
KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams................................. $5.00
pusei metų ......................... $2.50

KELEIVIS 
636 East Broaduay 

South Boston, Mass. 02127

NR. 46

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS 

6S6 East Broadvray 
South Boston, Mass. 02127

63 - TIEJI METAI

‘Keleivio“ telefonas AN 8-3071 Atskiro numerio kaina 12 centų

Didžiausi JAV laimėjimai 
pakelyje j mėnulį

Sėkmingai išbandyta didžiausia pasaulyje raketa 
Saturn 5. Nutupdytas mėnulyje naujas erdvėlaivis su tele
vizijos kamera, kuris siunčia labai ryškias nuotraukas. 
Daromi kiti pasirengimai, artėjant žmogaus skridimo j 
mėnulį laikui.

Kadaise sovietams palei
dus aplink žemę skristi pir

rių, bet artėjama prie užsi
brėžto tikslo labai sparčiai.

mąjį erdvėlaivi — vadina- Šiam reikalui dirba 300.000
mąjį Sputniką, JAV buvo 
gerokai sunerimusios. nes 
tai rodė sovietų pranašumą 
erdvėje. Nuo tada čia buvo 
nepaprastai intensyviai su
krusta ir šioje lenktynių sri
tyje veržtis pirmyn, sukur
tos atitinkamos organizaci
jos tyrinėti erdvei, tobulinti 
raketoms ir erdvėlaiviams, 
pažerti bilionai dolerių žmo
gaus kelionei i mėnulį.

Ir štai šiandien jau mes 
matome didžiulius tos veik
los rezultatus. Praeitą ket
virtadienį paleista į erdvę 
ir išbandyta Wernher von 
Braun gaminta raketa Sa
turn 5 įrodė, kad JAV il
siose varžybose pralenkė so
vietus ir turi pakankamą pa
jėgą. kuri galėtų žmogų nu 
nešti į mėnulį artimiausiais 
metais.

Saturn 5 raketa yra pats 
didčiausias pasauly šios rū
šies milžinas. Ji prilygsta 36 
aukštu namo aukščiui, talpi
na milioninius svorius kuro, 
gali išmesti į žemės orbitą 
apie 285.000 svarų krovinį ir 
apie 95,000-100,000 svarų į 
mėnulio orbitą.

Žinoma, vadinamasis ke
lionės į mėnulį Apolo pro
jektas pareikalaus dar nau
jų bandymų ir bilionų dole-

Jordanijos karalius Hussein kal
ba Georgetown universitete, kai 
jis lankėsi JAV.

specialistų, 20,000 įvairių 
kompanijų, mokslinių tyri
mų centrų ir universitetų.

Antro svarbaus laimėjimo 
amerikiečiai pasiekė praeitą 
antradienį nutupdydami ant 
mėnulio paviršiaus specia
lius televizijos aparatus, ku
rie siunčia į žemę ryškias 
rrėnulio paviršiaus fotogra
fijas ir tuo duoda galimybę 
ištirti tas vietas, kur žmogus 
galės nusileisti.

Reikia atminti, kad tokia 
kelionė yra ne tik labai su
dėtinga, bet ir pavojinga. } 
mėnulį nusiusti žmogų jau 
būtų galima ir šiandien, bet 
reikia, kad jis ten neiškeptų 
nuo kaiščio ir nesušaltų į ra
gą nuo šalčio, o sugrįžtų gy
vas į žemę. Dėl to projekte 
numatvta. kad pirma raketa 
pakels tokius keleivius į že
mės orbitą, paskui atsisky
rusi jos dalis nuneš juos į 
kelią aplink mėnulį, o iš ten 
atsiskirs dar kita erdvėlai
vio dalis, kuri nutūps su 
pora žmonių mėnuly, kitiem 
savo "laively“ vis skriejant 
aplink mėnulį, kol anie nuo 
paviršiaus vėl sugrįš i šį erd
vėlaivį ir tada visi pasuks 
atgal į žemę. Visos tos gali
mybės mokslininkų numaty
tos ir joms reikalingi įtaisai 
gaminami.

Tikimasi, kad šion istori- 
nėn kelionėn žmogus galės 
pasileisti 1969 ar 1970 me
tais, ir turėkime vilties, kad 
pirmieji "Kolumbai“ į mė
nuli bus amerikiečiai.
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M. Vaidyla; stovi Darbininko red. kun. K. Bučnys. Draugo red. kun. P. Garšva, Vliko narys ir 
Keleivio red. J. Sonda, Laisvosios Lietuvos leidėjas V. Šimkus. Aidu red. dr. J. Girnius, Pasaulio 
Lietuvio red. S. Barzdukas ir Tėviškės Žiburiu red. kun. dr. P. Gaida.

Išgelbėjo 53 iš
degančio laivo

Netoli Guamo salos užsi
degė iš Los Angeles į Viet
namą plaukiąs prekinis lai
vas. Laive buvę 53 žmonės 
išgelbėti.

Kol baisi audra nepasi
baigs, laivo negalės gesinti, 
nes neįmanoma priplaukti.

KELEIVIO 1968 METŲ KALENDORIUS JAU AT

SPAUSTAS IR IŠSIŲSTAS JI UŽSISAKIUSIEMS.

NEUŽSISAKIUSIEJI PASKUBĖKITE, NES GALI 

JO PRITRŪKTI.

I

Mūsų nevieningumas užtęsia 
karą Vietname

Prezidentas Johnson penktadienį ir šeštadienį ap
lankė 8 karines stovyklas. Kariams pasakytose kalbose jis 
gyrė karių narsumų, pabrėžė, kad karui greičiau baigti 
reikalinga visos tautos vienybė, kvietė Š. Vietnamo vadus 
susitikti bet kur neutraliame laive.

Praeitą savaitgalį prez. Negrai 
Johnsonas. krašto apsaugos 
ministerio McNamaros ir ki
tų aukštų pareigūnų lydi
mas, aplankė 8 karines sto
vyklas. Jis pradėjo nuo Ben- 
ningo, Ga., pasiekė Kalifor
niją. nakvojo lėktuvnešy En
terprise, kitą dieną baigė 
apsilankymu Yorko pakran
čių sargybos stotimi.

Kinijos pavojus 
buvo ir tebėra

Neseniai iš Vietnamo su- 
prižęs sren. Įeit. Gavin sako. 
kad Kinijos pavojus Pietry
čių Azijoje tebėra. Jis už

1894 m. kovo 23 d. Hazelto- Pavergtųjų Europos Tau- bombardavimo sustabdymą, 
ne. Pa., bet tėvai apsigyve- *U Seimas, įyšium su bolše- bet netiki, kad komunistai 
no So. Bostone, kai jis tebu- vikinės revoliucijos minėji- norėtų tartis iki 1968 metų 
vo 5 metų amžiaus. Taigi,I mais, suša’Jkė savo specialią: JAV rinkimų. (Mat. jie tiki- 
velionis užaugo So. Bostone’.! sesjj^ kurioje, be kitų. kai- si; kad tada laimės besąly- 
čia baigė pradžios iv vidun-: bėjo ir Lietuvos Lais\ės Ko- ginės taikos šalininkai), 
nę mokyklas, o netolimame pirm. \. Sidzikaus-
Harvardo universitete—me- kas.
dicinos mokslą. Atlikęs ka-j Seimas vienu baisu prie- Prieš pasitraukimų 
rinę prievolę, jis pradėjo So.i mė deklaraciją, kurioje pa-;.v ...
Bostone gydytojo praktiką.! žymėta, kad seimas kaip są- Vietnamo

Antrojo pasaulinio karo Pastoviai taikai jgyven- San Francisco miesto gy
rimu prašo atstatyt, laisvę ir ventojams „e,. ,.inkimus bu. 
nepnklausomvbę Albanijai,

Bostone mirė dr. J. Landžius
Lapkričio 8 d. Bostone Pavergtieji kraštai 

mirė atsargos pulk. dakta
ras Juozapas Landžius reikalauja laisVČS 
(Seymour). Velionis gimė

metu jis įstojo į National 
Guard ir, iš jos išeidamas i 
atsargą, gavo pulkininko 
laipsnį.

Kaio sakyta. Velionis gi-
mė šiame krašte, bet jis bu-1 ldl gai i būti pa-
vo susipratęs lietuvis, du slekta Pa(!anus "ala Sov1-- 
kartus — 1922 ir 1933 me
tais — lankėsi Lietuvoje, da
lyvavo įvairiose lietuvių or
ganizacijose. Jis yra buvęs 
Mass. Valstijos Lietuvių 
Klubų Susivienijimo pirmi-!

didelių
miestų majorai

Lapkričio 7 d. negras Cari 
Stokes (demokratas) išrink
tas Clevelando, pagal dydį

Kalbėdamas Benningo 
stovykloje, prezidentas pa
brėžė, kad taika ateitų grei
čiau, jei priešai nematytų 
jokio lūžio mūsų pasiryžime, 
nesutarimo mūsų sprendi
muose ir nerastų paskatini 
mo tęsti karą, matydami 
kad mums trūksta kantry
bės ir kad aštriname liesžu 
vius.

Kalbėdamas lėktuvnešyje 
Enterprise, prezidentas krei
pėsi į Šiaurės Vietnamą ir 
pareiškė, kad esąs pasiryžęs 
visuomet susitikti su jo at
stovais bet kuriame neutra
liame laive, jei tik tas padė
tų greičiau susitarti.

. ... . , , ..... vo duotas klausimas pasisa-Bulgarųa. Čekoslovakijai, j R tj 1k sutjnka ka(1 JAV 
Estijai, Latvijai. Lenkijai,
Lietuvai. Rumunijai ir

Deja. politiniai stebėtojai 
labai abejoja, ar tie geri 
prezidento norai bus komu
nistų išgirsti ir ar bus bent 
kiek priartėta prie tos lau
kiamos taikos.

nedelsdama pasitrauktų 
Vietnamo.

is

pad
tų Sąjungos kišimuisi Į Ry
tų ir Vidurio Europos kraš
tų vidaus ir užsienio reika
lus. pašalinus sovietu dali
nius, baze' ir agentus iš pa

ribiu ir at-

128,352 atsakė, kad nesu
tinka ir 74,139 pasisakė už 
pasitraukimu

Gallup institutas mano, 
kad 59' < amerikiečių yra už 
karo tęsimą.

ninku. Lietuviu Amerikiečiui fta«us >"«>-
Pv.Uv-u.,, T?,-,™,, iv tucijas laisvu rinkimu keliutucija?

bei vvriau>ybes, tautos 
lios klausančias.

Prekybos Rūmų steigėju n 
pirmininku, antruoju iš eilės 
St. Dariaus posto pirminin
ku. priklausė So. Bostono 
Lietuviu Piliečiu Draugijai.
JAV Gydytoju Dr-jos Bos- Sudegino SOVietų 
tono skyriui (vienintelis iš| 
senosios kartos lietuvių) ir VeilOVO 
kt.

Velionis buvo senas Ke-

va-

Oregono universiteto stu
dentai sovietu "revoliucijos“ 

leivio skaitytojas, kaip ir jo sukakti minėio, sudeginda-
tėvas, kuris, paties velionio 
pasakojimu, ji vaiką siusda- 
vęs į Keleivio spaustuvę 
laikraščio parnešti.

Dr. J. Landžius buvo ma- 
j lonus daugelio bičiulis.

Velionis lapkričio 13 d. 
palaidotas Nevvtono kapinė-

mi Sovietu Sąjungos vėliava.

se.
Jis paliko liūdinčia žmo-'persekiojimu aukoms“. Kar

ną Birutę, dvi dukteris ir j tu tai buvęs protestas prieš 
brolj. kuriems reiškiame gi- ■ agresyvius komunistų pla- 
lią užuojautą. nūs.

su Vietnamo karo vadu gen. Wil- 
liam VVestmorelandu. Gen. (ia 
vin dažnai kritikuoja vyriausy 
bes politiką Vietname. Neseniai 
jis pats Vietname lankėsi.

Rusk sovietų 
priėmime

Valstybės sekretorius ne
silanko į sovietų surengtus 
pobūvius, bet jis atsilankė į 
tokį diplomatams surengtą 
pobūvį lapkričio bolševiki
nės revoliucijos sukakties 
proga. Sovietų atstovo Dob- 
rynino paklaustas, kodėl jis 
pažeidęs savo nusistatymą. 
Rusk atsakęs, kad tai pada
ręs 50 metų sukakties proga.

Reikalauja lygių 
teisiu moterims

Tas deginimo apeigas or
ganizavo Jaunų Ameiikie-.
čiu už Laisve skvrius. Tošį € «•
organizacijos skyrius pareiš
kė, kad "vėliavą deginda-į• * j
mi mes norime pareikšti už
uojautą milionams komuniz- Atsargos gen. įeit. James Gavin 
mo įvykdytų žudynių bei

Cari B. Stokea (O)

8-jo iš eilės JAV miesto, ma
joru. Jis gavo 2,501 balsų 
daugiau, negu jo varžovas 
respublikonas Tafts.

Negras Richard Hatcher 
laimėjo ir Gary, Ind., mieste 
su 180.000 gyventojų. Ir jis 
savo varžovą tenugalėjo 
1,389 balsų dauguma.

Ir vienur ir kitur be baltų
jų balsų negrai nebūtų lai
mėję.

Mississippi valstijoje į at
stovų rūmus pirmą kartą iš
rinktas negras. Iki šiol tenai 
sėdėjo vieni baltieji.

Vis tai labai reikšmingi 
faktai, kurie rod, kiek neg
rai laimi teisių kovoje.

Jungtinės Tautos vienu 
balsu priėmė deklaraciją, 
kuria siekiama visame pa
sauly panaikinti prieš mote
ris nukreiptą diskriminaciją.

