilius i KAIRĘ premijuotas romą-
Edvin H. Drani. dr. Robert tracl«' 64 >,sl" kalna «-8« "as ls.JAV senosios kartos 

lietuvių gyvenimo, 243 psl.

limo, 464 psl., kaina....§2.00 
PENKTIEJI METAI, Kip

’ “TNTARĖLĖ, J. Narūnė3 
iliustruota pasaka, 24 psl.

S. Sulivant ir dr. Yasyl Mar
kus. Atskiroms simpoziumo'
sekcijoms vadovavo dr. Į kaina ........................... $1-
Francis Schwarzenberg. dr. Ta pati anglų kalba, ..$.1. 
Yasyl Markus i dr. Vytau-j KETURKOJIS UGNIAGE-
tas Vardys.

Visose simpiziumo sesi-
\a?\s? letim? mims- cagos baigė karinės aviaci-i jose dalyvavo dr. Petras 
Kuituros departa-jo5 tarnybą seržanto laips-; Daužvardis. Jonas Jasaitis

Ir čia ieško nafto

niu ir studijuoja Illinois uni-! ir dr. Jonas Valaitis. Į sim- 
versitete. . j poziumą taip pat buvo atsi-

SYS, D. B’idokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

s Į Sp. 4 Jonas Maženis, chi- lankę kun. dr. J. Prunskis,' TRYS SAKALAI Alf. Vam-
Naftos žvalgomuosius grę- ęagietis, rašo iš P. Vietnamo 

žinių? Lietuvoj šiemet grę.į ir dėkoja SM’ News laikraš- 
žė Šiau
se. Gręžė

kun. Vyt. Bagdonavičius, 
Baltramaitis su žmona. St. 

Jų ir Šakių rajonuo-Į tyj* už visuomenės siunčia- Balzekas Jr., Jonas Montvi- 
žėju būriui vadovau-; mas dovanas. la, keli lietuviai studentai.

/Sigmaija vyr. geologą 
cha. icius.

Hidrologo Zenono Šontos 
vadovaujamas būrys ieškoV I
požeminių vandens telkinių 
ties Panevėžiu ir Utena.

če_: Kazimieras Oksas, Mu
tual Federal banko vicepre
zidentas, buvo išvykęs į Vir
giniją atsarginiams skirtų 
pratimų.

Apdovanoti "lietuviai*

"Garoės raštais" apdova
noti iš kažkur i Lietuvą atsi
barę Ir čia geras vietas ga- 

kiek toki pavyzdžiai, kaip vę: Eilimonas Archipovas 
Jugoslavijos. Rumunijos, y- "už nuopelnus stiprinant so
pai- Čekoslovakijos. O ir su cialistini teisėtumą,“ Alek- 
lenkais dabar vis dažniau ;a- 3 Šachrajus už ak-
susitikdami lietuviai-kultū- dalyvavimą visuomeni- 
rininkai ir Įvairių ūkinių sri- nėje-politinėje. veikloje”, o 
čių pareigūnai mato, kad Stepanas Kopitkoyas ’ už 
lenkai taip pat maskviškai dgametę visuomeninę-politi- 
suprantamo ”proletarinio j n§ veiklą".
internacionalizmo” rėmuo- (E)
se laikosi tik dantis sukan
dę...

Pagaliau, be jokių pašali
nių "propagandų", o vien ! 
tik savo aplinką matydami, 
akylesnieji lietuviai žino ar
ba suvokia, kad ir tie page- apklausinėjimo duomenimis 
rėjimai. kiek jų Lietuvai daugumas Europos gyven- 
daugiau ar mažiau naudin- tojų nebetiki velnią. Tiktai 
gų pastaruoju metu susi-, Graikijos gyventojų daugu- 
laukta, yra daugiausia gud
rumu ar atkaklumu išsiko- kad yra velnias ir pragaras 
vota. Užtat "proletarinio in- Anglijoje Dievą tiki tik 76 
ternacionalizmn' principą z velnią tik 17U»

NEBETIKI VELNIĄ

Gallupo intituto vykdyto

. 248
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., ka? 
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanai
332 ps!., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ, premijuota; 
romanas, 20J psl.. kamz 
$2.50.

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psi. kaina $5.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina §3.50, II to
mas 282 psl.. kaina §3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 IS50 .netu atsimini
mai. paraše Juozas Kapa-

buto, 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa 
rašė Birutė Pūkeleviciūtė 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1963 
netais gavo L. Bendruome 
lės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, paga 

gas: Lithuania under the|jį Chicagoje yra susuktas 
Soviet, History of the Lithu- filmas, kurio paveikslais pa

Kazys Plačenis, PULKIM činskas, 273 pusk kaina $3.
Simpoziumo klaupė apie 150 
asmenų.

♦ ♦

Amerikos Lietuvių Tary- 
Allen Petrulis iš Chicagos; ba perdavė Loyo.os univer- 

, 2 metus išbuvęs JAV ka-l siteto bibliotekai šias kny- 
riuomenėje V. Vokietijoje,
išėjo i atsargą.

Dr. Kazvs Ašoklis. Vo- }uošta ir ši knygą.
Skaidrytė, Balės Vaivo

anian Nation. Lithuania, Li- 
kietijos kariuomenės gydy- thuania and World War II. 
tojas, buvo atvykęs į Cicero,) Lithuanias Fight for Free-j rykštės 5 scenos vaizdeliai 
Ilk. pas brolį Augustiną a-j dom, Timmless Lithuania, kaina $2. 
tostogų. • Leav Your Tears in Mos-

Rimantas Šarka, išbuvęs! cow, Vilnius the Capitol of 
2 metus JAV kariuomenėje, Lithuania, The Cenetaiy of 
ir 1 metus Vietname, suku- Nations in the Sibi ian Tun- 
rė šeimos židinį su Eglute; dra, Evvakening Lithuania 
Sinkute iš Rochesterio. Jis ir Introduction to Modern 
baigs mokslą Loyolos uni-į Lithuanian.
versitete. Sėkmės gyvenime. Knygas universitetui į- 

teikė Alto valdybos narys 
Jonas Jasaitis. Ateityje uni
versitetui bus parūpinti ir 
kiti anglų kalba Įeit iniai.

Universiteto \adovybe 
Algimantas Vasiliauskas.; kreipėsi į Amerikos Lietuvių j

aktoriaus Kazio Vasiliausko Tarybą, prašydama parū-j
sūnus, baigė JAV laivyno pinti bibliotekai arglų kai-’----------------
akademiją Annapoly. i ba išleistus leidinius, lie-į LIETUVOS 

Londono lietuvių bažny- čiančius lietuvių tautos ir! 
čioje Lietuvos nepriklauso- valstybės klausimus. Tai nei

Kpt. A. Namaksyų kurio 
tėvai gyvena Neu’ton. Mass., 
iš Havvajų perkeltas į San 
Antonio, Tex.. karo stovyk
lą.

Jonukas keliauja, pasaka 
pagal Kanapnickienę parašt 
Jonas Valaitis, kaina $1.50

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le 
gendos, parašė Jųnas Valai 
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. V. Stanči 
kaitės liustmota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių
kaina ........................ $1.
Tos knygos gaunamos i’

tploino y r* min im

ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla-

mas (irtai 67G ) dar tiki, mybės atstatymo paskelbi-* pirmas kartas, kad Ameri-; pių—už 50 centų, už $2.50
.•--------------------m sukakčiai atžymė-Į kos Lietuvių Taryba parūpi-; ir už cJ MAS*

ro įrengta paminklinė na universitetų bibliotekorp ' * ' premijuotas
mo 50 
ti būvi
lenta zuvusiems dėl Lietu- knygų apie Lietuvą (sieninis).

ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida, 160 psl. kaina §2.00

Jurgis Gliaudą, S1KSNO 
5PARN1Ų 5OSIA5, pienu 
guotas romanas is politinių 
.•migrantų gyveninio, 2& 
?sl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, T11 
MAGO UGNIS, premijuota 
omanas, 205 .pust, kain« 
>2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP 
1AJ IR BEDUGNES, pre 
nijuotas romanas, 279 psl 
raina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI 
JVIEJŲ GYVENIMŲ. 46t 
jusi., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romana. 
iš knygnešio kun. M. Sida 
avičiaus gyvenimo, 233 psl. 
Kaina $2.50.

Kranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRįŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaint 
š5.oo.

Alovzas baronas: VIENI 
51 MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

romanas, 216!
psl., kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
P. Kaivaitytės-Karvelie- 

nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
VIENIŠO ŽMOGAUS 

GYVENIMAS (anie Dėdę 
Šerną), Antane Rūko, 206 
psb, kaina .......................$2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
onėiės Orintaitės, 234 psl., 

kaina ............................... $3.
PALIK A3ARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... §3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, S8 psl., 
kaina ...............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio. 440 puslapių, 
kaina ........................... '..$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimui II tomas. 176 psl.. kai
na §7.00.