Hartfordo majoras — 
moteris

Pagal Connecticut sosti
nės konstituciją, kandidatas 
J miesto taiybą, gave.s dau
giausia balsiu tampa miesto 
majoru. Jo pareigos tėra re
prezentacinės, nes visus ū- 
kio reikalus tvaiko miesto 
direktorius.

Paskutiniuose rinkimuose 
daugiausia balsų gavo Ann 
Uceelo, respublikonė. Taigi 
ji bus pirmoii Hartfordo 
majore moteris.

ve********************************

Šis dokumentas buvo 
ruoštas 4 metus. Jame krei
piamasi j vyriausybes, orga- 
nizaciias ir paskirus asme
nis siekti, kad moterims bū
tų suteiktos vienodos su vy
rais teisės dąrbo. politikos,

• j švietimo ir kultūros sritVsė

Bolševikai apdovanojo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nu Maskvos ortodoksų pat
riarchą Aleksiejų jo 90 metų 
amžiaus sukakties proga.

Ortodoksų bažnyčia So- 
vietijoje jau seniai yra val
džios tarnas ir įrankis.

r?
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Taip pavadintas Bostone daugiausia skaitomo dien
raščio Reeord American lapkričio 7 d. laidoje vienas ve
damųjų straipsnių. y,'~- ; - ri ’

• - i i - * ” —z -“■ * ■ . *
Sovietų Sąjunga, ten rašoma, ši antradieni, lapkričio 

7 d., švenčia Rusijos ęevolii^įjytysSp metų sukakties dieną.

Bet taip nėra. Lapkričiu į c^ena yra 5d metų sukak
ties diena, kada Lenino bolševikai — mažutė, bet gerai' 
organizuota marksistų grupė — nuvertė laikinąją Rusijos 
vyriausybę, kuriai vadovavo Aleksandras Kerenskis.

Laikinoji vyriausybė. 1917 m.'pradžioje nuvertus 
carą Nikalojų II. stengėsi sukurti respublikinę tvarką.

Taigi, ii diena paženklina komunizmo jėgos Įsiga
lėjimą. bet ne Rusijos liaudies revoliuciją.

Didelių raudonų raidžių diena, komunistų propagan
dos mašinos trimituojama visam pasauliui apie jos laimė
jimus, iž tikrųjų yra Rusijos liaudies ir jos laisvės vilčių' 
išdavystė.

Taip rašoma tame vedamajame... į _ _______________ __________________
Toiiau duodama ištrauka iŠ Citizens for Freedom są-' Afrikietis iš Lesotho valstybės Petrus Ramadoa su savo Žmona at' --ko i Xew XorM «r čia pardavė ’ 

jūdžio proklamacijos, kuri buvo paskelbta Keleivio nr. 44. • j„ rastą 601.25 karatu deimantą, už kuri gavo 300.000 doleriu. O 1* nuP'rkusiej‘ du P’rkhai tuoj tą .
The Citizens for Freedom kviečia visus laisvus žmo-' >wrdavf už S6W>’°- Bt' Ra,naboa pa '«««**> ir iadu ous,p,ri£" w,r ‘

nes švęsti antradieni. lapkričio 7 d., kaip komunizmo aukų sa'° lautai* 
gedulo dieną. Mes tai paremiame, — rašo laikraštis.

Taip baigiamas tas vedamasis. Malonu, kad ir ameri-'' 
kiečių redaktorių tarpe yra blaiviai žiūrinčių Į praeities 
Įvykius ir sugebančių net pašėlusioj bolševikų propagan
doj atskirti melą nuo teisybės, ko daugelis nesugeba.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

I

Kas kitur rašoma
KATALIKAI IR LIUTERIS zuitas Martensen sa’

tinkąs su dauguma Liu’.- .i 
tezių.

Liuterio sukakti nri: 'i°

!

Kaip visi žinome, bolševikai jau nuo seniai savo pro-1 
pagandoj naudojasi demagogų išbandyta taisykle, kuri i
sako: —ilgai ir pastoviai meluok, o tavo melas per atitin-1 Spalio 31 d. sukako 450 
karną laiką žmonių galvose pavirs teisybe. Tokiu pat bū- metų, kai vienuolis Liuteris ne tik viso pasaulio 
du jie ir teisėtos demokratinės valdžios Rusijoje užgrobi- paskelbė savo 95 tezes irai- tautai, bet ir katalikai, 
mą daugelio neapdairių žmonių akyse jau pavėnė revo- rių katalikų bažnyčios refor- o ’KU0 katalikai ar 
liucija, — isterinę apgavystę paskelbė istoriniu laimėjimu, mų reikalu ir kvietė bažny- laikė Liuteri. apie tai F> 
Lygiai taip. kaip Lietuvos užgrobimą dabar nori paversti tinius mokslininkus anų lai- Vv:autas Meškauska- - 
jos laisvu prisijungimu prie Sovietų Sąjungos, kitaip ta- kų viešų diskusijų būdu rašo:
riant, dar niekad niekur negirdėtų savanorišku iškovotos 5var?tvti siuos krausimus, 
laisvės ir nepiklausomybė? išsižadėjimu. i 1521 m. Liuteris buvo

„ . . , , , . • ekskomunikuotas, išskirtas
Bet tikrus istorinius faktus galima gudria propaganda tikinčiųjų tarpo 

tik pritemdyti, o ne nanaiki d. kaip to' bolševikai norėtų, dienomis Washir.<rtono ua-

SENIAI IR DABAR

■ it

buvo.
-’biojau-

■’Anksčiau Liuteri 
pravardžiuojamas 
siu kada nors gimusiu ‘ - 

iomis orumi- (1555 metais . ” ' . o- 
~ , kiančiu ožiu ir nešvariu Bel-

mokslininkas Harry McSor- zebubu“ ar bent paurasta
JAV viceprezidentas Hubert 
Humphrey dalyvavo P. Vietna
mo prezidento inauguracijoje, o 
grįždamas namo. jis buvo susto
jęs Malaizijoj, čia ji matome 
nusimaunanti batus prieš įei
nant Į musulmonu šventovę.

Leidžia Lietuvos istoriją
ley pabrėžė, kad. jei katali- 

! ku bažnvčia anuomet būtu
kiaule. Dar 1904 metai- 
miriukonas Heinrich '

Z (1900-1940)

Dr. K. Griniaus

teisingai pasielgusi, tai Liu- Denifle Liuteri
’ teris ne tik pasiliktų katali 
' ku, bet

-vkščiau-iu

; 1900-1940 laikotarpio lietu- ru didžiausiu jos šventųjų, 
j vrų tautos ir Lietuvos vals- Ir Kopenhagos vyskupas

Fondo' tybės gyvenimas.
valdyba pasiryžo išspaus-’ čia tektų pažymėti, kad -----------
dinti naujųjų laikų Lietuvos' neseniai okupuotoje Lietu- 
istorijos veikalą, pakvietė • voje išspausdino trijų tomu „
Pr. Čepėną suorganizuoti \ Lietuvos istorija. Kaip tik ras^ A 
šiam veikalui rašyti bendra- Į tretysis tomas yra skirtas dr- J 
darbius ir minėtą veikalą su
redaguoti. Veikalą 
spausdinamas antrašte 
tuvos istorija (1900-1940)

Dažnas galėtų paklausti,! ]e pilna ne tik tendencijų, iš 
ar toks veikalas yra reikar J kraipymu tikrovės, bet ir 
lingas lietuvių visuomenei ’ falsifikavimų.
tremtyje ir ar verta yraskir-i paimsiu iš to veikalo tik 
ti jam daug darbo ir lesų. J vjeną pavvzdi (Lietuvos 

Iš tikrųjų turime du dide-j TSR istOrija 1965, III t. psl. 
liūs Lietuvos istorijos veiką-I 70) ir io ffa]ima nusjstaty- 
lūs—A. Šapokos ir V. bruo-.’tj dėl skelbiamos medžiagos 
gienė-. Betgi abu čia pami-j patikimumo. Ten rašoma: 
nėti istorijos veikalai ne tiekį pradžioje pradėjo
daug vietos yra paskyrę nau-i veikti gimnazijos ir progim-

L^tU?^S is?on-’?1’ nazijos Vilniuje, švenčiony.
visos jų į se Rokiškyje, Šiauliuose,

Kupiškyje. Biržuose. Uk
mergėje, Zarasuose. Linku

, tretysis 
nauiiesiems laikams. Tikrai.

o-
JSO
Ino

isu dvik
ko gero. taptų vie- iki 18 amžiau? katalike

pe būta įsitikinimo, ka i ’u- 
jė-. teris faktinai buvo ne -avo 

tėvo Hanso, bet velrri . su 
57 kuriuo savo vvrą a' avo 

Liuterio motina, sūnų-. 99 
metams nuo Liuterio /"ri
mo praėjus, tėvas D' aain 

net nustatė, k" tai

Čepėnas, antrąją 
Jakštas.

Plačia to meto

:ar-

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.-

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

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

II tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

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

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

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

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

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

Lietuvos ^°'r’ius

—maždaug tik 12' 
knygų apimties. Be to, jie 

oĮęĮ1
Naujieji Lietuvos istorijoSr^'/j^itaOK Lie- ,du'.bet ka.in dalvk>! ?inoy?’:

tu^- miestuose ir mieste-i k„un.e .LletUtos ^0™ai 
.. iį -i straipsnius rasys moksliniu

U^3e>* i . . 'būdu, panaudojant ir nuro-
. Skelbiąs tokias žinias apie , fjant šabinius, literatūrą ir 

x . . . gimnazijų veiklos pradžią,dtdehofonnato knvga ,rtu- Lietuvos TSSB.redaktorius ktRe(1aktorius
tikrai žino, kad vienos čia gjug gtraips!niUs iš savo bend-

laikai, visai natūralus daly
kas, didesni skaičių žmonių 
galėtų sudominti. Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija būtų

rėtų apie 600 puslapių.
Tiesa, turime neblogų Yęįr,ginimų gimnazijų pradėjo 

kalų svetimomis kalbonĮJjJ*^ J9ię kitos „p 1918
ypač lietuvių tautos jįrt;, į|ar voiciėčių okupacijos 
mo metu., pavyzdziu^M.l^- to(,ž, nereikėjo
Romer, Lit\va 1908. J. Och* naujai 1919 m. steigti.

REIKALINGI LIETUVIU 

TAUTOS NAMAI

Chicagoje lietuviai turi 
pastatę nevieną bažnyčią, 
gražią kleboniją, bet jos 
jiems nepriklauso, nes jos 
yra vyskupo nuosavybė. Lie
tuviai ’ki šios dienos neturi 
Lietuvių tautos namo. kuris 
tik jiems priklausytų ir ku
riame jie galėtų ne tik lais
vai rinktis, bet ir sudėti savo 
brangenybes: knygas, drau
gijų archyvus ir Įvairią kito. 
kią istorinę medžiagą.

Vyskupas V. Brizgys jau 
surinko kelis šimtus tūkstan
čiu Šiluvos koplyčiai vienoje 
Vv'ashingtono bažnyčių, o 
dabar renka kitai koplyčiai 
Romoje, kuriai taip pat rei
kia bene 870.000. Kas žino 
gal vėliau vysk. V. Brizgys 
dar užsimanys kur kitur sta
tyti panašią koplyčią.

To? koplyčios nepriklau
sys lietuviams ir jokio? nau 
do? jiems neduos. Vysk. V. 
Brizgys tikrai pasitarnautų 
šio krašto lietuviams, jeigu 
ji? savo gabumus pinigams 
rinkti panaudotų tikrai lie
tuviškam reikalui — Lietu-

santvkiai su valstybe — kun. kiai ar^j’ier.ė apie prote-an- 
R. Krasauskas ir kun. dr. P. tus. iis buvo oavarvta- > 
Jatulis. Lietuviai emigraci- kalbėtojo tribūnos, kaip 
ioie — dr. V. Sruogienė.! "antras I iuteris“. Tačiau 
Mokslas ir švietimas — dr. per II Vatikano Suvaž'av'- 
A. Rukša. Lietuvių tautos ma buvo pasisavinta 
politinė diferenciacija (noki- dau? Liuterio reikalavimu, 
tinės parti jos, draugijos) dr. nors ir nenri' :nt io va m. 
J. K. čeginskis. Grožinė li- kaip rimtosiom kalbo? va1 ro- 
teratūra —dr. H. Nagys ir. iimas per namalda^. šv. 
kiti. Pašto pirmumas, Kristaus

Iš čia surašvtų pavardžių1 laikymas tikėjimo centru, 
matyti, kad bendradarbiai "Nenaisam \o kad io =u- 
parinkti ne sroviniu nagrin- keltas saiūdb 4adėio rauia 

era žmonijos storiioie. ris 
pats liko vidų; amžių žmomi- 
mi. Jis tikėki i velnią, kuris 
"miegas arčiau jo negu žmo
na“, laumes ii greitą pasau
lio galą.

”Bet nepaisant visų jo 
asmenišku trū' umu. jis. pa
našiai kaip pt dežius Jona< 
XXIII. suprato, kad laikai 
keičiasi ir reikia prie to kei
timosi prisitaikvti. Tuo bū
du jo dažnas rodis pasidarė 
signalu permainom.“

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

radarbiu tikisi sulaukti ne 
vėliau kain 1968 m. liepos 
mėn. pradžioje. 1968 m. 

• Lietuvos istorijos (1900- 
1940) rankraštis galėsmanski, Litevvski ruch naro-.,. _. .. 11940) rankraštis c

dowv-kulturalnv w XIX v?lkalui ras>1; „pr-( parengtas spaudai.
būti

Čepėnas jau yra pasitelkęs ( Istorijos redaktoriaus arl- 
visą būrį bendradarbių, ir resas: Pr. Čepėnas. 6015 So. 
jau bendra(1arbiai ren^a sab Franeisco Ave., Chicago, III. 