DANGUS DEBESYSE, -
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kit iai.- $3.75.
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Pasikalbėjimas ■ v
Maikio su Tėvu

Juodojopasauliosukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

LAIŠKAS MAIK1UI

Gerbiamas Maiki,

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Apyniu Yr, Maik! darė po $16.50. -Jeigu aš no
— Tėve, angliškai gerai rėčiau savo gaspadinę nusi-

nemoki, tai kalbėk lietuvis- vesti, tai reikėtų pakloti ly- 
kai. i giai 33 dolerius.' Bet bus

— Maik, neieškok pričy- žmonių, kurie klos. Nu. tai
nių ant Naujų Metų. pasakyk, kodėl mudu nega-

— Aš nieko neieškau, tė- Įėjom tokio biznio padary-
ve: aš tik gerą pastabą pa- ti? Jeigu būtume pagarsinę, 
dariau. ! kad Maikis su Tėvu rengia

— Ale kam tu sakai, kad balių Naujiems Metams pa- 
aš angelskai nemoku? Aš sitikti, tai mudviejų frontai
moku visaip.

— Nemoki, tėve, nemoki. 
— O kaip tu pasakytum

angelskai apyniu yr?
— Angliškai sakoma:

Happy Nevv Year.
— Tai kaip būtų lietuviš

kai?

būtų suvažiavę iš visos Ame- 
į ikos.. Pinigų būtų kaip šie
no. Ai beč jur laif !

— Aš, tėve, nenorėčiau 
savo geraširdžius draugus 
taip išnaudoti.

— Aš tau pasakysiu. Mai- 
i ki, kad mudu taip neluptu-

— Lietuviškai: Laimingų j me. Padarytume bilietus po
Naujų Metų!

— O daugiau nieko?
— Galima dar palinkėti 

geros sveikatos, tėve.
— Žinai. Maiki. dabar 

aš esu gana sveikas, tai man 
būtų geriau bonka šnapso. 
Be šnapso. Maiki, linksmas 
nebūsi.

—O aš, tėve, būčiau lai
mingas, jei man kas nu
pirktų Lietuvių Enciklope
diją.

— Ne, Maiki, yra geres
nių prezentų Naujiems Me
tams. Man geriausia dova
na — tai bonka ruginės. O 
jeigu jau ne šnapsas, tai 
nauji batai arba nors geros 
pirštinės, ba nuo šoblės ran
kai šalta. Jes, Maik, nupirk 
man pirštines.

— Geros, šiltos pirštinės, 
tėve, brangiai kainuoja.

— Nu, man nereikia to
kių, kaip nigerkos perka sa
vo vaikams. Gazietos rašo. 
kad jos moka po $7.00 už 
porą. nes miesto pinigais

$5, ir tai būtų geras biznis, 
ba. daugiau žmonių ateitų. 
Ir niekas negalėtų pasakyt, 
kad mudu lupikaujam. Jes, 
Maiki. mudviem reikia dau
giau razumo!

— O kam mudviem pini
gai. tėve?

— Maik. Amerika dolerio 
kor.tras. Jeigu turėsi dolerių, 
tai tave ir prezidentu iš
rinks. ir Maskvai galėsi špy
gą parodyt. O be dolerių — 
ką? Tu negali man nei pre
zento Naujiems Metams nu
pirkti. O prezentą turėtume 
nupirkti ir kitiems. Reikėtų 
ir politikierius pašmeruot. 
kad už Lietuvą daugiau ko
votų: ypač reikėtų gerą pre
zentą duoti Čikagos majo
rui. Bostono "Globė“ gazie- 
ta numalevojo jo pikčeri. 
Stovi vyras, užsimovęs po- 
licmano šalmą, ir laiko ran
koje nulūžusią buožę. Nu
lūžo mušant Čikagos de
monstrantus per demokratų 
partijos seimą. Nu, tai Nau-

koyoshi J it odai (kairėje) pasipuošus šituo japoniškų 
apdaru — kimono — dalyvavo Nixono dukters ir Eisen- 
howerio vaikaičio vestuvėse gruodžio 22 d. Nixonienė, 
1953 m. būdama kartu su savo vyru, tada vicepreziden
tu, Japonijoje, susitiko Jitodai ir jai pagelbėjo atvažiuoti 
apsigyventi JAV.

Aš seniai seku Tavo pasi- 
i kalbėjimus su seniu tėvu. 
į Matau, kad per ilgą laiką esi 
Į nemažai pramokęs ir sugebi 

Gunther pasakoja ir daugiau keistų Įvykių, kuliuos seniui daug dalykų gerai pa- 
juodžiai laiko stebuklais, © baltieji tik trauko pečiais, aiškinti?©et pastaruoju me- 
Pavyzdžiui. viename kaime staiga 'SttsitįgėL tu6j įnirę ttr-j&ii'ftekartą pastebiu, kad 
jauna mergina. Kaimiečiai pašaukė buHinintką. kad išaiš- į Tu, ^ede» kaip žmonės sa
kintų, kas ją užkerėjo. Jis liepė visiems susirinkti aplink ko, iš didelio rašto išeini iš 
imedj, pririšo prie lavono virvagalį, pats užsilipo ant to kašto, kad kaltais nušneki 

medžio šakos ir pasakė: i kurį lavonas pataikys, tas bus
mergaitę užkerėjęs. Įsiūbavęs lavoną paleido i minią. La- 
ivonas pataikė Į vieną moteriškę. Tada kaimo seniūnas su 
buitininku tą moterį apkaltino ir nutarė ją sudeginti. Ji 
tačiau paspruko ir nubėgo pasiskųsti pas apylinkės anglą
komisionierių. Tas tuoj atvyko į kaimą su kareiviais, kai- ££ d7mok”r7tų“tendidkto 
mo seniūną su buitininku suėmė ir abudu uždare kaleji- į plezidentus Humphrey vie
niam Bet rytojaus dieną liūtas sudraskė tą moterį, kuri noj ka]boj pažadėjo
buvo juodu įskundus.. Aišku, čia galėjo būti įvykių sutapi- rūpintis padidinti pensijas, 
mas, bet negrai tiki, kad tai stebuklas. j tai Tu seniui sakei, kad

Mvalule kaime, šiaurės yra vietinės kapi- “a“”^Lis’SpuKk^

nės, kur nuo neatmenamų laikų buvo laido, am i to kaimo jęixon tai pažadėjo Tu jau 
vyresnieji. Negrai laiko tą vietą didelėj pagarboj ir sako. įmi tai už giyną pinigą, 
jeigu baltasis žmogus tenai įsibrautų, tai jį tuojau ištiktų Matau taip’ pat, kad Tu 
nelaimė. Ir pasitaikė taip. kad vienas eu-' pietis netyčia j Vietnamo karą žiūri kaip 
tenai užklydo. Kai jis grįžo atgal, prie anglų administra- balčiausias balandis. Bet ne 
cijos namo nulūžo vėliavos stiebas, pataikė jam tiesiai į dėl to aš Tau rašau. Aš šį 
galvą ir užmušė. Rytojaus dieną anglas komisionierius kaitą turiu galvoje ką kita. 
pats nuvažiavo tų kapinių pažiūrėti, ir jį taip pat ištiko Kurią čia savaitę Tu aiš- 
mirtis. Grįžtant iš tų kapinių, jo trokas nudilo į upę, ir kinai seniui, kad Stalino 
anglas, prislėgtas po troku, prigėrė, nors vandens buvo tik dukters pabėgimas iš Sovie- 
pusantros pėdos. . tų Sąjungos buvo JAV žval-

gybos sugalvotas.
Nesakysime, kad tai stebuklas, bet visgi keistas įvy- Maiki, ar Tau, senam stu- 

kiu supuolimas, — o prietaringiems juodžiams tai didelis dentui, ne gėda tokį faktą
dvasios pakėlimas. kurti? Juk tu žinai> kad taip

! nebuvo.
Prieš savaitę Tu vėl kal

bėjai apie galimą karą ir 
pasakei: „Karas gali būt.

. . . , , nes Amerika jau seniai tam
Kanibalizmas reiškia žmogienos valgymą. Antropolo- ruošiasi“... Taigi, Amerika 

gai skirsto kanibalizmą į keletą rūšių: maistinis kaniba- ruošiasi, ir niekas kitas, to- 
liz/uas. religinis kanibalizmas,, keršto kanidalizmas ir kt. dėl išvada — ji ir pradės 
Civilizuotose šalyse kanibalizmas šiandien iau didelė re- karą...
tenybė, nes žmogus išmoko pasigaminti pakankamai mais- Ar čia ne šališkas aiškini- 
to iš žemdirbystės. Bet praeity, kol jis to dar nemokėjo,' mas? Juk Tu žinai, kad yra 
tai bado verčiamas jis griebdavosi ir kanibalizmo. j šalis, kuri grasina visam pa-

. šauliui, siekdama prievarta 
Yra žinoma, kad kanibalizmas buvo praktikuojamas savo santvarką įvesti, taigi 

Europoje. Azijoje, Australijoje. Naujojoje Zelandijoje,1 žinai, kodėl ir Amerika yra 
Vandenyno salose ir Amerikoje. Reikia pasakyti, kad ir; verčiama ginkluotis.
pats kanibalizmo vardas yra kilęs iš Amerikos. Pietų A- į Tu ta pačia proga seniui .
merikos pakrašty, Ugnies* Žemėj (Terra dėl Fuego) gy-; „išaiškinai“ ir sovietų įsiver- roves- 0 Tu sakai» kad tai 
veno laukinių karibų kiltis, kuri misdavo žmogiena. Iš; žimą į Čekoslovakiją. Tai
karibo vardo pasidarė žodžiai kanibalas ir kanibalizmas.. e'a buvęs kon tri evoliucinis 

i sąmokslas, bet jis nepavy- 
Afrikoje, ypač jos gilumoje, kanibalizmas esąs prak-Į kęs. nes „rusai jau buvo pa-

taip, lyg Tu eitum mokslus 
gana Įtartinoj mokykloj...

Iš Tavo pasikalbėjimų aš 
matau, kad tu nesi demo
kratų simpatikas. Tai aiš
kiai rodo nors ir šis faktas

KANIBALIZMAS

pastangos papirkti Ameri
kos milionais Lenkiją“.

Juk visa tai yra „made 
in Moscow“ aiškinimas. Juk 
Tu žinai, kad net pačiame 
Kremliuje dėl to įsiveržimo 
ėjo didžiausi ginčai ir tam 
žygiui buvo didelė opozi
cija.

Tu žinai, kad net beveik 
visos komunistų partijos, jų 
tarpe ir pačios didžiosios I- 
talijos ir Prancūzijos, pa
smerkė tą sovietų žygį.

Tu žinai, kad raudonoji 
armija į Čekoslovakiją bu
vo pasiųsta ne sukilusių 
„buržujų“ raminti, bet su
naikinti pačių Čekoslovaki
jos komunistų pastangų 
žengti demokratinio socia
lizmo keliu; kad tą kelią 
pasirinko ne kokie buržujai, 
bet Maskvoje ilgai ir gerai 
išmokslinti čekoslovakų ko
munistai, palaipsniui siek
dami savo tautai laisvesnio 
gyvenimo ir ekonominės ge-

tikuojamas dar ir mūsų laikais. Encyclopedia Britannica 
sako: „Žmogienos valgymas Afrikoje yra paprastas daly
kas“. Jos vakaruose neseniai dar būdavę galima matyti 
rinkoje žmogieną, laikomą pardavimui, kaip ir kiti pre- 
k\ >os dalvkai. Nim-Niam ir Mon-Butu negru kiltvs ruo- 
šiančios net karus bei medžiokles žmogienai gauti. Tai vis 
maistinis kanibalizmas, kada žmogiena mintama dėl ki
tokio maisto stokos.

Kai kurios kiltys Afrikoje pardavinėja maistui savo 
mirusiųjų giminių lavonus. Kitos elgiasi priešingai: savo 
mirusius suvalgo pačios. Jr tai laikoma suvalgytiems di
desniu pagerbimu, negu jų pardavimas svetimiems arba 
užkasimas į žemę. O jeigu badas spaudžia ir niekas ne
numiršta, tai pasenusieji ar sergantieti mušte užmušami.

simokę iš to. kas atsitiko su 
Jugoslavija, pasimokė ir iš 
to, kas bandyta anais me
tais padaryti Vengrijoje ir 
kaip paskui buvo daromos

buvo kontrrevoliucija, ka
pitalistų tenai organizuota, 
kurią Maskva turėjo nuslo
pinti...

Aš stebiuosi, kaip „Kelei
vio“ redaktorius galėjo leis
ti Tau tokią propagandą va
ryti.

Senas keleivietis

Tai jau religinio pobūdžio kanibalizmas. Miiusieji pager
biami juos suvalgant.

Religiniu kanibalizmu galima vadinti dar ir pro
tekcinį kanibalizmą, kuris remiasi tuo tikėjimu, kad, jei
gu nugalabinsi savo priešą ir suvalgysi dalį jo kūno, tai

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

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

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

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

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

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 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
psl., kaina kietais vilkeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias

jo dvasia pereis į tave ir negalės tau padaryti nieko blogo. jr moderniausias angliškai
Saviškių mirusiųjų valgymas laikomas garbingu jų Be to. tu būsi dukart tvirtesnis ir gudresnis.

palaidojimu. Tokių „laidotuvių“ paprotys vra būdingas 
ne vienai tik Afrikai. Jį taip pat praktikuoja Australijos 
ii Melanėzijos laukiniai. Jis yra žinomas ir Pietų Ameri
kos puslaukiniams indėnams, kurie gyvena Ugnies Žemėj.

pirks, o gal ir sarmatysis.' pirkti prezentus sau ir savo 
Būtų geriau, kad mudu tu- frentams. Galėsime ir poli- 
lėtume tam tikrą fondą. Įitikieriams duoti kyšių, kad 
fondus žmonės aukoja. Kaip greičiau išvaduotu mums

perka. Man bus geros ir už l jiems Metams reikėtų nu- 
dolerj. | pirkti jam prezento naują

— Tėve. man ir doleris į buožę — ir drūtesnę, kad
nemažas pinigas. * nenulūžtų. Bet kaip nupirk-

— Tai mudu. Maiki. abu-Į ti, kad mudu brok? Gal rei- girdėjau, vienas mūsų tau-\ Lietuvą. Išeitų pigiau, negu 
du tokie ponai. Ale aš tau* ketų nors pasveikinimą jam f tiškas fondas turi surinkęs mūsų diplomatu kelionės i

Hans Egede rašo, kad panašiai tiki ir Amerikos šiau
rės eskimai. Kai jie užmuša burtininką, tai visada suvalgo 
jo širdį, kad nesivaidintų jo dvasia. Suvalgius jo širdį, 
jiems negalės keršyti nei likę jo giminės.

Kitokio pobūdžio kanibalizmas buvo praktikuoja
mas Meksikos aztekų. Aztekai buvo labai karinga ir žiau
ri indėnų kiltis. Ji garbino karo dievą Huitzilopochtli, ku
riam aukodavo karo belaisvius. Jų kunigas išplėšdavo be
laisviams širdis ir sumesdavo tam dievui į gerklę, kurioj 
visada būdavo kurstoma ugnis. Likusius belaisvių lavo
nus, jau be širdžių, surydavo to dievo garbintojai. Tai aiš
kus keršto kanibalizmas.

kalbantiems lietuvių ka-lbos 
vadovėlis, kaina $7.

“Lithuania (and of h«. 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
«ai na $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

POPULAR LITHUAN1- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

jam
pasakysiu, kad mudu abudu nusiųsti su Naujais Metais.

Kaip tu rokuoji?
— Nesirūpink, tėve. Jį

gana jau pasveikino mūsiš- 
merikos fliorai linksta nuo' kiai demokratai Chicagoje. 
pinigų, o mudu ir dolerio1, —Bet ar jie nupirks jam 
nesugaudom. Dipukai ne-i naują buožę?

ir kalti.
— Kodėl?
—Nu, tik pamislyk: A-

inkęs mūsų diplc
jau bene milioną dolerių ir' Washingtona. į Paryžių ir 
dabar jau iš procentų gale-į į Rymą. Vat u sei? 
tų gyventi. O kitas fondas
šaukiasi, kad jam sudėtų
160.000 dolerių. Nu. tai ko
dėl mudu negalėtume įsteig
ti kokį fondą? Jes, Maiki, 
patrajykim. Įsteikim Kalė-

— Mano patarimas? tėve, 
yra toks: eik namo ir gerai 
išsimiegok.

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-
gvvenimu vergu stovykloje

Prietaringi laukiniai dar tiki. kad nuo maisto pri
klauso ir žmogaus būdas: greitumas, narsumas, karingu
mas .ir Lt. Todėl, kol užgimęs kūdikis paauga, tėvai ne-i 
duoda jam lėtųjų gyvulių mėsos, nes nuo tokios vaikas. 
nepradėtų vaikščioti. Afrikoje labai pageidaujama liūto; šjkjre aprašymas anglų kal- 
širdis, nes tai reiškia didelę jėgą, narsą ir greitį. ' ”The Cemetery of Na

spėjo dar gerai kojų sušilti,' — To aš tikrai nežinau,
o doleris jiems jau ne pini- tėve. bet nesistebėčiau, jeigu j dų ir Naujųjų Metų Fondą ir 
gas. Bostone jie rengia ba- nupirktų. Į prašykim aukų. Atėjus ki
lių Naujiems Metams pasi-' — Nu, tai vistiek reikalas toms Kalėdoms ir Naujiems i — Tfu. ant tokio linkėji-j 
tikti ir įžangos bilietus pa- neaiškus. Maiki, Gal nu- Metams, iš to fondo galėsim: mo!