Lietuvių ka^ba yra apsčiai' vo Padėtus straipsnius.^ 1^29 telef. HE 4-2048; 
straipsnių periodinėje spaų*j -Kaujųjų laikų Lietuvos is- leidėjo: Dr. Kazio Griniaus 
doje. atsiminimų, trumpų torijos veikalas susidarys iš Fondas, c o L. Šmulkštys, 
monografijų, bet nėra suves* .dvjejų stambių dalių: pir- 2523 W. 69th St., Chicago, 
tinio istorijos veikalo, kurį jnpji — 1900-1920, antroji III. 60629.
būtų plačiau nušviestas —1920-1940. Pirmąją dalį

ku 1965. M. Hellmann. bie 
litauische Nationalbewė- 
gurg in 19-20 Jahrh. 19$3.

Žmocus. kuriam niekas. , . . , . vių tautos namams pastatyti
nepaimk.. vr» «ww "e chicaeoie, kur gyvena dau. 
mmaesm. uz t, žmogų, ku- ■ s;a Hetuvi
ris niekam nepatinka.

Svatbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik .................................................. $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybes santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina...................................................... $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

Čicagietė? Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................................  $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina................................ .. .................................... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.............................................................. $2.00

Dan Ku) učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .................... $3.00

L. Š. Traidenio Ainis ®®ir:...... ..... ..... '■. ............................ .. "urronEiB ;;xi: r'raiM

»
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KAI NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Poslapis trečiai

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Brangūs newyorkieeiai 

lietuviai,
i torius, nei režisierius kol kas 
dar čia pavardėm neminėti- 

j.ni, nes tas sumanymas dar
•Jau daugel metų prabėgo, reikalingas smulkesnio ap- 

lietuvių tauta kenčia tarimo ir susitarimo. Bet jau 
naikinimo siaubą, rutarta tokį vaidinimą ruoš- 

Daug metų prabėgo, laisves ti. Dar tenka susirasti minė- 
vi< nėra, o mūsų seseių ir jimui atitinkamas patalpas, 
broliu pagalbos šauksmas Bet visa tai paaiškės per po- 
nenutyla. Jis nukreiptas i ra savaičių, ir tada bus gali
mus, JA\ lietuvius. , ma plačiau pranešti.

Pagalbos prašvmai ateina t- „ att * .. .... i .. lame ALI o tarybos po-įs Sibiro tremties auxu. is .. . T , .. . - sedyje vienu balsu priimtatremtiniu Lenkijoje, Vokie- ....... .si pirmininko pasiunta rezo-tijoje ir kitur. Tie prašymai ,• • •
nukreipti i Balfą, bet iis be- , . '
jėgis, iei visi restosime tai- "Lietuvių Taryba, susirin-
kon savo dosnia auka. kusi 1967 m. lapkričio 7 d.

Balfo auku vajus šiemet posėdžio Atletų klube, 1332 
Didžiajame Nevv Yorke pra- Halsey St.. Nevv Y orke, pa
dedamas lapkričio 6 d. ir tę- s*sakė:
sis visą mėnesi. L Sovietų Sąjunga yra

Kiekviena auka Balfui — kalta tarptautinės teisės ag- 
didelė ar maža — yra lygiai resijos nusikaltimu, jėga už- 
brangi. ja galima nurašyti grobusi Lietuvą, sužlugdžiu- 
nuo pajamų mokesčių. si jos nepriklausomybę ir

Vajų užbaigus, visi Nevv inkorporavusi Į Sovietų Są- 
Yorko paskutiniu dešimties jungą, 
metu Balfo rėmėjai ir įu au- 2 Protestuoja dėl Lietu-

kai 
sunku

Tolimojoj Australijoj irgi paminėta Pavergtųjų Iautu Savaitė, čia pabaltiečių demonstrantai prie 
Nežinomojo Australijos kareivio kapo Sydnejau> mieste.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
• • * ' • t • •, * . , »’ ~

"MARO“ IR "KARALIAUS MINDAUGO“ PREMJEROS 

KULTŪROS KONGRESE

Atrodo, kad niekas taip Rašant reikia kartu siųsti 
nesirūpina lietuviškų operų čekį ir sau adresuotą voką. 
pastatymais Chicagoje, kaip Geriausia nurodyti dvi bi- 
bostoniečiai. Todėl ir skubu lietų kainas. Tuo atveju, jei 
su džiugia žinia, kad ir kiek brangesnių jau nebus, pini- 
pavėluotai, kad ir penkios gų skirtumą rengėjai grą- 
minutės prieš dvyliktą, ; žins su bilietais. O bilietų 
Anksčiau negalėjau, nes sto-j kainos yra: 3. 4. 5, 6 ir 7.50 
kojau pačių pagrindinių in- ! dol.

i formacijų. ...... | Būtų labai gražu, kad iš
KamaviČiaus į N. Anglijos ir iš Nevv Yorko

-i

DETROITO NAUJIENOS
■ Jos pusšimtis metų Amerikoj

Tą pati spalio 28 dieno;metu nai o remeia n jų au- 2 Protestuoja dėl Lietu-, Tą pati spalio 28 dienos 
kos bus atspausdinta knygo- Vos žmonių rusinimo, jiems, vakarą, kai du šimtai tau- 
j< . ..ibi us ( a mama ,i- pagrindinių teisiu ir laisvės, tiečių Lietuviu namuose se-

įems.
Jei Tamsta

tiecių
kė sukaktuvininkės Z. Ar
lauskaitės vaidybą, už poros 
mylių. Detroito Lietuvių Pi
liečių klube (4114 W. Ver- 
ror) kiti du šimtai tautiečių 
švemė to klubo nežinau ke

ls BALFO VEIKLOS

Detroite posėdžiavo 

Balfo direktoriai
atėmimo, genocidinio naiki- 

nepanorėsi nimo ir religinio persekioji- 
būti į ta knvga Įrašytas, tai mo.
malonėk, siusdamas auką, . _ . _ . .
t-i nažvmėt’i i 3. Primena Jungtinių Tau-
-•-Y ....... . ' . .. -tu 1960 m. gruodžio 14 d.Savo auka atS.uskrte lOT: p,.okIamacija; -vjsi žmon{s
L?,n.d S‘” Brookl’’n’ N-Y-Į turi laisvo apsisprendimo| >mtas “etines. Kad baliui 
11Z11’ 'teisę, pasirenkant krašto' davus aiškesnę prasmę, čia

valdymo būdą ir laisvai n.'šį bllvo prasta sukaktu- 
tvarkant socialini, ekonomi-i Tai \ eronika
nį. kultūrini gyvenimą“. Į Smalstienė, šių eilučių auto-, 

! riaus tikra
Dėl pasakyto apeliuojame 
A. Į Jungtines 

laisvojo pasaulio vynausy-

Balfui vis dar labai reikia' 
tinkamų dėvėti rūbų. Juos! 
taip pat prašome siusti į Bal
fo centrą čia,nurodytu adre
su.

T’ž visas aukas iš anksto 
širdingas ačiū.

tėvo sesuo. Lapkričio 11 d. 
Tautas.! suejra

Bronė Spūdienė,
nirmim’nkėX
Jonas Jankus.
sekretorius

ALTo rūpesčiai

Nevv Yorko ALTo veiklos 
vairuotojai atsidėję ir rimtai 
rūninas galimai įvairiau ir 
turiningiau bei isoūdingiau 
kitais metais paminėti Va
sario 16 d. Lietuvos ncpri- 
klausomymės akto naskel- 
bimo 50 metų sukakti.

Nuo tos dienos praslinko 
kovingu, laimėjimais gausių, 
ir kartu praradimu pažymė
tu 50 metų! Būta lyg sapno: 
T ietuvos valstybė prisikėlė

Ne Jurgio
! "Gražina“, o Dariaus La- 
! pinsko "Lokys“ buvo pirmo- 
! ji lietuviška opera Chicago- 
j je. Tai atsitiko 1966 metų 
vasarą, Jaunimo Kongresą 
užbaigiant.

Jaunas, nepaprasto talen
to (kiti sako. kad tiesiog ge
nialus) kompozitorius mo
dernistas D. Lapinskas Kul
tūros Kongreso proga duoda 
net du savo kūrinius iš kar
to. Nauia kantata "Kara
lius Mindaugas“ ir nauja o- 
pera "Maras“ bus tie kūri
niai. Abiejų libretai irgi vie
no autoriaus — Kazio Bra
dūno.

Chicagos dienraščiai be
veik kasdien skelbia vardus

, a x . i ■, i x solistų ir iškiliųjų choristų, duotas, tai pagal advokato , • — i - ♦ ♦. .’ 1 . ” v . . , . kurie siuose kuriniuose sa-

susiorganizuotų taip po eks- 
kursijėlę autobusais lietuviš
kos operos ir kantatos pasi
klausyti. Rengėjams būtų 
didelė moralinė nauda, pa
skatinimas ir daugiau lietu
viškų opeių statyti.

Alfonsas Nakas

LAWRENCE, MASS.

SekmadienĮ klubo 

susirinkimas

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas bus ši sekma
dieni. lapkričio 19 d. 2 vai. 
popiet Herman Hali salėje.Pagal Įstatus Balfo direk- 

toriatas turi bent kartą per 
metus susirinkti, šiemet toks 
susirinkimas Įvyko Detroite 
spalio 28 d.

Pagal nusistovėjusią tra
diciją, Baifo direktoriams 
neatlyginama nei už sugaiš
tą laiką, nei už kelionę. Gal 
ir dėl tos priežasties daug

teta, vienintelė! direktorių Į suvažiavimą ne
atvyko, o savo vietoje Įgalio
jo atstovus.

Suvažiavimas buvo gana 
darbingas. Apžvelgęs atlik
tus darbus, padarė ir gana 
svarbių nutarimų, tarp kurių

50 metų. kaip teta 
Veronika atsirado Ameriko-

bes, kad likviduotų Sovietui je ne tetos sukaktis, pa- 
-ąjungos agie>iją prieš Lie-; godinusi mane už garbės sta- 
tuv ą n pavartotų priemones įo su Į-jtais artimais giminai-
Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

B. Jungiasi prie Citizens 
for Freedom komiteto pro
klamacijos, kuri skelbia 
lapkričio 7 d. gedulo diena,
nes komunizmas per 50 me-j balius, 
tų yra atsakingas už sunai
kinimą daugelio milionų 
žmonių badu. persekioji
mais, genocidu bei žudy
mais.“

Kitais metais Vasario 16 
d. minėjimas Įvyks vasario 
18 dieną.

Kitas to posėdžio Įdomus 
sumanymas (Vytenio pasiū
lytas) tai sudaryti iš visų 
Nevv Yorke ALTa sudarar-

čiais bei parapijonais karna- paminėtini: 
jiškiais. tai nė sapnuose ne
būčiau sapnavęs, kad tas 
klubas, mano skaitomoje Detroite 
spaudoje niekur nesigatsi- | 
nas. surengia tokius didelius

1. XIV-ji Balfo seimą nu
tarė šaukti kitais metais

Apn V. Smalstienės su-

is numirusiu, suspindėjo grupju toki reprezenta
laisvės šviesoje ir vėl tapo 
jo? priešų nukryžiuota!.. 

Nevv Yorko ALTo veikė-

cini būrį bent iš 50 asmenų, 
kuris Įvairiomis progomis, 
kaip valstybiniu švenčiu

iu užsimota tas pragiedrulių metu ar panašiais atvejais 
kiminas ir kartu skaudžia galėtu tinkamai atstovauti 
nelaime atžymėtas laiko tar- lietuviams su savo vėliavo- 
pas Vasario 16 d. šventės mis. tautiniais drabužiais ir.
proga pavaizduoti scenoje. 
Jau atsirado autorius, kuris

reikalui esant, tarti žodi.

ta tema sukūrė tri jų veiksmu sunku sukviesti savuosius
veikalą. Tie trvs veiksmai 
atitiktu trims didiesiems iš
gyvenimams per 50 metų: 
kova dėl savo valstybės at
statymo. neoriklausomybės 
metu laimėjimai ir Lietuva 
vėl priešo replėse.. Aišku.:

Kadangi klubas yra likvi- 
advokato

patarimą nariai šerininkai,

JAV LB CENTRO 

VALDYBA

JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba šiomis dieno
mis patvirtino tokį LB Cent
ro Valdybos sąstatą:

Pirm. Bronius Nainys 
(6804 S. Maplevvood Ave., 
Chicago, III. 60629). vice-

ssr, į&fsra s sn

. Džiugas, finansų' reikalų
kesčio nėra sumokėję, tie tė-1 Nemačiau Maro ‘ gaidų 
ra tik šerininkai ir todėl *r- J*8 pamatęs, mažai ką su- kultūros reikalų ved. ir Kul 
gaus tik tiek, kiek sumokėjo prasčiau. Bet turiu "Maro“ ■ sv‘nJr‘
už šeinis juos pirkdami —i libretą, 21 puslapio kūrinį, 
po $10. O nariai pasidalins, Į '^s Xra nepaprastai intriguo-
kas liks sumokėjus visas są
skaitas.

Šerininkai arba jų pavel
dėtojai gali kreiptis asme
niškai arba laiškais Į pirmi-

jantis. Nors io pagrinde vra 
palikta 1947 metais Vokie
tijoje sukurta ir atskira kny
gele išleista K. Bradūno to 
paties vardo poema apie aš
tuonioliktojo šimtmečio ma- 
ra Mažojoje Lietuvoje, betninką J. A. Stundzą (44 A

von St., Lawrence. Mass.) libretas jau iš tos poemos 
2. Išleisti brošiūrą, kurio-! arba j fįn. sekretorių P. Pen-! daug kur išsiveržia Į viso-

pagrin-,je būtų sutalpinto 
dinės informacijos apie tes
tamentus. ypač apie tai. kas

kakti bei jos kelionę Į šią žinotina, norint palikti
šąli labai šaltai, be jokių ko
mentarų. bet korektiškai, 
papasakojo advokatė Stefa
nija Masytė. Pirma gėlėmis 
papuoštą sukaktuvininkę 
pagerbusi, kalbėtoja paskui 
pristatė ir visus garbės sve
čius. irgi, faktų nenuslėpu
si. papasakodama, ka apie 
juos žino. Tik, kai pats esi 
minimas, negi gali apie pro- liau 
gramcs eigą rašyti.

šalia tetos besėdint, mano 
širdis šokinėjo iš džiaugs
mo. O džiaugiausi todėl, 
kad tetai laimingai pasisekė 
pasprukti iš tuometinio Pet
rogrado ir iš paties revoliu
cijos sūkurio ir, nors per di-

?avo
turtą okupuotoje Lietuvoje 
esantiems.

3. Buvo priimtos taisyklės, 
kaip pagerbti Balfui nusi
pelniusius.

4. Buvo sutana prašyti 
iš Balfo rėmėju jubiliejiniais 
1968 metais bent 50 dol. au
kos, kad būtų galima stip-

»r

Nesant tokio būrio, dabar deli vargą, pasiekti šią šalį.

dalyvauti tarp kitu tautybių 
vienose ar kitose iškilmėse.

Toks pastovus lietuvių bū
rys turėtu savo vadovybe, 
dalyvių adresus, kad reikale 
žinotų, kur keiptis. kad būtų 
galima greitai susirinkti.tai scenoie būtų tik akimir

kos šių plačiu vaizdų ir Įvy-1 New Yorko AI.Tą suda-! 
kiu. nes vaidinimas turėtu! pančių grupių vadovybėms

Taip ji išvengė baisaus 
skurdo, išvengė persekioji
mų. trėmimų ir. kas žino, 
gal pačios mirties. Dabar te
ta, nors ir sunkiai jaunystė
je ir šiame krašte dirbusi, 
gyvena sotų, ramų. laimingą 
pensininkės gyvenimą, ne- 

į jausdama jokių nepriteklių.

kų (162 Oakland Ave., Mt-i bius kitokius marus, palies
damas bolševikų ir naciuthuen, Mass.)

J. Večkys,
' koncentracijos

ST. PETERSBURG, FLA.

Bendruomenės susirinkimas

tūros Fondo vald. pirminin
kas Anatolijus Kairys, švie
timo reikalų ved. ir Švietimo 
Tarybos pirm. Jonas Kava
liūnas, organizacinių reik. 
vedėjas Petras Petrašaitis, 
informacijos reikalų vedėjas 
Antanas Šantaras (2647 W. 
71st St., Chicago, III. 60929, 
telef, (312)—WA 5-0743). 
jaunimo reikalų ved. Dalia 
Tallat-Kelpšaitė, narys spe
cialiems uždaviniams Povi
las Žumbakis.

Alto konferencija

Lapkričio 18-19 dienomis 
Bismarko viešbuty posė
džiaus Amerikos Lietuvių 
Taiybos konferencija.

lagerius.
Vietnamo karą, Nagasaki 
mieste numestą atominę 
bomba. Tas libretas taip in
triguoja, kad perskaičiau ji 
kelis kartus. O skaitvti ji nė
ra lengva, kgi žodžiai sura-

Amerikos Lietuvių Bend-į « viePo.ir antr0 ?al°' 
ruomenės Auksinio TrikamJ ?.u^‘Yn ’r ne. vlen
pio apylinkė turės lapkričiui !etuv'?' Ir k.eI,?.™s s,vr 
19 d. Floridos Lietuvių Klu- “tąsytais

sušelpti kenčiančius j bo 4880 _ 46th Ave.
North, St. Petersburg, Fla.. 
visuotinį susirinkimą. Be to,

dėl laisvės.
5. Nutarta pakelti Į or-

gaizacijos garbės narius bus pietūs. Pradžia 12 vai. 
Rastenius Baltimorėje ir Z. p0 atostogų grįžęs muzikas

Det-Arlauskaitę-Mikšienę 
roite.

Visos apyskaitos ir valdy
bos pranešimai priimti be 
pataisų.

Balfui vėl pritrūko pinigų

A. Mateika lavina klubo 
chorą, kuris dainuos B-nės 
susirinkime.

Dar bus deklamacijos, lo
terija ir šokiai. Daroma vis
kas, kad atsilankiusieji būtų 
patenkinti.

Visus Bendruomenės ir 
klubo narius maloniai kvie-

Spalio mėnesi daug kur 
pradedami Baifo vajai. To
dėl suprantama, kad centre čiame atsilankyti, 
būna pinigų trūkumai. Tas 
pat nutiko ir šiemet.

Spalio mėn. Ralfas gavo 
T X- • - J- ,3,312 dol.. o išleido beveik:
Ir ypatingai mano sirdis. dvigubai__5.637 dol. Tik- les nusiuntė mokykloms

paskirais balčiais ir paski
rais priebalsiais. Aš įsitiki
nau. kad čia bus kažkas tik
rai nepaprasto, kažkas labai 
kontroversiško, ko niekada 
nesame girdėję ir matę.

"Maras“ ir "Karalius“ 
Mindaugas“ bus pastatyti 
Marijos aukštesnėje mokyk
loje (Maria High School), 
ir bus du spektakliai: lap
kričio 25 d., šeštadienį, 8 
vai. vakaro premjera: pa
kartojimas gi — lapkričio 
26 d. 3:30 vai. popiet. Bilie
tus i šiuos spektaklius gauti

NEW HAVEN, CONN.

Mirė E. Ramanauskienė

Ilgai sirgusi vėžiu, lapkri
čio 6 d. mirė Elena Macke- 
vičiūtė-Ramanauskienė, gi
musi 1900 m. vasario 14 d. 
Rygoje, palikusi liūdinčius 
vyrą Augustą, dukteris Dalią 
Jensenienę ir Nijolę Iva
nauskienę su šeimomis.

Jiems visiems reiškiame 
giliausią užuojautą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Lietuvių išeivių spaudos
paskutinę diena ar nrie iė.ii-| ,1966> M psi., kai.
mo, rengėjų įsitikinimų, bus na ?2 parllošė Lietuvių Bib.

A

neįmanoma. Jais reikia ap
sirūpinti gerokai iš anksto. 
Numačiusieji važiuoti i Kul
tūros Kongresą arba tik mi
nimų kūrinių pamatyti toli-

užtrukti ne ilgiau, kaip dvi bus pasiustas to sumanymo; ^iaugesų kad tetasu-1 auRų gauta .5k 1>773 (loLt i (pereinamos sumos) 3,234
valandas raštas ir bus prašoma tam' 2,^, ’. jV,K1.11m.In?ai rrinL kiti pinigai atsiųsti \asano dol. sumokėjo uz 33 siunti- . # • x • x x- - •

paskirti bent po'T'k'?-d,f;el.e.,a,™ayra’g- 16 įrnnazijai ,216 dol.), nius į Lietuvą ir Sibirą.!
Bent taip .apie tai ALTo 

tarybos posėdyje nupasako-

rastas ir 
reikalui
penkis asmenis. Lauktina venti turtingiausioje, lais- saIeziečių gimnazijai (459 Taip pat dar išsiuntė 24 var- privalo bilietus iš anksto už- 

isiuntė 592 totų drabužių siuntas į Len- sisakyti paštu. Adresas:

liografijos Tarnyba (dr. Z. 
Ašoklis, J. Maldeikienė ir J. 
Valaitis)) — 1347 So. 4<Sth 
SL, Chicago, III. 60650, lei
džia JAV LB Kultūros Fon
das — 5348 So. Talman A- 
ve., Chicago. III. 60632.

• • • • v a '■ visų pritarimo, nes tai liečia doL) Teismaį p!1SiUntė o92 totų drabužių siuntas j Len-
JO pn mminkas A. Oslapas |jetuvius, kuriems lfl. sattlio salyje, i kurtą yra nu- d , siuntiniams į Lietuvą kiją, išsiuntė į Lenkiją dar 
ir jo pavaduotojas A. Vak- T ųtuvos kyypę viso pasaulio žmonių (per Lietuvos generalinį 6 vaistų siun.tas ir po vieną
sėlis.

Nei to scenos veikalo au-

pi geras lietuvių ir Liet 
vardo atstovavimas.

J. Vll».

akys! Ilgiausių metų,Teta!
Alfonsai Nakas

konsulą New Yorke). knygų siuntą į Argentiną ir 
Balfas spalio mėn. duok- V okietiją.

Draugo kalėdiniai atvirukai, 
Lithuanian Cultural Con- 55 a^v au vokais už $1. Lei- 

gress, 2511 W. 69th Street, dėjo adr.: 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, Illinois, 60629. į Chicago. III. 60629.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė Liucija AusiejienS

Kaune lapkričio 8 d. mirė, 
o lapkričio 12 d. palaidota 
Petrašiūnų kapuose Liucija 
Ausiejienė. paskutinė iš ne
mažos knygnešių karaliaus 
Jurgio Bielinio šeimos. Abu 
jos tėvai jau seniai mirė. 
prieš 8-12 metų Lietuvoje 
mirė vyriausias brolis Juo
zas ir jauniausias Baltaza
ras, o 1965 m. gruodžio 7 d. 
New Yorke brolis Kipras, į- 
žymus socialdemokratų vei
kėjas.

Velionės Lucijos sūnus 
Petras gyvena So. Bostone, 
o seserys — Liaudanskienė 
Waterburv ir Venclovienė

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kobb u aplanke jo
jos sužadėtinis ir

tėvus Milvvaukee mieste. Vis. 
jo sesuo Marguerite.

Vitražininkai laukia stiklo

Lietuvoje yra keletas ge
rai pasireiškusių vitražo 
(spalvinio stiklo) dailinin
kui. Jų darbais papuoštas ir 
rusų paviljonas Montretly.

Jau kuris metas tie daili
ninkai skundžiasi, kad jiems 
stinga medžiagos — spalvi
nio stiklo. Tokio stiklo šiek 
tiek gamina tik Beriozovkos 
fLydos rajono, prie Gudijos
pii>rdltoje >lit\je)) stiklo Lynda Johnson su savo sužadėtiniu kap. Charles 
fabrikėlis, tam įeikalui ne- j- kairės i dešinę James Kobb. jo žmona. Lynda,
pritaikytas. Ten spalvinio (___________________ _ _
stiklo pagamina mažai ir tik* ' 
keleto pagrindinių spalvų.

Dabar dailininkai susilau
kė geros žinios: pertvarko
mas stiklo fabrikas Vilniuje

Cit, niekam nesakykite!
Chicagoje. Jiems reiškiame ir pritaikomas gaminti spal- 
gilią užuojautą. S. GRIEŽĖvimam stiklui.. Žada paga

minti net apie 300 tonų to
kio stiklo per metus (dau- (Tęsinys)
giau, negu dailininkams rei
kia). ir spalvų būsią net 30. į žinote.

Vilniškiai vitražininkai nu iš kiniečių paviljono, o lės, nė menkiausio 
Dainininkui Virgilijui No- šiuo metu yra linkę naudoti prieš akis čia pat persų (Ira- Glotna, skaistu, čia aiškiai 

reikai, dalyvavusiam ir tarp- storą spalvini stiklą. Jų vit- no) spalvingas pastatas. Ir pademonsti-uota auii-ia me- 
tautinėj parodoj Alontrea- ražai sudaryti iš stambių kaip gali žmogus iškęsti ne- džio apdirbimo technika, 
lyje surengtos sovietinės stiklo luitų. Tad ir fabrikas užsukęs ir nepamatęs dar Yra šiek tiek :--k<ilės. 
Lietuvos dieno; programoj, numato gaminti luitinį stik- kaitą anos smulkios audėjė- Daugiausia dideli c; i . i u 
suteiktas liaudies artisto lą. iki 250 milimetrų (beveik lės, kuriai, vasarą lankyda- tiesalai (karpetai).

V. Noreika—liaudies 

artistas gerbiamieji. įsei- teje ne mažiaus:

:>a-

v ardas. 1 b colių) storio. (Elta)

Nuostabios gyvių ypatybės
Žmogus vadinamas žemės gyvulys. Tai antilopė, kuri 

viešpačiu, o jis daugeliu at- gali visiškai vandens neger-
vejų yra žemesnis uz kitus t
gyvius. -----

Pirmiausia paimkime uos
lę. Ji yra labai jautri pas 
žinduolius ir ypatingą? pas 
grobuonius. Sakoma, kad

ti ir pasitenkinti tuo. kiek jo 
yra maiste.

Kai kurie gyvuliai, turė
dami pakankamai vandens, 
be maisto gali išgyventi la
bai ilgai. Smaugliai boa ir

ĮSIGYKITE SIAS

. . , Poezijos knygos
Siu metų pabaigoje arba r * w

kiek vėliau, kitų metų pava-' EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
salį, Saulėje bus daugiau dė- Steponas Strazdas, 159 
mių. Nustatyta, kad nuo tų
dėmių priklausantis magne
tinis laukas veikia mūsų 
psichikų, nuotaiką, jautiesi.

SAI LĖS DĖMĖS IR 

ŽMONIŲ SVEIKATA

psl.. kaina 82.50. 
POEZIJA, Aistis. 420 psl.,

kaina 86.00.
HENRIKO RAI)AUSK( 
RINKTINĖ, 237 psl, kai 

Kokią didelę reikšmę gy-i. ra 85.00.
.vybei Žemėje tui i riiagūef i- MJlKKšNO SIDABRAS,
nio lauko itampds svyravi
mai. galima metyti iš me
džių. Įgudęs žvilgsnis iš kel
mo rievių tuojau pasakys, 
kada Saulėje buvo daugiau
sia ir kada mažiausia dėmių. 
Pagal vadinamąjį Saulės dė
miu kalendorių nesunku ke- 
leriems metams i prieki nu
matyti augalų augimo būklę.

prieš norą šimtų metų buvu
si tik nedidelė ūkininkų gy
venvietė. Dabar — moder
nu; miestas, apšildoma 
karštu vandeniu, gaunamu 
is geizeriu ( požeminių karš
tų vandens versmių).