— O kaip su Naujais Me-I ... . c., . T .. - o 1 rr , .n a , tions m tne biberian tuną-
tais: Kaikuriose Afrikos kiltyse moterims žmogiena drau- _ „ ,ic.i i..,;,,.. vą

— Naujiems Metams lin- dziama. Kitose grupėse užmuštą priešą tik kunigas tėvai- j jetuviu kalba ta knvsa
I g0, _ ir jis negali to atsisakyti. ' jau išparduota. Ji labai tin

ka dovanoti kitataučiams.
(Bus daugiau)

kiu geros sveikatos.

1
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MOTERŲ SKYRIUS
STEFANIJA ROKIENĖ

HaujiejLmetai ir jų papročiai
I v ...

Nė viena šventė nebuvo pasitinka išpuoštą dramblį, 
taip kaitaliojama, kaip Nau- kuris Naujųjų metų garbei 
jųjų metų. Graikų rašytojas vedžiojamas gatvėmis ir 
Plutarchas, gyvenęs 46-120 aikštėmis, kaip gerumo ir 
metais, rašo, kad romėnai i teisingumo simbolis.

Su dalgiu Sibire
Aną kartą davėme ištrauką iš Stefanijos Rūkienės 

ką tik išėjusios knygos "Vergijos kryžkeliuose** apie 
Kalėdas taigoje, čia duodame ištrauką, kurioje autorė 
rašo apie pirmąsias darbo dienas, ją ištrėmus Į Ma- 
rymski kraj. kur caro laikais buvo tremiami politiniai 
kaliniai, i Bakėaro rajoną. Malinovkos kaimą. Grupė 
kaliniu buvo pasiųsta šienauti Į taigą už 40 kilometru 
nuo kaimo. Per ilgą dieną šiaip taip nuklampoję per 
purvynus ir balas Į paskirtą vietą, susitvarkę iš žolės 
guolius, tremtiniai sėdo prie vakarienės.

Japonai dar prieš aušrą 
išeina iš namų ir iškilmingai 
sutinka patekančią saulę. 
Vyrai pasirėdę geriausiais 
kostiumais, o moterys puoš- 

trečią mėnesį, o egiptiečiai j niomis kimonomis, visi keil 
net kiekvieną mėnesi. Į čiasi dovanomis. Visų ran- 

Senovės žmonės Naujus koše tradiciniai papuošalai 
metus siejo su gamtos at- Į iš bambuko, apvynioto pušų 
budimu, išskyrus žydus, ku-i ir slyvų šakelėmis. Pagal 
rie ir šiandien Naujuosius j liaudies tikėjimą, tokio pa
metus tebešvenčia rugsėjo; puošalo savininkas naujai- 
mėnesį. ; siais metais įgyja pušies il-

Romos imperatorius Ju- i gaamžiškumą. bambuko laz- 
lius Cezaris 45 m. prieš Kris-f d°s tvirtumą ir slyvos gy vy
tų įsakė Naujuosius metus bingumą.

Naujuosius metus šventė de
šimtąjį mėnesį (gruodis 
jiems buvo dešimtasis metų 
mėnuo), kad kaikurios seno
vės tautos juos šventė kas

šv ęsti dievui Janusui aukoji
mo dieną. Jo vardu buvo pa 
vadintas ir pirmasis mėnuo

Kuboje Naujųjų metų 
naktį, laikrodžiui mušant 
dvyliką, su kiekvienu dūžiu

VAKARIENĖ

Apsitvarkę su būdomis, visi pasiėmėme savo krepše
lius ir susėdome prie didžiojo laužo vakarieniauti. Virėja 
visiems išdalijo duoną. Gavome po pusę nedidelio kepalė
lio. čia visų duonkepės krosnys yra mažytės, tad ir duonos 
kepaliukai maži. nors ir kolchozo kepykloje kepti. Iš Lie
tuvos ūkininkų iškeptų duonos kepalų išeitų trys tokie 
kepalėliai. Vai. kaip mes nemokėjome džiaugtis tėvynėje 
kvapia, skania ir sočia duonute, kurią galėjome valgyli 
pilna burna, nesidairydami i svetimas rankas.

Dalindama duoną, Maša visus Įspėjo, kad gautą duo
nos davinį valgytume taupiai ir skalsiai, nes jos turi už- j 
tekti visai rytojaus dienai. Priminė, kad maisto produktus! 
per savaitę atveš tik vieną karta, o išduodamas maistas į 
yra kruopščiai apskaičiuotas pagal žmonių skaičių. Sėdi-1 
me ir valgome duoną su virintu vandeniu. Labai skanu. į 
nes per visą dieną pavargome ir labai išalkome, o iš namų1 
neturėjome ką įsidėti.

Mažai ko ir vietiniai atsivežė. Kaikas įsidėjo, po pusę ( 
litro pieno arbatai užbaltinti. Pienas buvo atvirintas, kad 
taip greitai nesurūgtų. Jie tuojau prakasė žemėje gilias 
duobutes ir jose užkasė savo pieno indelius, kad šaltai 
stovėtų. Kiti turėjo įsidėję bandučių, kuriose buvo dau
giau bulvių negu miltų.

— Miltų dedame tiek, kad tik suklijuotų bulves, — 
išaiškino mums visą bandelių receptą Froska.

Atviriau pasikalbėti su vietiniais apie vykstantį karą 
ar politiką — nesiseka. O mums tie klausimai labai rūpi. 
Susibūrimuose jie labai vengia tokių pokalbių. Jei bus tik 
trečios akys, tai tylės kaip žemė. Daugiausia kalbama apie 
darbus ir maistą. Iš mūsų niekas nesijuokia ir nepašiepia. 
Jei ko nežinome, mandagiai paaiškina ir pamoko.

(Lotyniškai janua reiškia kiekvienas privalo suvalgy-
vaitus, pradžią)

Prancūzijoje iki 755 m.
Naujieji metai prasidėdavo 
gruodžio 25 d. Šimtmečiu

ti po vynuogę. Dvylika dū
žių — dvylika vynuogių. 
Laimei!

Irano gyventojai pasku-
vėliau N. metai buvo šven- tinj senųjų metų trečiadienį 
čiami kovo 1 d., o nuo 12 iki užkuria gatvėse laužus ir 
16 amžiaus — kartu su Ve- per juos šokinėja burdami: 
lykomis. Tiktai 1564 metais ”Imk, lauže, iš manęs visa 
Prancūzija Naujuosius me-' geltona, duok mainais rau

Viršuje kairėj Nisonienė 1952 m. laiko rankose savo dukterį JuJie„ dešinėj tada prezidentu iš
rinktas Eisenhoweris džiaugiasi savo vaikaičiu Dovydu. Apačioj Julie ir David šiandien. Gruodžio 
22 d. jie susituokė.

Alfonsas Tyruolis

METAI
j

tus pradėjo švęsti sausio 
dieną.

Rusijoje senovėj N. me
tai buvo švenčiami kovo 1 
d., bet ne visose kunigaikšti

dona“. Kitaip sakant, žmo
gus nori tapti toks raudonas 
(gražus), kaip ryški laužo 
liepsna.

Tryliktąją naujų metu

PIRMOJI NAKTIS TAIGOJE

Visi sėdime prie laužo. Niekas nesiskubina į šlapią 
žolės guolį. Ugnelė kūrenasi, maloniai šildo ir džiovina 
sušlapusius drabužius. Dūmai baido tolyn nuo mūsų uodus 
ir mašalaites. kurie nežmoniškai įkyrūs ir plonai zyzdami 
prašinėja kraujo. Daug kam akys užsimerkia, ir galva nu
svyra ant krūtinės. Kiti tuojau susirango ugniakuro ato
kaitoje ir tuojau užmiega. Jie čia ir pramiegos visą naktį, 
pasidėję po galva rankas. Laužas ir nekurstomas degs 
visą naktį, nes vyrai užtupdė ant ugnies didelį kelmą ir 
ūži ioglino porą storesnių rąstų, kad ugnelė neužgestų.

Laužas čia reikalingas ir žiemą ir vasarą. Be jo, kaip 
ir be duonos, nėra gyvenimo. Užsikūrę laužą, visi labai 
lūpestingai saugoja ugnelę, kad ji nuolat kūrentųsi.

Man dabar prisimena mūsų tautos sentėvių vaidilu
tės, kurios nemigo naktis praleisdavo šventuose alkuose 
ir žinyčiose. besaugodamos aisčių giminių gyvybės šalti
nį — šventąją ugr.j.

Rusų tauta taip pat nuo žilos senovės garbstė ir sau
gojo savo namų židinio ugnelę. Tas paprotys yra atsineš
tas iš jų tautos praeities glūdumų. Kartų kartos ir dabar 
saugoja pelenuose žaižaruojančią žariją, be kurios Sibire 
visi žūtų. Degtukų mažai kas turi ir tuos pačius labai tau
soja. Mažai matyti ir ”zažigalkų“-žiebtuvėlių, nes akme
nukų ir benzino labai sunku gauti.

Taiga savo didybe ir neišmatuojamais plotais, su pa
slaptingais brūzgynais, balomis ir pelkynais, išpuoštais 
Įvairiaspalvių samanų kilimais, nusagstytais laukinių o- 
buoliukų dydžio spanguolėmis, kurios rudenį prinokusios 
ne rankomis renkamos, bet lentutėmis nuo samanų su
braukiamos j krepšelius, — paverčia žemės karalių-žmo- 
gų dulkele ir silpnu padarėliu. Milžiniškų medžių viršū
nėse nuolat girdisi paslaptingas ošimas. Tai amžina pasa-

Kas išveš nežinojimą, nerimą 
į šviesą ir rimtį per šakį ir gruodą? 
Pavasariai grįžta žiedais nešini,
Ir pralekia paukščiai per vandenis juodus.

Net saulė kaip meilė kviečia galingai 
Pumpurą krautis ir gėlę žydėti,
Ir upė, iš mažo šaltinio iisruvus,
Skuba į marių platybes tekėti.

Bet gėlės numiršta, kai saulė išeina 
Našlaičių kitur aplankyti.
Tik meilė palieka, nemiršta ji niekad,
Su ledo gėlėm dar gruody ji žydi.

(Iš Alfonso Tyiuolo eilėraščių rinkinio "Metų vin
giai“, kuri už $3 galima gauti ir Keleivio administra
cijoje).

Apačioje mirusios aktorės TaL 
hilah Bankhead, 65 m. amž., 
paskutinė nuotrauka, o viršuje 
1931 metę, kada ji buvo savo 
karjeros pačioje viršūnėje.

O f 5*

STOP
HERE

I.ynda Bird Robb su savo vyru kap. Charles Robb, su
sitikę Thaiiande. Jos vyras kariauja Vietname. Ji. grįž
dama namo, buvo sustojusi Turkijoje V jfttgftjo ie.

.oioiiisnD .'s u.*

Jei keliaudamas Svočią ttvaka- 
rčse pamatysi kar šį ženklą. Ui 
būk tikras, kad ten gausi veltai 

1 kavos pnodelį atsigaivinti.

ka taigų gyventojams ir paslaptingoms girių dvasioms; 
tai himnas viliūgams miškų dievaičiams, kurie, nusivilioję 
žmogų į tamsius ir neišeinamus tankumynus, dažnai 
minkštuose samanų pataluose ir numarina. Neveltui mūsų 
prosenelių tikėta miškų dvasiomis ir miškiniais, nes tas 
paslaptingas lapų šiušenimas, ta girios gaudesio simfoni
ja, pavirsta į mistišką amžinai žaliuojančių taigų muziką, 
kurią, rodos, supranta kiekvieno tremtinio siela ir siunčia 
atodūsius tos didybės Kūrėjui, maldaudama laisvės.

(Bus daugiau)
/k. j -U. y L / w r*9

i:atoįbsiJąlnifnbi ji . <*’

jose. Kaikuriose jų Naujie-' dieną iraniečiai su daiktais 
ji metai prasidėdavo per Ve- b* maistu išskuba is miesto 
lykas. 1492 m. N. metai pra- * tik vėlai vakare,
dėta švęsti rugsėjo 1 d., ir ^at, — nelaimingas“
tik 1700 Petras Didysis įsa- skaičius...
kė švęsti sausio 1 d. Žinoma, reikia turėti gal-

1582 m. įvedus popiežiaus voJe* v*sa ^a
Grigaliaus\ardu pavadintą pasakyta, šiandien daugiau 
kalendorių, jau visi Romos tinka praeičiai, negu dabai - 
katalikai N. metus pradėjo; ciai» nes senovės papročiai 
švęsti sausio 1 d. į nyksta.

Kiekviename krašte šven-į
tima1 papročiai yra kitokie, už KĄ BUVO PAGERBTA
Aišku, jie keičiasi: senieji *
nyksta, gimsta nauji. j DR. M. GIMBUTIENĖ

Štai Amerikoje tik nese
niai per Naujuosius metus Paskutiniame Keleivio nu- 
Pasadenoj pradėta rožių mery paminėjome, kad di- 
šventė. Philadelphijoj — tą džiulis Los Angeles Times 
dieną įsigyveno maskarado dienraštis į jo išrinktų 13 į- 
eisena ir kt. I žymių moterų eilę įrašė ir

Birmoje Naujieji metai dr. Mariją Alseikaitė-Gim- 
sutinkami šūkiu: "Pasi- butienę.

! stengsime, kad jums būtų Tas dienraštis gruodžio 
malonu“. Tas malonumas 10 d. numerio net kelis pus- 
suteikiamas savotiškai: bir- Tapius skyrė tų įžymiųjų 
miečiai visur vienas kitą moterų nuotraukoms ir jų 
laisto vandeniu.— iš siurbę darbų aprašymams. (Už to 
lių, vandens pistoletų ar pa-, numerio mums parūpinimą 
prasčiausių kibirų. Gatvė- esame dėkingi dr. A. Šiupui 
mis srūva upeliai, nors lie-. iš Santa Monicos, Cal.). 
taus metas dar toli. Nauji Į Apie dr. M. Gimbutienę 
metai į Birmą ateina pačių1 minėtas laikraštis šitaip ra- 
didžiausių karščių dienom, šė:
Šventės prasmė — pareikšti i "Marija Gimbutienė. UC 
draugiškumą: aplietasis pa-' LA proferorė, yra viena iš 
tiria taip lauktą gaivią vė-j žymiausių pasauly moksli- 
są. Tokių maudynių išven-J ninkių Europos proistorės 
gia tik laiškanešiai ir vie-į srityje. Ji yra autorė penkių 
nuoliai. į mokslo knygų, o jos "Bron-

Gretimoj Indijoj yra net į zos amžius“ laikytinas šios 
8 skirtingos dienos, kuriom' srities klasikiniu veikalu. Ji 
švenčiami Naujieji metai.lyra parašiusi daugiau kaip
Jos venoj valstijoj ta diena 
yra balandžio mėnesį. Tą 
dieną leidžiama kalbėti tik

100 straipsnių Europos pro
istorės klausimais ir yra ga
vusi tarptautinio masto pri-

labai mandagiai, draudžia-' pažinimą. Gimusi Lietuvoj, 
ma pykti, gyventojai valgo I archeologijos ir kalbų moks- 
karčius "nim-nim“ medžių! lūs baigusi Lietuvos univer- 
lapus, kad Naujieji metai i sitete, filosofijos daktaro 
atneštų saldų gyvenimą, ap-j laipsnį gavusi Tuebingene, 
saugotų nuo ligų. »Vokietijoje, ir studijavusi

Korėjoj sakoma: "JeiguĮ Austrijoje, Heidelberge,
Naujųjų metų naktį pramie 
gosi — pražils antakiai“. 
Po naujametinių sveikinimų

Muenchene ir Harvarde. Ji 
yra trijų dukterų motina“. 

Toks dr. M. Gimbutienės

t -vj
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šeimos rate. žmonės eina į pripažinimas ypač malonus 
gatves, prasideda vaikšty-, bostoniškiams, nes mes ją 
nės, linksminimasis. Kai- dar taip neseniai turėjome 
muose rengiamos savotiškos savo tarpe. Čia ji ilgokai gy- 
merginų šuolio į aukštį var- veno atvykusi į šį kraštą, čia 
žybos. ! ji veikliai dalyvavo vietos

Gvinėjos gyventojai su lietuvių kultūriniame darbe, 
džiaugsmingu triukšmu, dai- Į
nomis, audringais šūkiais (Nukalta į 7-tą pal )

. . . .nvooi v •



Nr. 52, 1968 m. gruodžio 25 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

* <!