Lietuvoje, kaip atsimena
me, šaltinių vanduo net 
karščiausiomis vasaros die
nomis būdavo šaltas kaip 
ledas, net dantis imdavo gel-į 
ti daugiau jo pagėrus. Gal 
nuo to ir šaltinio vardą mū-, 
sų kalboje gavo.

O. žiūrėk, Islandijoje jis 
tiek karštas, kad įstengia 

ildvti. Ži-

Saulės dėmių kitėjimai 
atsiliepia ir gyvūnijai, štai. 
pavyzdžiui, pasikeičia kal
vių pieningumas, ių svoris, 
gali atsirasti ligos.

mas. per peteli patapnojau. Metalo apdirbinn ramo- 
Tai ėmiau ir įsmukau vidun, nėję vyrauja vario gaminiai.
Beveik vogčiom, kad niekas Daugiausia įvairau- dydžio .

; nematytu! Ką čia—sakys, vamzdžiai ir vamzdeliai.Ui‘ Reykij
jau ne veltui jis čia dažnai \ ienų skylės apsk: s. kitų damas požeminiais vamz- 
duris varsto... pailgos, tai vėl net y v. vidų- džiais. \ aciinasi. ten "oilme-

Ir ką jūs sakysit: rietuvės; rį pergnybtos. j nams" darbo nė šnipšt. Pats
priaustų gražiausių divonų.- Plieno pramonėm dau-; Dievulis pečius kūrena ir al-
o audėjėlės nėra!.. Ogiausia amatininkų ' a.ikių,1 gos neprašo, žinoma, mies-

Prieinu prie staklių—stir-į nedidelių krumliara <ų ir ki- to tėvai už vamzdžius atšil
ta divonų, o jos nė kvapo K tų smulkmenų. j rna su kaupu savo dalį. Bet
Ir to divono, kurį anąkart! Yra laivininkystė- ’ • žuvi-i šiaip ar taip, labai patogu, 
audė, jau nėra. Jo vietoje! ninkvstės skyriai. nes niekada nereikia kuru
apmestas mažesnis ir per j Norvegai išstatė . dvinin- lūpintis. 
gerus porą sprindžių išaus- kystės, žuvininkystė- h vi-Į 1963 m. lapkričio 14 d. 
tas. Net virbaliukas paliktas! sos eilės savo žemė t u imu

v Vaitkus, 86 psl., k) 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty
romis, 176 psl. kaina $3.

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

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psi.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaira 75 centai.

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

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 pat, 
kaina $2.00.

ALAI K, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 nsl.. kaina..........$2.00

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

AITROS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-įi eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai iri;ta. kaina... $2.50.

RUDENS SAPNAI, Kotrr 
nos Grigaitytės eilėraščiai.

G kaip į Saulės dėmes at
siliepia žmogaus organiz
mas? Nors šis klausimas dar 
nėra galutinai išaiškintas, 
tačiau žinoma, kad veikia 
žmongų tiek fiziškai, ti ?k 
ir dvasiškai. Magnetinio 
lauko ir pakitimu įtaka žmo
gaus organizmui, ypač jo 
nervų sistemai, yra žymiai 
didesnė ir rimtesnė, negu i- 
ki šiol buvo manoma. Mag
netinės audros metu susilp
nėja dėmesys, pailgėja re- 

umažėia 
darbo našumas, atsiranda 
nervingumas. Todėl tuo me
tu padaugėja savižudvbių. 
nervų sistemos sutrikimu 
širdies intarktų. Magnetinių 
audru metu lengviau plinta 
epidemijos, padažnėja ne
laimės keliuose, nelaimingi 
atsitikimai darbe, kivirčai.

Dėmių Saulėje pagausėji-Į 
mas kartojasi reguliariai kas’ 
11 metų. Pasiekusios aukš-! 
čiausią laipsnį, dėmės pra
deda nykti, ir pamažu atei
na minimumo laikotarpis, 
po kurio vėl seka dėmiu gau
sėjimas. Dėmės atsiranda 
grupėmis, paprastai po dvi, 
yra pastovios formos, jų 
skersmuo svyruoja nuo 890 
iki 80.000 kilometrų. Dė
mes. kurių skersmuo arti 30. 
000 kilometrų, galima stebė
ti paprasta akim. Didžiausio 
dėmiu susikaupimo laikotar
piais Saulėje pavykdavo su
skaičiuoti iki 100 įvairaus 
dydžio dėmiu. Kai tik pa
gausėja dėmių, sustiprėja 
magnetinis laukas, žemėje 
siaučia audros, potvyniai

net visa miestą aps 
noma, kaip visur kitur, taip "£įo;'"‘i^kas/ 
ir Reykijavike į namus atve- „„s,,™.

premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.

vadinamieji Indijos paisė- pitonai pasitenkina aštuo- 
liai. maži graužikai, turi r iais valgiais per metus. Be

t0’kad kai kunos liukai spalvotų siūlų suka- jaus. cinko, vario, c d žit-s iri jėgos, i
& ‘ j " ruPūzės neėdusios gali įsgy- bįnti kaip ir anąkart. O jos! jos silikatų, aliumini jaus, si-i >r iškiši

’v= venti 2-3 metus. _ _ nėra! Neį pasida< -
kos sekti to patiem nusikal . BeJ >'ra ?r. įabai ednų gy- Tai ėmiau ir išėjau. Ir ko 
Ros sekti to patie. nuukai Vių. Strazdai ir raudonguzes man čia būti, jeigu jos nėra.

per dieną suėda daugiau,! Lauke
negu jie patys sveria. Šios

užkištas už gijų. Ir kamuo- rudų pavyzdžius:
prie Islandijos pietinio pa-

rie policijos šunys ausėba 
net po 75 valandų pertrau-

tėlio pėdsakus
Geriausią regėjimą turi

Kordiljierų kalnų karališka
sis kondoras, o taip pat ir e-

vejas — u-u-u-u:
, , ... tai neriu pas skandinavus,

srities rekordas priklauso Jie arčiausia. Ir 
...... . ., , . , vorui, v ienas gamtininkas

reliai. Jie, skraidydami ke- pastebėjo, kad voras kry- «— . ,
i-_.------,------- t. .. j- - v įsi skandinavai ir iu pa-ziuotis per viena dieną sue- , , . , t , 1.u ' • j-j lydovai, arba satelitai, kaipde riebų vabalą, vieną dide- j , , J. 1

t_  - .on - — dabar madinga sakvti. poię musę ir 120 mažu muse-- • . & .1v, D T- , t • • . vienu stogu: suomiai, sve-liu. Bet n po tokių pietų vo- , . • , • • • .y ■- j dai. norvegai, danai ir įslan-ras nesnaucia persiedes. , • ,

Irų šimtų jardų aukštumoje, 
puikiai įžiūri savo grobį: 
vištą, balandį, pelę ir kt.

Yra ir labai greitų gyvių. 
Lenktvnių arklys per valan-

rciausia. ir suomiai 
jais. Nuo jų ir pradedu.

su

magnezi-į kraščio išsiveržė požeminės 
išmetė mases bazalto 

so iš vandenyno apie 
likono karbidų ir kirą. j vienos mylios skersmens sa- 

Švedai —stiklo gaminių, lą. kuria islandiečiai tuoj 
mašinų dalių, medicinos a-j pakrikštijo Surtsey vardu, 
paratų ir įrankių žiemos, O kad parodos lankytojams 
sporto visokių pada j. mu- nekiltu abejonės, atvežė ba-

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376

ženklu-. Tam

zikos i-ankių. fajai> rami-; žalio gabalus ir dabar rodo 
nių ir kt. I parodos lankytojams.

Danija, atrodo, v -ai nesi- Visi skandinavai tarpusa- 
stengė parodyti plačiajam | sugyvena labai gražiai, 
pasauliui, ką ji turi. i- pasi-! daug gražiau, negu mūsų 
tenkino savo skyriaus pa-Į LB. Jokių vaidų, jokių karų 
grindiniu eksponatu — pa- jau seniai tarp jų nėra. Tai 
rodyti padarytus s< ,ė- vi- vaizdžiai parodo iū jų pavil

žmogų pralenkia savo am- / • f - k- —atseis. asmeninė unija)
žiaus ilgumu. Iš paukščiu ii- Gy\ių taipe y ia. n gamų Suomiai savo pramonę! • i t .Ly
giausiai gvvena gulbės ir pa- meni?J.n^3’ PK Pnsimi?ki-; pavaizdavo savu būdu: ne-į nian? .arv tojui 
pūgos 200 metų. Paskui! ">« b-«ų konus ir vorų tink-krovž gan-inių tiesiogine'trauklmo netwrl- 
eina sakalai, grifai, ereliai J . . .,°,Le l)Ulkus tie jų kū-j prasme, o rodė „žaliavas“.!
gandrai, varnai, kurie gyve- nniai- Madagaskaio saloje ya, keramika. Ne lėkštės,!

" gyvena voras, vardu Halo

jonas, kuriame visi sutilpo 
ant žemės aptverta- ir visiems užteko vietos. Ne- 

delyje didelėje plokš-j veltui Danijos generalinis
tėję padėjo anuo. ,ašto; konsulas Kanadoje gaivališkos nelaimės,
ženklus, kurie, tačiau, eili-i Schee! balandžio mėnesi ati- 

pa-| darant parodą palbėjo:
i — Lankytojai čia pama- 

. Ir' lys skandinavų skirtumus ir 
ko-jų vienybę.

jokio

Islandai pasekė danu? 
jie jokios pramonė- ar

P

!o

kaina $3.00.
Gyvulių ūkis, George Or- 

vvel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą, Myko- 
Yaitkaus 1909-1918 m,

atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

inicialai po tiltu, A- Tūlio 
nov elės, 156 psl., kaina kie- 
ais viršeliais $2.50, minkš

tais — $1.90.
Chicagos istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustiuota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

KALBANČIOS KNYGOS

Nevv Yorko viešoji biblio
teka pradėjo aptarnauti va
dinamomis „kalbančiomis 
knygomis“ tuos invalidus 
kurie nebegali skaityti pa
prasto spausdinto rašto.

Iki šiol tokiomis knygo
mis buvo aptarnaujami tik 
aklieji, o dabar jas gaus ii 
kitokie invalidai, kurie ne
gali valdyti savo raumenų. 
Toks abonentas gaus pate
foną ir plokštelę, i kurią yra 
įrašytas toks ar kitoks teks
tas.

gamybos neparodė, iš-i Ta pačia proga jis pabrė
žė.. kad skandinavai jau be- 

tūkstantį metų 
landiją pasiekdavo

Panarai ir dviejose ar trijose vietose! Kanados kraštus.
pramonė pavaizduota.' Tik' PakJnti palubėjįvr dėty. Iš to atrodytu, kad ne 

- nai. tik be sviesų. Tai plieno Kristupas Kolumbas, o skan-
ar aliuminijaus gero pir-ic dinavu jūreiviai pirmieji 
storio virbų kombinacija ka- lankėsi šiame žemyne, 
bo varvekliais nutįsus. Tai Jų paviljonas šv. Elenos 
vėl poroje vietų akmenyje; saloje Nr. 316.

(Bus daugiau)

puodeliai ar kitokie

-•'ž
žulniai.toks plonas, kad 24.000 my

^Palyginkime žmogaus ir ilsio ‘".tokiu ?ialu «ali’ 
kitų į-vių jėgas. Paimkime ma aP-’u05tl vls« zemes 1’u' 
mažytį, seniau ir Lietuvoje

gyvi —blu- •101gerai pažįstamą, 
są. Ji patraukia už save 400; 
kartų sunkesni daiktą. Taip 
pat labai stiprius muskulus 
turi vorai, mėsinės musės, 
kamanės. Nepaprastą jėgą 
turi ir skruzdės. Be bo, la
bai dideli yra kengūrų, žio
gų ir blusų šuoliai.

Tikj
... -..... - — 5’žveju tinklas“!

tuk, nesveiia ne pusės sva- padarytas, o dideli jo luitai.!
siaurakaklių uzbonų pavida
lo. sustatvti didelėie nuožul

iš stiklo ne

Yra gyvių, kurie pasižymi 
savo didumu. Šiaurės ašiga
lio jūroje gyveną banginiai 
turi 100 pėdų ilgio ir sVerina 
tiek. kiek 80 dramblių arba 
500 vidutinio dydžio meškų.

Yra daug "yvių. prieš ku
riuos beginklis žmogus tik

nioie plokštėje, šalia lėkščių 
tinklo. Toks pat vaizdas ir 
medžio pramonės sritvje.: 
Glaudžiai suguldyti nuožul
niai apie 2 metrų ilgio me-j 
džio gabalai sudaro vieną
ištisinę plokštę. Be žievės. 

Kai kurie gyviai gal?ilgai rai bejėgis, būtent: gorilos^ Le stavarių. Atviroji viršuti- 
gyventi be vandens. Visi ži- liūtai, tigrai, gyvatės, raga- nės plokštės pusė nugram- 
nome, kad labai ilgai, net nosiai, krokodilai, baltosios( dyta. nuzulinta kažkokiom, 

girnom didesniais ir mažės-;

išrašytas lyg ir „statutas", 
arba tikriau gyvenimo pro
grama. Va, tas užrašą-: 
Our share of raw matm ials 

is nill.
We have the sea to sail. :h?

soil to ti 11,
We’re forced cultivate one 

export: skili.
kelias savaites, gali -išbūti meškos, rykliai ir kt. 
negėręs kupranugaris. Ta- Yra gyvių, kurie, taikyda- 
čiau Afrikoje, tarp Čado e- miesi prie vietos, sugeba pa- 
žero ir jūros, gyvena ir už keisti savo spalvą. Žymiau- 
kupranugari ištvemitustssnis sias iš tokių yra kameleonas.