Vietinės žinios
SGBE5U3E5:

Malonių Kalėdų ir lai

visiem savo klientam, draugam ir
A &

nuoširdžiai linki

Metų

tanuem **kmJy,t5s N & T OIL CO., Ine.žinios * ’
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

Lankėsi dr. S. J. Vaičaitis į

Dr. Saulius J. Vaičaitis 
savo atostogų paskutinę sa- 

Primename. kad Bosto- vaitę praleido Bostone pas ■ 
no lituanistinės mokyklos savo tėvus ir Lavvrence pas; 
Kalėdų Eglutė bus šį šešta- žmonos tėvus. Jis čia buvo; 
dienį, gruodžio 28 d. 2:30 atvykęs su savo žmona Liu-' 
vai. So. Bostono Lietuvių Pi- cija ir dukra Nina. 
liečiu Draugijos III aukšto Dr. S. J. Vaičaitis, atlikęs 
salėje. Programoje: mok. L. gydytojams privalomą sta- 
Jašinskienės parengtas vai- žą, pasilieka specializuotis 
kų vaidinimėlis, mok. I. Vei-, toj pačioj Buffalo ligoninėj, 
tienės mokinių deklamaci-

Mokyklos Kalėdų Eglutė 

bus šį šeštadienį Baltic Realty & Insurance Agency savininkas 

Vytautas Stelmokas

jos, mok. J. Ambi aziejienės Susirgo A. Kalvaitis 
vadovaujamas mokinių cho-į
ras, mažųjų žaidimai, vad.i Gruodžio 18 d. širdies 
mok. P. Kalvaitienės ir V. smū^s lštlko Keleivio skai- 
Kleinienės, be to, atsilankys tytoją veterinarijos gydyto- 
su dovanomis Kalėdų sene-1 M Alfonsą Kalvaiti, gyve- 
lis ir bus kitokiu pramogų. ! nant! Hallovyell, Me. Jis gu- Vasario 

. Ii Augustos ligoninėje. v okietij 
Linkime jam greičiau pa

sveikti.

Auka Vasario 16 gimnazijai RADUO PROGRAMA 

ir kitiems reikalams j Seniausia Lietuvių Radi]*
Bostoniečiai J. Adomonis. Programa Naujoj Anglijo 

A. Griauzdė, A. Januška. V. ii stoties WIA N, 1360 ki 
Stelmokas ir J. Strazdas pa- lociklų ir iš stoties FM 
skyrė šioms jaunimo švieti- 101.7 mc.- veikia sekmadie 
mo ir auklėjimo įstaigoms niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
po $167: Bostono lituanisti-,bą. Perduodama: Vėliausiv 
nei mokyklai, Putnamo se- Paulinių žinių santrauka 
sėlių jaunimo stovyklai iri r komentarai. muzika, dai 
Vasario 16-sios gimnazijai i "M* ir Magdutės pasaka.

okietijoje. *

Siautėja banditai

Prieš pat šventes Bosto
ne pradėjo dar smarkiau 
siautėti visokie kišenvagiai. 
”vištvagiai“ ir stambaus ka
libro banditai. Jie ir So

Dar nepasveiko

Senas Keleivio skaityto
jas J. Simokaitis iš Dorches
terio prieš 3 mėnesius darbe

Bostone plėšia parduotuves, nu>ilaužė abi kojas. Jis
net dieną atiminėja iš par- sv®]ks^a’ CTai n.egai sa” 
davėjų pinigus, jau apiplė- ?Pztl > darbą.Linkime grei- 
šė So. Bostone banką, nužu-, ciau sus^PietL
dė porą žmonių. Taigi, iš-i
vykdami Į svečius ar Nau-' Mirė A. Archibaldo motina

OU 1 * , *. • . 1 • — • i Praeitą savaitę mirė Ollaapsidairykite ir. kaip žemai-: Arehiba^ Jos sūnui Alfre. 
eiai sako, kuolais pąsirams-' dui Archibaldui> So. Bosto. 
lykite duris . Beto, Įsideme-; no Bank preziden.
kitę patruliuojančios polici- wi reiškiame užuojauta 
jos telefono numeri, kuris
vra: 338-1212.

Neįvyko SLA 43 kuopos 

susirinkimas

Gruodžio 11 d. skelbtasis 
susirinkimas negalėjo įvykti 
dėl nepakankamo atsilan
kiusiu nariu skaičiaus, todėl 
kitas susirinkimas bus sau
sio 8 d.

Bostono
’ARENGIMŲ KALENDORIUJ-

Vasario 16 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje 
Alto rengiamas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo
sukakties minėjimas. ,* * *

Tema:

Dabartinė Teismo Diena

(Tęsinys)

Didžioji tiesa, kurią visi tu
rime pažinti ir priimti, norėda
mi gauti amžinąjį gyvenimą, y- 
ra ta, kad Jėzus Kristus Dievo 
maloningumu paragavo mirties 
už "kiekvieną žmogų“ (žyd. 2: 
9). Povilas kalba apie tai, kaip 
apie "atpirkimą už visus“, ir a- 
pie šitą svarbią tiesą "bus liu
dijama (skelbiama) tinkamu 
metu“, žodžiai ’’tinkamu me
tu“ turi labai didelę svarbą, 
-jie parodo, kad meilingasis Die
vo planas žmonijos atpirkimui 
ir išgelbėjimui įvyksta tvarkin
gai ir sulig anksčiau pažymėtu 
nutarimu arba planu, kuriame 
yra Dievo "paskirti laikai“ įvyk
dymui kiekvieno jo meilingo 
sumanymo. Dabartinis amžius 
ir dabartinis gyvenimas kaiku- 
riems yra “tinkamas laikas“ su
prasti tiesą ir dėl to turėti tik
ros progos tikėti ir klausyti..

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve. 502 E. Broad
way, So. Bosfore. Telefo- Tūkstantmetinėje gadynėje, po
□as AN 8-0489. Ten gaun» 
mas ir KAUivio

Ar skaitei 

šias knygas?

| to, kai jau bus pažadintas iš 
, mirties miego neapšviestasis pa- 
; saulis, bus "tinkamas laikas“ 
jiems "liudyti“ arba skelbti E- 

, vangeliją suprastintu būdu, ir 
; tuomet bus jiems "tinkamąs lai- 
! kas“ klausyti ir gyventi.

Skambinkite

268-4662
LAlSVES VARPAS

NAUJOSKm Apulijos lietuvių' 
Kl'LTCRlNft RADIJO CROCKAMA

Sekmadieniais 8-S v&l. ryte 
FM Bangomis lf*5.7 meg-acikit)
11 WK0X, Framingham, Mass

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

T«L JUniper 6 7209
”Buvo atidengtos knygos“

a j- i • - Apreiškimo 20:12.15 randa.
Asmenų, dievybių ir did- me (domu Biblijos aprašv- 

vyrių VARDYNAS, paruošė mą apie busimąją pasaulio teis- i 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, mo oieną. šioje* simboliškoje: 
kaina $3 00 pranašystėje busimasis žmonių j

’ * apšvietimas yra pažymėtas ati-'
Du mediniai ir trys geleži- dengimu knygų, šitas puikus 

ni., kryiUi. savanorio An-
tano Šukio atsiminimai iŠ "Mačiau mirusius, didelius ir 
nepriklausomybės kovų, 376 mažus, stovinčius ties sostu, 
psl., kaina $3.00 Buvo atidengtos knygos; buvo

D . . . , w , taip pat atvožta kita knyga,
rer giedrų j audrų, Myko- kurį yra gyvenimo. Mirusieji 

buvo teisiami žiūrint to, kas 
buvo parašyta knygoje pagal 
jų darbus. Jūra atidavė joje bu
vusius mirusiuosius, mirtis ir 

' pragaras davė savo mirusius,
Į kurie juose buvo, ir kiekvienas

Inicialai po tiltu, A- Tūlio ?uvo nuteistas pagal jo darbus.
. Pragaras ir mirtis buvo įmesti 
i į ugnies tvenkinį. Tai yra ant
roji mirtis. Kas nebuvo rastas 
Įrašytas į gyvenimo knygą, bu-

LAIKRASTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamųjų lietuviškąją kronikų, goriausius romanus 
vaizduojančius gyvenimų Lietuvoj“ laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:

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

Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor
dan Hali Izidoriaus ir Vyte
nio Vasyliūnu lietuviškos 
muzikos koncertas.