Taigi parodoje Islandija 
mais kauburiukais. kūge- rodė ne gaminius, o pa veiks
liais, įdubimais, slėneliais, lūs ir šokius. Iš ju mes suži- 
lyg vėjo supūstos smėlio ko- nome, kad Reykijavik yra 
pos. Nei galuose, nei plokš- šiauriausia sostinė pasauly.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapiu, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, r
kietais $5.00.

Geri

žodynai
Lietuvių-angių kalbų žo

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

Lietuviškai angliškas io- 
dvna>\ Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos

Tokiomis knygomis aprū
pins bibliotekos skyrius 166 
Avenue of the Americas.
Toliau gyvenantieji tokias!
„kalbančias“ knygas ir žur-' todynat, redagavo pref. J. 
nalus galės gauti per arti-' Balčikonis ir kt., yra apie 
miausia viešosios bibliotekos 45,000 žodžių, 990 psl.,

kaina ....................... $12.00
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Rusijos revoliucija JAV-se 200 milionų žmonių
(Tęsinys)

1 Caras ir jo vyriausybė su
smuko ne tik krašto viduje.

dažni neorganizuoti strei
kai. 1917 m. vasario 9 d. 
griebiantis priemonių prieš 
streikus, vidaus reikalų mi-

cionaiizmo politika, kuri tu- nistro isakvmu buvo areš- pabrėžti, kad, kaip jau esa- 
rėjo būti ypač reikšminga' tuoti karo pramonės komite- me matę. nė viena tų trijų 
karo metu. kai Rusijai ypač; to nariai menševikai, pasku- socialistinių partijų nesikrei- 
svarbu būtų buvę laimėti tinieji teisėti darbininkų at-‘ pė j mases, idant jos pradė- 

stovai. Tas jėga remiamas, tų visuotinį streiką ar gink- 
nepateisinamas veiksmas luotą sukilimą. Šituo reika- 
dar labiau Įkaitu? larbinin- lu nebuvo išleistas joks atsi- 
kus. i šaukimas nei tomis dieno

mis prieš streikus, nei pirmo- 
Istorinė revoliucijos cavaitė mis keturiomis revoliucinių

t,....................... i įvykiu dienomis. ReikalasTiesioginio paskato revo- - 
liucijos kibirkščiai žybtelėti 
sudarė tai. kad Petrogrado 
darbininkų priemiesčių par
duotuvėse 1917 m. kovo 7 d. 
staiga ir visiškai išnyko duo
na.

sau administraciją, nors Datbininkų žmonų nepa- maj§jns betkokį revoliucini 
pati Rusija tuo naudojosi Į '11 'U’ judėjimą, ir dėl to karo me

tu negalės įvykti revoliuci
ja.

Ne mažiau kvaila ir pavojin
ga buvo jų šovinistinio na-

sau nemsiškas tautas, kurios 
anuomet sudarė apie 60 pro
centų gyventojų. Lenkijos 
klausimu carinė vyriausybė 
tenkinosi neaiškiais paža
dais, nors jau 1916 m. sąjun
ginės valstybės buvo paskel
busios, kad atstatoma Len
kijos karalystė. Suomijoje į 
ir toliau buvo tęsiama ne- 
konstitucinė priespaudos po
litika. Baltijos kraštams ne
buvo leista pasinaudoti net 
ir labai ribota teise išsirink
ti

jau nuo 1864 metų. Žiau
riausia priespauda buvo 
vykdoma Ukrainoje; ukrai
niečiams nebuvo leidžiama 
turėti savo laikraščių, ukrai
niečių kalba buvo laikoma 
rusų kalbos tarme; Galicijos 
ukrainiečiai, kuriuos rusai 
atėmė iš Austro-Vengrijos 
imperijos, buvo laikomi sto
vyklose kaip priešai. Caras

. . , ir jo vyriausybė atkakliai!
— Sveikas, tėve! Gal pa- cup of coffee. Ir tokia pa- laikėsi pažiūros, kad didžio-1

masiniam judėjimui ir suta
rė kviesti darbininkus 1905 
metų pavyzdžiu sudaryti' 
darbininkų tarybą. Šis pir-i . • ' ...
masis bandymas sudaryti ta-1 Gyventojų surašymo į- Aūgant gyventojų skai- 
rvbą visiškai nepasisekė, nes’ stai«a :ako- kad lapkričio 20 čiui, tobulėjant gamybos 
daugumas susirinkimo daly-; d- JAV-se bus 200 milionų priemonėms, smarkiai padi- 
vių išeinant iš komiteto kam-1 gyventojų. Kai pirmą kurtą dėjo ir viso krašto gamybos 
bario buvo areštuoti. Į buvo surašyti JAV gyvento- vaisiai. Jie pasiekė 775 bil.

jai 1790 motais, tai jų tada dol. Spėjama, kad per 3-4 
buvo 3.9 mil. Per vėlesnius metus ta suma pasieks 1,000 
125 metus gyventojų priau- bilionų arba vieniui 
go 100 mil. Antras 100 mil. dolerių. ,, .,
priaugo daug greičiau—per Fabriko darbininko *9$-
52 metus. darbiu vidurkis 1947 m. bu-

Juo vėliau, tuo gyventojų vo $63.20. o šiemet yra — 
skaičius greičiau augo. nes $97.81. 
per paskutiniuosius 20 metų Prieš dvidešimt metų že- 
jis padidėjo 55 mil. Iki 2,000 mės ūkiuose gyveno 25 mil., 
metų JAV gyventojų skai- o šiandien tik apie 12 mil. 
čius pasieks 300 mil.

Nors gyventojų smarkiai 
padaugėjo, bet vis vien JAV 
žemė tebėra retai apgyven
ta. Čia (išskyrus Havajus ir 
Aliaską) vienoje kvadrati
nėje mylioje gy vena 65 as
menys, o, sakysim, Britani
joje 575, Olandijoje net 934 gaminti tiek. kiek reikia 40 
žmonės, arba 14 kartų tirs- žmonių, arba 3 kartus dau- 
čiau. giau negu prieš 20 metų.

Čia būtina ypač aiškiai

tas, kad nė viena socialisti 
nė partija nesitikėjo revoliu
cijos 1917 m. kovo mėnesį, 
nors padėtis ir labai rimta 
buvo. Jos laikėsi įsitikinimo, 
kad carinė valdžia, pasinau
dodama kariuomene, nu-

nę. ir jos nutarė pulti par
duotuves. Tasai visiškai gai
vališkas vyksmas apėmė vi
są miestą, kaip gaisras, ir po 

į kelių valandų bado riaušės 
jau siautė daugelyje sostinės 
vietų. Moteiys pradėjo ma
sini sukilimą.

Sekančią dieną, kovo 8 d., 
gaivališki streikai Įvyko 
daugelyje pramonės Įmonių, 
ir juose dalyvavo apie 90, 
000 vyrų ir moterų, ir mote-

ji Rusijos valstybė turi būti! J » šįkart ju'ia/e aPie ūeč- 
To dali visų darbininkų. Strei-

sakysi ką naujo? dėtis tęsėsi penkerius metus.
— O gal būtų geriau. Mai- Prezidentu tada buvo demo-

ki. kad tu man ką pasaky- kratas Rooseveltas. Pramo
tum. Yot. pasakyk, kas tu nes vadai pradėjo šauktis jo į ^utų nerimą, 
esi? pagalbos: Gelbėk mus, mes Sutrikus tiekimui, tuo pat

— Ar tėvas jau nebepa- skęstant! * Ir iš tikrųjų, ka-jmeĮU Petrograde. Maskvo-
žįsti manęs? j pitalistinei demokratijai grė-j je kituose didžiuosiuose

— Nežinau. Maiki. Se-’sė bankrotas. Iškilo techno-’mjeg|UOSe (jarbjninkai vi? la-
niau tu buvai socialistas, ale matai, kuiie piadėjo leisti: biau juto nepriteklius. Trū
kas dabar — nežinau. Se-! iiteiaiūią ii aiškinti, Kad duonos, mėsos, sviesto, 
niau ir jūsų susaidė buvo di-| kraštui išgelbėti reikia šalin-įkraus įr kitokių maisto da- 
dėlė. Kenkdavo trankias; ti kapitalistinę santvarką n’j lykų. 1917 m. pradžioie dar- 
prakalbas, diskusijas, kvies-i jos \ieton statyti technokia-;bininkų žmonos jau turėjo, 
davo kunigus ant debatų, j ti ją. Lygiagrečiai iškilo kun. 'Jaukti nesibaigiančiose eilė-j ^a^?’ '
turėjo daug chorų, o dabar | Coughlino vadovaujamas; gg prie kepvklu, mėsiniu ir 
viskas nutilo. Buvę kitąsyk Sočiai Justice sąjūdis, taip. kolonijinių prekių parduotu- 
smarkūs jūsų kalbėtojai da-i pat atsikieįpdamas priešj yjų sniege ir šaltame vėjuje, 
bar jau demokratų partiją j smunkantį kapitalizmą. Bur-* puonos nebuvo galima gau-

žuazija nusigando, kad jai; įj Įjek kiek nori, ir moteiys 
ateina galas. Prezidentasj grįždavo namo tik su trupu- 
Rooseveltas tada sušaukė) £ju maisto .Kylančios kainos 

dar blogino padėtį. Darbi
ninkai reiškė nepasitenkini
mą, ir 1916 ir 1917 metais

garbina. Taigi, sakau, gal ir 
tu pakeitei savo vierą.

— Ne, tėve, aš esu kovo
tojas.

— O už ką tu kovoji?

centralizuota. Ta šovinistinė 
politika kėlė didžiulį nerusų

■'įsų
kininkai nužygiavo Į miesto 
centrą, ir įžymiame Newskio 
prospekte Įvyko pirmoji de-

Net patsai Leninas, tuo 
metu gyvenęs Šveicarijoje, 
nepramatė revoliucijos. Štai 
ką jis pasakė savo paskaito
je darbininkiškam Šveicari
jos jaunimui Zueriche 1917 
m. sausio 27 d.:

”Me», vyresnioji karta, 
labai galimas dalykas, tiek 
ilgai jau nebegyvensime, 
kad sulauktume, kol įvyks 
sprendžiamoji rusų revoliu
cijos kova“.

Prasidedant kovo mėn. į- 
vykiams. bolševikų Petro-

Sumažėjo ir žemės ūkių 
skaičius nuo 6 mil. iki 3 mil.. 
bet padidėjo jų ploto vidur
kis nuo 190 akrų iki 359 ak
rų.

Šiandien žemės ūkio ga
myba taip patobulėjo, kad 
vienas darbininkas gali pa-

dar ilgai tokios nesusilauk- Transportas, tiekimas ii ku

monstracija. Pačių darbinin- grado komitetas, stengėsi tą
kų pasidalytuose plakatuo- revoliucinį judėjimą pristab- i 

1_  •* - 1 • .. Hvti Rnlšpvikii naivaiorirnac J

Sime.
Jis galvojo, kad reikia 

bandyti sustabdyti sukilu
sius darbininkus, kadangi 
kariuomenė tebeeina su vy
riausybe ir sugniuždys suki
limą.

Tačiau tos dienos vėlu va
karą Durnos pirmininkas 
Rodzianka suprato, kad pa
dėtis yra pražūtinga, ir pa--! 
siuntė carui telegrama:

socialistuojančius universi
tetų profesorius ir pasakė: 

Už socialistinę idėją, j "Patarkit, ką darvti, kad ne-
— Nu. tai aš tau pasaky- nuskęstame“. Jie nurodė vi-

siu. kad tai nereikalinga tur- są eilę reformų, tarp kurių 
bacija. buvo ii senatvės pensija, va-

— Kodėl nereikalinga? j dinama "sočiai security“. Ir
— Todėl, kad visas jūsų Į tų reformų dėka kraštas at-

programas jau įvykdė de
mokratų partija; jums jau 
nėra kas veikti.

— lirai. tėve. mūsų liau
dis turi tokį .posaki: ’Girdė- 
jo. kad skambina, bet neži
no, kur nei kuo“. Taip yra 
ir su tavim, tėve. Girdėjai, 
kad demokratai pasisavino 
iš socialistų programos kai 
kuriuos punktus, bet kodėl 
jie tai padarė, nežinai.

— Nu, jie socializmą Įvyk
dė.

— Kaip tik priešingai, tė
ve. Jie tai padarė, kad nuo 
socializmo apsisaugotų.

— Išvirozyk, kaip tu tą iš- 
figeriavai.

— Tai atsitiko 1929 me
tais. Tu metų rudenį Nevv 
Yorko biržoj įvyko katas- 
trofingas krachas, kurį sekė 
baisi finansinė ir ekonominė 
kiužė. Užsidarė bankai su 

’žironių pinigais, sustojo fab
rikai. apmirė visas gyveni- 
,8ųis. Bostone ištuštėjo biz- 
mio įstaigos, ir didžiųjų 
krautuvių languose buvo 
matvti tik didelės kortos su 
skelbimais: To Let. To Let. 
Ant visu gatvių kampu ir 
pasieniais stovinčio aodris- 
kę žmonės, atkišdami ran
kas į praeivius ir maldauda
mi: "Please, 5 cents for a

se buvo išrašyti šitokie to d>lL Bolševikų pareigūnas, 
gaivališko sukilimo šūkiai: duodamas 1923 m. anų kovo 
“Duona ir laisvė“, "Šalin ne- mėn- įvykių apyskaitą, prisi- 
ribota valdžia“ arba "Šalin me7a’ kad j*s pataręs darbi- 
karą". Daug kur ivvko susi- ninkams savo kvartale ne
dūrintų su uolicija’ir kazo- st‘‘elkuotl lr ”buv^s labai.

sėkmingai ban- Plktas> kai jie nepaklausę jo 
dė išsklaidyti minią. patarimo ii streikavę patys;

Trečiąja sukilimo diena, savo valia, prieš bolševikų; 
kovo 9 d..' sveikas išsiplėtė P“*** nusistatymą. Masės; 
i visuotini, kuriame dalvva- l’ačl0s Pasn inko sau kelią i 
vo apie 200.000 darbininkų. j°™ mžn- revoliucijai vyk- 
Visur vvko demonstracijos. d^h
ir greitomis sušaukti susirin-' Be to, kaip jau minėta, vi- 
kimai. Universiteto studen- sos hTs socialistinės parti- 
tai įsijungė i streiką ir kartu J°s 1^17 m. pradžioje Petro-
su darbininkais kalbėjo ma- bu™ d*r labai Tazos
siniuose susirinkimuose. Iš- ir politiškai nereikšmingos, 
sirikiavusios darbininku mi- neturėjo jokiu žymesniu va- 
nios vėl susinnko Nevskio dlh Menševikai ir socialistai 

I prospekte atsinešdamos revoliucionieriai, be to, buvo
~----- rau(ionas vėliavas, ir daina- susiskaldę į mtemacionalis-

Įvo socialistines dainas. po- tų ir ginamojo karo rėmėjus.' 
— Ne. tėve. “šoblė“ vi- piečiu Znamenskaja aikštė- Leninas, Mortovas, Černo- 

suomenei nereikalinga. Bet] je, netoli Nevskio prospekto.! vas; Trockis ir kiti Įžymieji 
jai reikalinga žemė. maistas, Įvyko kruvinas susidūrimas vac' n
transportas, apranga, gyve-i su policija. Buvo ten žuvusių re e iš. anas 
namieįi namai, mokyklos.! ir sužeistų ir vienas policijos .

karininkas buvo nušautas.'1

didžiosiose Petrogrado pra
monės įmonėse prasidėjo

Padėtis rimta. Sostinėje sakinėti 
įsiviešpatauja anarchija. Vy bes“, 

yra paraližuota. inausybė

si g avo.
i 1— Nu. juk tai buvo sočia-] 

lizmas. ar ne?
— Ne, tėve. tai buvo tik 

esamos tvarkos pagerinimas.
Be to pagerinimo Amerikos 
kapitalizmas šiandien gal 
būtų jau palaidotas.

— Vot, Maiki. šitas biz
nis man nelabai aiškus.

— Kodėl?
— Nu, jeigu Ruzveltas 

galėjo kapitalizmą pagerin
ti tada. tai kodėl jo negali
ma pagerinti ir toliau? Kam 
tada reikalingas socializ
mas, a?

— Tėve, socializmas yra 
visai kitokia santvarka. To
kioj santvarkoj vienas žmo
gus negali išnaudoti kito 
žmogaus ir daryti sau pelną 
iš to. Socialistinėj santvar
koj turi išnykti ir privatinė 
nuosavybė. Žemė ir visi jos 
turtu šaltiniai turi priklau
syti visuomenei. Visos darbo 
imonės. visi gamybos įran
kiai ir pagaminti reikmenys 
priklauso visuomenei, o ne 
kokiai biznierių bendrovei.

— Džiūsta minut, Maik!»
Tu sakai, kad socialistai pa-! reformas galėsime pasikal- ką žiūrėjo, kaip Į bado su- sirinkime Jurenevas, vėliau 
naikins privatinę nuosavy-, bėti kitą kartą. tėve. įkeltą pramor.ės veiksmą, vienas iš vadovaujančių bol-
bę.Tai kaip, ar jūs iš manęs — Okei, Maik, mi sy ju a- Tačiau jie nutarė pasirūpin- ševikų, pasakė: 
ir šoble atimtumėt? gčn. _ _ j. vadovais neorganizuotam “Tai dar ne revoliucija, ir

vadai buvo užsieniuose; Ce-įi 
Stalinas. Ka-’

menevas ir kiti buvo išsiųsti 
Sibirą. Remdamasis savo'Į 

Kariuomenės daliniai ir net Patieb patyrimu, tada Petį o-, 
kazokai elgėsi santūriai:: Srado universiteto jauno stu-,

dento (1916-1917 m. aš!'

spauda. Be šitų reikmenų ji 
negalėtu gyventi, todėl to
kie dalvkai tari būti jos nuo-
stavybė. . | aiškiai buvo matyti, kad jie ...
- O ar dabar nėra ramu' nenori pulti žmonių. De- 'eikliai dalyvavau socialde-j 

monstrantai vis šūkavo jiem- mokratų organizacijos dar-, 
kad ne šaudvtu. o eitu ir sto- ^uoseL aš Sahu pasakyti,] 
tu į ju eiles ’" ' kad visos tr^s PaitlJos kar-

‘ Ta diena policija areštavo tu toje miliono gyventojų 
beveik visu^iai žinomus bol- sostinėje tarėjo daugių dau- 
ševikų, menševikų ir sočia- Sia«sia alde tūkstanti narių, 
listų revoliucionierių mažų Išeina, kad visiškai klai- 
organizaciiu pareigūnus.• dingą ataskaitą pateikia so- 
Tokiai padėčiai esant, soči- vietinė istorija, kuri jau dau- 
aldemokratų frakcijos I)u- gelį metų tvirtina, kad tą Te
moje pirmininkas Čeidzė voliucinį judėjimą įkvėpė 
sušaukė dar laisvu? likusius bolševikų partija ir kad jai 
legaliose profesinėse sąjun- vadovaujant rutuliojosi įvy

nėra
ir maisto? Yra net ir snap
so pasilinksminti.

— Bet dabar gyvenimo 
reikmenys gaminami ne 
tam. kad gyventojai būtų 
jais aprūpinti, o pirmiausia 
tam, kad kapitalistai turėtų 
pelno. Kas pelno jiems ne
duoda, to jie nedaro. Va, 
šią vasarą privatinio geležin
kelio kompanija nuėmė vi
sus keleivinius traukinius 
Vermonto valstijoje, nes ne
galėjo padarvti iš jų pelno. 
O traukiniai gyventojams 
būtinai reikalaingi.. Štai, tė
ve. kodėl ši santvarka nege
ra.

— Bet demokratai gali ją 
pagerinti, Maiki. Gali 
giau reformų įvesti.

gose ir sveikatos draudimo 
įstaigose dirbusius menševi
kus pareigūnu? slaptai pasi
tarti, kaip laikytis streikuo
se, kurie vvk> be sočiai išti

ktai. Iš tiesų dar net penktą-: 
ją sukilimo dieną, kovo 11J 
d., bolševikai nebuvo susi-i 
gaudę, kad revoliucija jau i 
yra įsisiūbavusi.

Tą dieną atstovo Kerens-,nės linijos. Susirinkime vy- 
dau-Įravo pažiūra, kad ilgai lauk- kio namuose į uždarą susi- I

toji revoliucija dar nepraši- rinkimą buvo suėję keli so-’
— Apie demokratus ir ju dėjo. Susirinkusieji i tą strei- cialistų politikai. Tame

ro reikalai išgyvena visišką 
suirutę. Auga visuotinis ne
pasitenkinimas. Gatvėse 
vyksta chaotiškas šaudoma
sis. Būtinai reikia tuojau pat 
paskirti krašte pasitikėjimą 
turinti žmogų naujai vyriau
sybei sudalyti. Atidėlioti ne
galima. Delsimas reiškia 
pražūtį.“

Tačiau caras į tą telegra
mą nekreipė dėmesio, saky
damas. kad jam nėra ko at-

į “tokias kvaily- 

(Bus daugiau)

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į USSR

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius i persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodų Salę New Yorke!

Siuskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(\ ienintelis dovanų atstovas JA\ -se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

arba i prie jo pi įsijungusias firmas: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St.. New York, N. Y. 10036 
Tel.: 212 CI 5-7905

arba i 'bet kurį jų skyrių.
GLOEE PARCEL SERVICE^ INC.

716 Walnut Street. Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3455

arba į bet kurį jų skyrių.
PACKAGE EaPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.

1776 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 10019 
Tel: 212-581-6590

212-581-7729 
arba į bet kurį jų skyrių.
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MOTERŲ SKYRIUS’
ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

Paskutinė vietelė

NLitrieia Diferio. Thomas Richards (viršuj) ir John 
Kelky kaltinami apiplėšę pašto automobili prie Ply- 
moutho. Mass.. ir pagrobę pusantro miliono dolerių. 
Jų teismas prasidėjo Bostone. Jie visi buvo laisvi, pa
dėję užstatus. Richards dabar dingo. Spėjama, kad ji 
pagrobė gengsteriai. bet gali būti ir kitaip.

Senas kunigas Urbonas, buvęs didelės, turtingos pa-J 
lapijos klebonas, po dviejų sunkios ir nuobodžios kelio
nės dienų pasiekė galop savo paskutinę vietelę. X. mieste
lį. į kurį paskyrė jį vyskupas altaristų prie senus, visai ap
triušusios medinės bažnyčios.

Atvažiavo altarista su vieninteliu ištikimu senu tarnu, 
buvusiu zakristijonu, kuris tik vienas nepanorėjo -kiltis 
nuo kunigo ir pasiryžo, nieko nepaisydamas, drauge su 
juo nubaigti savo amžių.

Su jais atbrazdėjo ir nedidelis vežimas su altaristos 
turtais: trejetą kėdžių, stalu, lova ir dar keliai- . ;.;a.m- 
giausiais baldais.

Nebuvo čia žymu nei skonio, nei prabangos pėdsako.
Ne taip kitados kilnodavos iš parapijos i parapiją .-.tu.i as 
Urbonas. Oi, ne taip!

Ne vienas, bet dešimtys vežimų gabendavo klebom 
turtus. Tikra oranžerėja vienų kunigo klebono kambarinių 
augalų ir žolynų traukdavo vieškeliu į kitą parapiją.

Gerais arkliais, dailiam faetone važiuodavo pats kle
bonas. Tūkstančiai parapijiečių išlydėdavo jį iš klebonijos, 
šimtai mergaičių jam berdavo gėlėmis kelią. Taip pat gra
žiai, su tokia pat iškilme sutikdavo ji kitoj parapijoj.

Bet kinta laikai, nepastovi ir žmogaus laimė.
Miestelis. į kuri atvažiavo senas klebonas, buvo. maža 

maža pasakyti, prastas. Dvi bažnyčios: viena didelė. nau
ja, graži, raudonų plytų, gotų stiliaus, antroji sena. medi
nė, mažutė, aplūžusi, aptriušusi. įdubusiu stogu, pažalia-į 
vusiais, seniai nemazgotais langais ir pakrypusiu kryžiumi.
Prie bažnyčios — nei varpinės, nei klebonijos.. Miestelio 
vidury didelis niekuomet neišdžiūstąs dvokias klanas, 
prūdu vadinamas: aplinkui keli sugargažėję, ožkų ap
graužti žilvyčiai.

Į purvyną žiūri mėlynas dangus, trys keturios žydų 
krautuvėlės ir keli pustuščiai namukai. Nuo bažnvtkiemio 
į lauką tįso platus, visuomet purvinas, vieškelis. iš abiejų 
šonų ūkininkų pirkių nustatytas. Namai be kaminų, be 
langinių. Nei sodų, nei darželių. I

Laukai dirbami Vytauto laikų įrankiais: rugiai pusiau ' 
su smilgomis ir raugėmis, vasarojus svėrių priaugęs.

Žmonės negražūs, nešvarūs, paniurę, "brostvomis" 
apsikabinę, apsileidę.

Vyrai ir vaikinai daugumas vyžuoti, apsivilkę storais,! 
seniai nevelėtais, pakuliniais marškiniais, -udjuosę virvo-’ 
galiais; moters ir merginos be "nažutkų". trumpais sijo
nėliais. juodomis, purvais apskretusiomis kojomis. Maži 
vaikai visi murzoti, pilvoti, išbalusiais nesveikai- veidais.

Matyt, be tikėjimo pareigų atlikim''' ir fizinių instink
tų. niekas daugiau jiems šiame pasauly nežinoma ir ne- į 
rūpi.

Keistas nesuprantamas disonansas tarp šios vergų 
ir tamsumo jūros atrodė nauja brangi bažnvčia. Aišku bu
vo, kad ji, tokia daili ir didelė, pakliuvo čion kažin kaip, 
kažkokiu fatalingu žmonių nesusipratimu, panai viri jiems 
didelę nuoskaudą, iščiulpusi jų visa? sultis, palikusi jiems
tik skurdą — bent Šimtmečiui, žiūrint Į ją. iauti. kad ji Jacųudine Kenaedienė ir lordas Harlech Kambodžijoje. 
pati gėdisi savo puikybės, gėdisi žmonių tamsumo, jų ne-' 
turto ir. rodos, —turėtų kojas, tuoj pabėgtų iš to miestelio.

Prie gražios didelės bažnyčios prisiglaudė ir graži 
šypsančiais langais, baltomis sienomis ir viliojančiu prie
angiu klebonija. Kai bažnyčia tartum gėdijus savo puiky
bės, šviesi klebonija, apsišarvojusi jos šventa galinga glo
ba. žiūrėjo drąsiai, be gėdos i purviną miesteli, i nuskuru
sius žmones. į jų tamsius, dūmais surūkusius, purvais pa- 
skretusius gyvenimukus ir šypsojo, žiūrėjo, šypsojo ir. tar
tum, drauge su šeimininku, drūtu, i iebiu, visu kuo paten
kintu klebonu, kaleno iš tolo dantis.

:ą

Ben. Rutkunas

VĖLYVĄ RUDENI

Ruduo vėlyvas. Bet dar šilta ir gražu.
Lapus paskutinius jau medžiai meta.
Einu aš per laukus, per apšerkšnotas pievas, 
nes būtų nuodėmė pirkioj sėdėti toki metą.

Žaliuoja pasėlis žiemkentis, slėniu nusitiesęs, 
ir kadugiai, ir eglės smailviršūnės. 
Pratraukiančių kabliais žąsų pulkus palydi 
lojimu budrūs kaimo šunes.