J. Vaičaičio auka

Justinas Vaičaitis kalėdi
nių sveikinimų proga pasky- 

_ x . T . , rė $15 Balfo siuntiniui ne-
Bostono juros sknutm Lte- turtingai lietuvių šeimai 

tuvių Tautines S-gos namuo- Lenkijoje apmoketi. 
se gruodžio 22 d. surengėm
malonios nuotaikos Kūčias,’
kuriose dalyvavo skautai, jų Dar Laisvės Varpo reikalu
tė\ ai ir būrys svečių. Kū-į Paskutiniam numery buvo 
čioms sumaniai vadovavo netiksliai pasakyta, kad 
Gintaras Čepas. [ Laisvės Varpo radijo valdy-

Bronius Utenis trumpai y)a siūj§ sujungti L. Varpų 
apibudino lietuvių kalėdi- su p .Viščinio vadovaujama 
nius papročius. Pasivaišinę Lietuvių radijo valanda. Ji 
puikiai pagamintais lietuvių gjfrle išnuomoti joje pusva- 
tradiciniais valgiais, visi da-, jandį. Sprendėjai (jų buvo 
lyviai kartu pagiedojo ir pa- 17) tą pasiūlymą atmetė, 
dainavo lietuviškai ir ang-j Naujos stoties dar nepa
ikai kalėdinių giesmių ir( Vyko surasti, o nuo Naujųjų 
dainų. . • metų senoji stotis sutarties

visa tai labai malonu, tik - nepratęsia. Todėl L. Varpo 
kyla klausimas, ar buvo rei- valdyba prašo skubiai visus 
kalinga angliškai giedoti bei, sprendėjus ir klausytojus 
dainuoti, jei dalyvių tarpe pranešti, ar jie sutinka iš- 
tebuvo tik vienas antras ne- nuomoti pusvalandį Lietu-
lietuvis? Gal ir buvo gali- vių radijo valandoje. Jųpų valse., iš Europos iš 
ma vieną kitą giesmę ar dai-, nuomonę turėdama, valdv-! k§? i JAV ar Australiją, 
ną, bet ne apie pusę progra- ba galės lengviau spręsti.! Jis Pats ar aPie JĮ žinan- 
mos. Juk tie kitataučiai sve-

Skautų Kūčios

čiai atėjo į lietuviškas Kū
čias, tai ir derėjo jiems i 
parodyti, kaip lietuviai Jas 
švenčia, nes angliškus pa
pročius ir giesmes jie ge
riau už mus patys pažįsta.

DR. M. GIMBUTIENĖ

(Atkelta iš 6-to pusi.)

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka
solistė Daiva Mongirdaitė. 

* * *
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 

radijo Talentų popietė So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

Justinas Bernotas gali 
gauti savo dėdės Konstanto 
Kasparo Vauro palikimo 
dalį poros tūkstančių dole 
rių sumog.

Turimomis žiniomis Jus
tinas Bernotas yra gimęs 
1925 m. Tilvikų kaime, Ku 
lių valse., iš Europos išvy-

nuomonę turėdama, valdy
ba galės lengviau spręsti, 
kas darytina, kad L. Varpas tieji malonėkite rašyti Lie-
nenutiltų.

Du laimėjimai

Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse praeitą penkta
dienį abi So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos šachmatų 
komandos iškovojo perga
les. Pirmoji komanda Cham- 
pionship divizijoj įveikė 
Cambridge YMCA 3-2. Po 
tašką laimėjo Juris Ozols ir 

' Kazys Merkis ir po pustaš-

tuvos Gen. Konsulataui 
New Yorke:
Consulate General of Lithu
ania

41 We«t 82 Street 
New York, N.Y. 10024

Ir čia ji buvo kitataučių kį pridėjo Aleksis Klinovas 
jau 1961 metais atžymėta.! ir Algirdas Leonavičius. 
Tada Mass. Valstijos Pabė- Lietuvių B sukovojo dar ge- 
geliams Globoti Komitetas riau. įveikdama Cambridge 
ir Jaunųjų Prekybos Rūmai B 3-1 (1 nebaigta), čia taš- 
dr. Mariją Gimbutienę kar-’kus pelnė Bronius Skrabu- 
tu su kitais 5 asmenimis pri- lis, talkininkas L. Icenogle 
pažino labiausiai pasižymė- ir Rimas Karosas. Tik jau- 
jusia naujųjų ateivių. nuolis Vytas Paliulis suklu- j

Mes linkime dr. M. Gim- po prieš jų kapitoną Reed.

KAS NORĖTŲ KARTU 
GYVENTI?

Turiu 4 kambarių butą. Vie
nam nuobodu gyventi. Norėčiau 
rasti rimtą vyrą. moterį ar ve
dusiu porų. norinčių kartu gy
venti.

J. Savage. 306 Gregorv S.
Bridgeport. Conn. 06604.

(2)

PIGIAUSIA
IR

GERIAUSIA
DOVANA!

Dovanokite savo 
gama ir bičiuliam*

lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. .

$3.75.
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pvnė. parašė . . - . ., ...
Stasė Vanagaitė-Petersonie- vo 1Bestas 1 u8n,cs tvenk“' '
nė, 81 psl., kaina $2. 

ANTANAS SMETONA
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas

Pažvelkime dabar į kaikuriuos 
žymesniuosius šitos pranašys
tės punktus. Pirmiausia pasa
kyta, kad mirusieji "stovėjo 
ties sostu“ — Dievo akivaizdo
je. čia pasirodo įvykdymas per- 

i mainos sąlygose mirusios pasau- 
i lio žmonijos, kuri buvo pa

smerkta mirti dėl Adomo nepa-
100 dainų 8U gaidom dai-l klusnumo. Nuo Adomo prasižen .7 . . . . gimo iki šiol visi, kurre nepne-
navimui ir pianinui, suda- < pievo malonės per Kristų, 
rė Juozas Žilevičius, kai- Į pasiliko po pasmerkimu, ir dėl 
na $4.50. į negalėjo pasirodyti Dievo a-

čVFMT ATYTPKTTę MTTI’O- kivaizdoje. Jie buvo atsitolinę
U • v mv nuo jo per savo piktus darbus TO, Manaus Katiliškio 1 / ..........

novelių, kaina $5.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

sėliai kaina.............$3 n<
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10.

RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina......... $3.00
Amerikos lietuvių politika,

parašė Šidlauskas. į-
vadas dr P. Grigaičio, kai-
nj TTgg"-" ~

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina —
$3.00.

Gyvulių ūki*. George Or-1 Galima pagelbėti sergantiems 
wel bolševikinės santvarkos reu»natu, rankų ar kojų skaus 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00. į jatfiaat »»o-

ŽVILGSNIS į PRAEITI, REE-LEEF RUR dau-
K- Žuko, 476 psl., kai- K?.mai pagelbsti. Vžtikrinam pa-

Išimtys buvo tik pranašai ir kiti 
praėjusių amžių žmonės, kurie 
pasitikėjo Dievu ir savo tikėji
mu pasidarė jo prieteliais; bet 
ir tie nebuvo atlleisti nuo pradi
nio mirties pasmerkimo.

Tūkstantmetiniu gi Kristaus 
karaliavimo metu, kai mirusieji 
bus pabudinti, jis "stovės aki
vaizdoje“ toje prasmėje, kad 
einant jo meilės patvarkymu, 
kuri pasirodė Kristaus atpirki
mo darbe, pradinis pasmerki
mas jau nebebus jiems priskai- 
tvtas ir kiekvienas turės progos 
tikėti ir gauti gyvenimą. Bet no
rint suteikti žmonėms tokią pro
gą. reikia dar tolesnio dieviškos 
malonės parodymo — "knygos“ 
turi būti atidarytos, nes para
šyta, kad mirusieji bus teisia
mi pagal tai. kas parašyta kny
goje.

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te A’eftai spaudos šiuo adresu:

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

Spring Vallev, III. 61362

NENUSIMINKITE!

drau-
metinę na SS

butienei ir ateity savo moks- Šie du laimėjimai, nasiek- Keleivio prenumeratą. Jum* *......... ............
lo darbais sėkmingai turtin- ti prieš stipresnes koman- atsieis tik $5, o taa, kuriam &*"***•*’ MEILĖ TRI- nurod*mai;
tį tarptautinį mokslo lobyną das, yra šachmatininkų ka-’ji bu* dovanota, per metus KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
ir terai tvirtai įrašyti ir lie- ledinė dovana vietos lietu- ka* savaitė gaudamas Kelei- Tas knygas galima gauti 
tuvio vardą. viams. į vį, jus tikrai atsimins. Keleivio administracijoje:

sėkmes, arba grąžiname pinigus.

vaistus

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugis* kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis Čia gali gauti įvairiu klasių reika’ingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $1O.0OO.C€.

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už S1.0O0.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
paražyiite:
LHbuanian Alliance of America
307 West 30tb Street. New York, N.Y. 10001

.■.p.j.,,-,.,........... ,, ■■■, ---t-- urn- ; - - ----

į Knyga yra gerŪBSias žmogaus drangasROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, N J. 07105 BOmUMUku.. ,. .t.uL.uu uauįdtf
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Vietines žinios
HONG KONGO VIEŠNIA 

JAU RENGIASI KITUR
I

Hong Kongo influenzija 
Bostone jau bene pasiekė 
viršūnės ir traukiasi i šiaurę, 
nors dar ne vieną paguldys 
i lovą. Sakoma, kad apie ko
vo mėnesi ji dar galinti vėl 
čia sugrįžti.

Ši kartą tą viešnia nėra 
labai pikta, bet vistiek ge
riau jos nesutikti. O jeigu 
ji dar ką nors palies, tai rei
kia gulėti lovoje, gerti daug 
skysčių, imti aspirino, dide
liam karščiui esant, ir... bent 
porą dienų neiti iš namų net 
ligos reiškiniams praėjus. 
Mat, ji susilpnina kūno at
sparumą. yra lengva peršal
ti ir gauti kitas ligas, kaip 
plaučių ar ausų uždegimą.

Čia prisimintina, kad 
1918-1919 metais ispaniškos 
kilmės influenza nuvarė Į 
kapus beveik 22 mil. žmo
nių. iš jų vien JAV 548.000. 
Aeijos viešnia dar nėra to
kia žiauri.

KAS TURI "DARBĄ“?

Mums trūksta "Darbo“ 
žurnalo šių numerių: 1949 
m. nr. 3(7), 1951 m. nr. 4 
(11), 1952 m. nr. 1 (13), 
1953 m. nr. 3(18) ir 1954 m. 
nr. 2(21).

Juos turintieji prašomi 
pranešti, kokiomis sąlygo
mis galėtų mums atiduoti.

Keleivio administracija

Lietuvos garbės konsulas ad\. A. Shaiina taria ž< i- 
skautu sueigoje Bostone. Ten jis buvo apdovan.

Z ik a i sulaukė gandro

Inž. Algirdą ir jo žmoną 
Dalią Zikus gruodžio 6 d.' 
aplankė gandras ir atnešė 
jiems pirmagimi, kuri jie pa
vadino Algirdu-Tomu.

I
Sveikiname naujagimi, 

tėvus ir senelius.

Inž. A. Zikas grįžo

Inž. A. Zikas grižo iš 
Prancūzijos, kur jis buvo iš
vykęs tarnybos reikalais.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 VVest Broadway,, South Boston. Mass.

"Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka S
už visų rūšių taupomus pinigus

' 4-— -fr-—

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašokami*

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—u ždars 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

e##************#*******#***######.

i

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
kūpeetingsi taisome laikrodžio* 

tiedu*, papuotalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadnray 

So. Boston. Mass. 02127
Tel. A N 8-1761

yra Suffolk county aukštes-’
■ nio jo teismo narys ir ver-
• čiasi privačia advokatūros
• praktika. Savo sumanumu 
ir diplomatiniais sugebėji
mais jis yra daug padėjęs

i Lietuvai ir lietuviams.
Mums, bostoniečiams^yra

: didelė garbė turėti toki iški
lu Amerikos lietuvi savo tar
pe.

Ateinančiais metais mu-
urbiamam konsului su-

Sandariečiai prisiminė 

dr. K. Draugeli

Gruodžio 7 d. Sandaros 
7 kuopos salė buvo gražiai 
išpuošta ir pilna sandarie- 
čių ir kitų svečių, susirinku
sių čia Įžymiojo sandarie- 
čio ir kitur plačiai vei
kusio dr. Kazio Drangelio 
prisiminti.

Kuopos pirm. K. Adams 
pasveikino susirinkusius ir 
paprašė toliau pobūviui va
dovauti I-jo apskr. pirminin
ką inž. A. Čapliką. Šis. pri
statęs apskrities valdybos 
narius — vicepirm. S. Jane- 

' liūną, sekr. VI. Bajerčių, 13- 
din. A. AndriulionĮ ir sve
čius — Brocktono kuopos 

; pirm. P. Vareiką, J. Kas- 
mauską ir kt., pakvietė Bro
nių Bajerčių tarti žodį apie 
dr. Kazio Drangelio veiklą.

Paskutinis šių metų 

susirinkimą*

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos šių metų paskutinis 
susirinkimas buvo gruodžio 
19 d. Jame priimtas vienas 
naujas narys. Fin. sekr. A. 
Druzdis pranešė lapkričio 
mėnesio apyskaitą. Per tą 
mėnesį nemaža suma išmo
kėta už elevatoriaus įrengi
mą, ir vis dėlto mėnuo dar 
baigtas su $203 pelnu.

Iki šiol elevatoriaus ran
govams jau sumokėta $59, 
295 ir dar apie $14,000 rei
kia mokėti. Kadangi, kaip 
reikalų vedėjas S. Grigana- 
vičius pranešė, elevatoriaus 
fonde yra per $11,000, tai 
už elevatorių bus galima at
silyginti neužtraukiant pa
skolos.tl '

Draugijos nariams su
rengtame šurum-burum po
būvy dalyvavo 743 asmens. •/ •>
Draugijai jis atsiėjo $335.

A. Matjoška paragino na
rius dalyvauti draugijos ren
giamame Naujųjų Metų su
tikime. Jam bilietai reika
linga Įsigyti ne vėliau kaip 
gruodžio 26 d.

kanka 75 metai amžiaus ir 
kilmingoje 30 metų. kai jis oficialiai at- 
ž\ meniu, stovauja Lietuvai, būdamas 

------ - čia garbės konsulu.I
i šia proga linkime gerbia

mam konsului adv. Anta-: Bostono, . .
orK>_ nui bhalinai geros sveikatos 

U^1V A u. . ir dar ilgai ir ištvermingai
T • 4 • -1 X o • 1 iriv A CV . Vi ! ginti Lietuvos reikalus ir at-Lietuvių skautų Sąjungos Adv. A. Si.a.... . ua oai-

Pirmija. minėdama sąjungos g§s Cornell ur.: v v: .-Letą ir 
50-ties metų Įsikūrimo su- Foreign Servic-. scnool be- 
kakti. už didelius nuopelnus orgetovvn ur.ive: - 
Lietuvai ir tuo pačiu lietu- Tai didelio takto ir šviesi 
viams skautams apdovano- asmenybė. Jis v a A.ačiai ži- 
jo Lietubos garbės konsulą nomas‘ ne tik lietuvių, bet ir 
adv. Antaną Shallną Pade- amerikiečių teisininkų tar
kos ordinu. j)e_ pe t0, A. Shallna mery paskelbtame So. Bos-

Ordiną konsului iteikė yna nemažai rašęs i: tebera- tono Lietuvių Piliečių D-jos
pats Skautų Sąjungos Pirmi- šo amerikieHų au loje tei- sveikinime praleistos dvi
jos pirmininkas v.s. A. Sau- siniais ir Li.tuvą liečiančiais pavardės: iždininko Ed-
laitis iškilmingoje Bostono klausimais. mundo Ketvirčio jr sekreto-
Baltijos ir Žalgirio tuntų su- Šiuo metu adv. A. Shallna riaus Antano Toung.

Pagerbė Lietuvos garbės 

konsulą adv. A. Shallna

eigoje, daly va: 
lietuviu visut 
džio 1 d.

itovauti Lietuvai.
K. Nenortas

Praleistos pavardės

Paskutiniam Keleivio nu-

Dar kalbėjo Varanka, J. 
Kasmauskas, J. Lekys ir kt.

Didelė padėka priklauso 
sandariečių moterų klubo 
šeimininkėms, kurios paruo
šė gardžius valgius ir daly
vius maloniai vaišino.

B.B.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

t;>----1 kam-'*
-likliniais ►»pir-

tre-

Dažau ir Taisau
1 1
įs Namus iš iauko ir viduje. <«

Išnuomojamas b 
į bariai, vonia. rau. 
i langais uždaras baikonas. 

mam aukšte.
. Ten pat iša; oir.ojamas
čiame aukšte su baidais kamba- 
rys vyresnio amžiaus vyrui ar

i moteriai.
! Kreiptis: 64 ( St.. II aukštas, 
So. Bostone. (53)
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R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Psrauooame tiktai vaistus, įspiiaoni j gyaytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką va-Linę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnarm.

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 rai. ryto iki 8 vai v., išskyros iventadiei aus ir sek*.

, Lipoau popierius ir taisau 5 
* visaą, ką pataisyti reikia. * 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS J 
220 Savin Hiil A ve 4 

► Dorchester, Mass. 4 
J TeL CO 5-5854 j

Peter Maksvytis
Carpenter Buildcr
49 Chureh 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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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.

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, Kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti'.’ O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Tesaco’s Flame 
Boosteriu. nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 12G . Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washinglon Street 
Dorchester, Mass. 62121.
21 valandų patarnavimas

GE 6 1204

Fuel Chief
Otl MMTMM EOUMNf NT

Flood Sąuare * 
Hardicare Co.
Savininku N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
visokie geležie* daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio 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
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—3
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

#♦#*♦##♦*♦*#***•**»*♦#*#***#♦***##***#*#*****•*****************#**

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SU

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 6-2866 

yr» vienintelė oficiali ištai
ga VVorcestery, kari siunčia
siuntinius tiesiog ii W< 

Taipogi tarpininkaujame per! terio • Lietuvą ir kitas
i jo* valdomas sritis. Čia kal- 
! bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

„Keleivis4 
jūsų draugas!

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

■

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANA8

siunčia betarpiikai
16 BOSTONO J LIETUVĄ 
ar Intas Rusijos okupuotas

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iln 5 vai- vak.

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 266-0066
Vedėjas J. Vaičaiti*