Tylu miškuos. Tik raudonkrūtis strazdas, 
nebodamas rudens vėlyvo, gieda.
Ir klausosi širdis manoji; klausos žemė 
ir saulė tekanti — žemčiūgažiedė---------

ŠAUKSMAS — JŪSŲ 
GINKLAS

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teise.- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje

• S j ■ ■

bstfke reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo

Klausimas

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

Esu virš 70 metų amžiaus. 
Bankuose laikau keliasde
šimt tūkstančių pinigų, tik

Atsakymas Keleivio skai

tytojui iš Brooklyn, N.Y.

Jei Tamstos santaupos 
banke viršija „keletą“ tūks-

savo paties vardu. Turiu ir'Įapčių dolerių, o ypatinga
namą virš 20,000 vertės, ku
riame gyvenu. Gaunu ir pen
sijos.

Mano žmona mirė prieš 
kelis metus. Turiu dvi duk
teris. abidvi ištekėjusios, tu
ri vyrus ir šeimas. Gyvena 

i >ana pasiturinčiai. Kol gy- 
1 venome su žmona, niekas 
mudviejų nevargino; dukte
rims davėme mokslą ir išlei- 

; dome už vyrų. Jos gyvena 
j atskirai, mes jas aplankyda- 
j vome, jos — mus. žodžiu, 
j viskas buvo ramu. Dabar, 
kai likau vienas, kaip tik su 
iais susitinku, pirma ių kal
ba, kad aš išimčiau iš banko 
pinigus ir atiduočiau jiem 
dar daugiau, kad aš parduo
čiau namą ir kelčiaus gyven
ti pas juos, vieną ar kitą. 
Keisčiausia, kad ne tik duk
terys, bet ir žentai taip įtiki
nėja. Tad laukiu Tamstos j 
atsakymo: kas man daryti?;

Tautieti* i

jei Tamsta turi giminių, pa 
tarčiau Tamstai sudaryti tes
tamentą. Tamstos atveju.

JDOMIOS KNYGOS

Romanai
Vincą* Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

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

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

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

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 ps!., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais 83.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELr’iNO 
ŽENKLE, pr emijuotas ro-

toks testamentas būtų laba • manas, 234 psl.. kaina $2.50 
paprastas ir nekonrplikuo-, Albmas Baranauskas, 
tas ir neturėtų daug kainuo- KARKLUPĖNUOSE, pr e- 
ti. Tamstai mirus, Tamstos mijuotas romanas, 224 psl., 
našlė išvengtų daug galimų kajna $2.50.
komplikacijų ir rūpesčio. Kazy. Almenas, UPĖ J
-------------------------------- RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,

romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
ies kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
teturiu gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vvtauta* Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

; tų gyvenimo, 242 psi.. kai- 
į na $2.50

Vytautas Volertas. UPĖ 
j TEKA VINGIAIS, romanas

1 332 ps!., kaina $3.50.

' N. Y. valstija.

Atsakymą*

Alabamos gubernatorė I.urleenj Vacy* Kavaliūnas. KAL- 
Walace 7 savaites gydėsi Hous-J Ny GIESMĖ, premijuotas 

' romanas, 20] psl.. kaina 
$2.50.

1 tono ligoninėje. Ji serga vėžiu. 
' Negras Carl B. Stokes. demo- 
! kratas, išrinktas Clevelando ma- 
: joru.

Tamsta neturi teisinio po- 
i būdžio problemos. Iš Tams- 
, tos laiško sprendžiu, kad 
, Tamsta esi išsilavinęs žmo-

MAŠ1NA KLAUSINĖJA 
LIGONJ

Netoli Danijos sostinės y- 
sense). Tamsia “ “tl;a.pagaL‘iydį lig8“-

. I
; gus ir turi sveiką protą 
J (common
pats labai gerai supranti. , „ .■
kad dukterų ir žentu Tam-- Ufc W ■ igomų. ,
tai duodami „patarimai“ y- Atvykusį ligonj čia malo- 
ra ne Tamstos, bet ių pačiu niaj pufcveiAina slaugė, nu- 
labui. Niekas nežino, kiek 'ėda t nedidelę salę ir isei- 

į ilgai jis gyvens ir kokiose na-Ligoms pasilieka vienas 
į sąlygose iam teks gyventi. su kalbančia ma>ina. Ta

ne. kurioje gydoma per rae-

labai vapa tokiu žmonių, masina duoda ligoniui kiau-j^2.56.

Aloyzas Baronas. TRE- 
j ČIOJI MOTERIS. premi juo- 
| romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazy* Plačenis, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 

į kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. S1KSNO- 
PaRNIŲ SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 
•migrantų gyvenimo, 268 
>sl.. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusk, kaina

_____—— ! kurie dėl finarsinių ir kito- sunūs, užrašo atsakymus n
• kiu anlinkvbiu turi senatvė- Juos suskirsto. Ji paklausia 
■ je ir b'eoie priklausyti nuo kSoni° vardo, pavardės, am- 

Jūsų rankinukas gali būti savo vaiku. Yra lengva vai- žiaus, lyties, sumini ligas. Li-

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
JVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
'tįsi., kaina $4.50.

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

Juozas* šva’sran: JO SU
ŽADĖTINĖ, premi jų o t a s 
omanas Iš Vinco Kudirkos 
rvvenimo, 394 pusi kaina 
M.00

Pranas Naujokaitis: TI
PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 500 pusi., kaina 
35 no.

Aloyzas B«*rcna*: VjF.NI-

įvairiu ginklų arsenalas. Iš kams duoti, bet labai sunku £°nis turi atsakyti taip ai 
jo galite pasiimti bet kurį būti tokioje būklėje, kurioje ?e ’ ai’ba neatsimenu . 
ginklą ir laikyti rankose ar reikalinga vaikų pagalba, patikrina ir pulsą, kraujo 

. . ,. . kišenėje. Mezgamasis kab- ypatingai ekonominė pagal- spaudimą, ištirią šlapimą ir
t ir v y rų užpuolimai yia Hukas, segtukas, adata ir kt. ba. kraufe-

dažnas reiskmys. Kaip elg- pa). bmj veiksmingai pa Ji „c. tik užrašo visus duo-
dotos apsigynimo priemo- r „ Z I??, menis- bet Jei kai kuns nors
nės. ir$lkahnSas pneziuros, gale-, fĮuomuo dėl tokios ar kito-

Paskutiniu metu yra paga-' ~ Pas^md^i žmogų, kuris kiog prježasties atrodo nu
minta ir specialių priemonių kXolrP£Z’M nU°i normos’Ji
moterims ansisaugoti nuo Kaisl0/r.De io^kos . jei w tai užrašo raudonu rasaiu, 
užpuoliko. Viena iu vra aša-1 [esl Pin1^- Labai sv arbu, • kad gydytojas atkreiptų de
rinių duju pieštukas. ' kad senas ^ogus butų eko- mesj>

Kai naktį einate saligat- tada jam netenka nustoti sa-i 
namu • , . •_____-i___ 1

Dabar miestuose moteių. 
net

mas reiškiny: 
tis tokiu atveju? Šaukite, 
klykite. Jūsų klyksmą gali 
išgirsti kiti ir atskubėti pa-

Bet kiek nuskuięs ii liūdnas buvo miestelio ir jo gy*įgalbon. todėl užpuolikas bi- 
ventojų vaizdas, tiek linksma ir viliojanti apylinkė: ypa- j0 jūsų šauksmo. Jeigu jis 
čiai tuoj už miestelio didelis platus ežeras ir anapus c-že- mėgina jums užčiaupti bur- 
ro aukšti kalnai, nedidelio upelio apjuosiami. Kalnai tai ną, kąskite, kur tik galite ir 
arba dideli pliki smėlynai, arba eglynai, pušynai, kur, kiek galite.
ne kur lapotas miškas. I Jeigu ius nori išprievar-t - • i i • • -i • • - i 4. • -• •:. - - i • • Ti v*u’ eikite toliau nuo namų. v:„9rkft(; :r ev-piUncIr ežeras, ir kalnai, ir smėlynai, ir miskas taip gražiai i tauto mėginkite, jei galite. gatvėje mažas iudėji-' xlffarDOS’ De l0’ ir sveiKas

Tikro gydytojo pareiga y- 
ra peržiūrėti mašinos duo
menis ir, jais pasirėmus, nu-

tarp savęs derėjo, jog malonu buvo iš tolo žiūrėti. O žmo- kalbėti. Sakykite, kad ser- mas°'geriausia eiti viduriu Lūdamas,, Tamsta esi šei- statyti diagnozę.
nės, tartum, be dvokiančio klano, žydų krautuvėlių, purvi- gate venerine liga, kad esą- gatvės. Jei sutinkate itaria- mininka? paties na- joje mašinoje pasilieka

te nėščia. Jei tas negelbsti, 2_____ 1__ i ___ -... muose, bet busi jnamis»■».«. ssigasss žfeVšfSi»«"s:sš.Ts,i:iss'Ai' -i •-

Moteris turi daug ginklų, kitą gatvės pusę. * i P. J? _-L.. goninę net po 10 metų irat-
Jei esate užkalbinta—ne

no vieškelio ir gražios bažnyčios su klebonija, daugiau
nieko ir nematė. . scmhu »umiv j TVjkterv

Net ir jie šiame kampelyje nebuvo panašūs i žydus,' Moteris turi daug ginklų, kitą gatvės pusę. į iiemq ”ati-
tik veikiau į kokius nuskurusius valkatas. Tiek vieni, tiek ^k mokėti jais naudo- Jei esate užkalbinta—ne- duota“ turtą iei jiems tek- sa'° nVmerb mašinoj
antri, rodos, apsigyveno čia tik trumpam laikui ir p, iVers-! Grl.ebkl.te uz„ ^puoliko atsisukite nugara, bet piktai t n Jaik Tamsų globoti u^kas liečV^liga8 1 
ti. Gyvena jie kas diena, smilksta ir laukia... štai ateisią P1^0 lr lauZKltf at5al- surėkite jam j veidą, ir tas ^J^gyti. I i JT J? •?* • •
aereiii laikai ivvksia dideliu nermainu ir iie oalike sa- Delno Da^'indu visa Je£a Padeda. ** Į Jau 40 ligoninių ivainuo-
g y. ‘ ą / -- ,‘5 . stumkite jo nosį iš apačios Ir pavojuje nepasimeski- Vaikai žino, kad niekas se kraštuose naudojasi tokia
vo nesvarius tamsius namus ir gražią bažnyčią, visi persi- • vir-ų> pmokite j smakrą. h j j ......................

(Bus daugiau) i likui ant kojo taupo daug laiko.

MTNDATJOO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
psl.. kaina $3

VTENTŠT MFDŽTAT. roma
nas, parašė Alovzas Bu m. 
nas. 117 psl.. kaina 5n

KATRYNA. Sallv Salmi
nen, garsios švedų rašvto- 
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

Kaisl0/r.De
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jo mylimai 
reiškia

PETRU AUSI EJ UI,

motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą

Nikolskiu - Nefedovu »eimn>
AR GERAI PAŽĮSTATE 

JERONIMĄ KAČINSKĄ?

A. Audick jau pulkininkas

Veiklių Sandaros ir SLA 
. veikėjų Jono ir Antaninos į 

Žincma, kas gi nepažįsta' Audickų iš 5 Summer sq.,* 
kompozitoriaus Jeronimo! Dorchester, Mass.. sūnus Al- 
Kaėinsko, čia pat gyvenan-1 bertas šiom dienom pakeltas

Kultūros Klube kalbės 

Jonas Mekas

Amerikoj filmininkų tar-

KODĖL JŪRA SŪRI
Apie jūrų sūrumą yra to

kia graži pasaka. Giliai po

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI, i

1 rūšių. 12 atvirukų už $2.95' 
(pridėti pašto išlaidoms).

E. Putris. 1808 So 49th Avė, Į 
t ieero, III. 60050.

______________________ (48)
Viduramžė moteris ieško ūky 

šeimininkės vietos.
Jeigu kam būtų reikalinga, tai 

prašoma rašyti:
M. K.
5521 Euclid Avė., 
Cleveland. Ohio 44103.

GRAŽIAUSIA
KIEKVIENA

DOVANA
PROGAčio tarp mūsų So. Bostone,,! pulkininko laipsnį. t wxxtxxxx.WJ ixxxxx....xx„~

vyraujančio lietuvių pa-i Garbingas karys per 23 > pe jau plačiai išgarsėjęs Jo- 'Čraji^Kvi^'Zžtefe’
rupijos chorui, dažnai akom-Į karo tarnybos metus kari-. nas Mekas Bostono Lietuvių S:J'TUO .u^i malūne- gražiai įpakuotos, paprastos ir 
ponuojančio Įvairiems dai- ninko laipsnyje dalyvavo

d. susirinkimemninkams musų koncertuo
se ir iškilmėse. Tai kuklus

net 33 kovų žygiuose 
riuose frontuose.

įvai-

tylus menininkas, kuri. kaip šiuo metu jis stovyklauja 
ir komp. J. Gaideli bei smui-* Japonijoje ir augina gausią, 
kininką Iz. \ asvliūrą. mes net 9 vaikų, šeimą. Didžiau- 
visada atkandame, skubios• §ia jo gyvenimo palydovė ir 
u pagalbi,-; prireikus, o pas- talkininkė yra jo miela žmo- 

kui vėl pamirštame iki kito nelė Stella, gimusi Matulai- 
karto. Toks jau mūsų lietu- tytė. iš So. Bostono. Mass 
viskas būda

Kultūros Klube lapkričio 25 ^am lykydavo stereo.
skaitys iš malK’ malk’ malūnėli~, jis

naujos poezijos ir kalbės a-, k Piadėdavo ma'.i. Is jo by- 
pie avangardus, šventą Te-' tal- J*? kas norėjo, kaž- 
resę, filmą ir žmogaus gyve-', kokiu budu tas ma.ūnėlis 
nimo juokingumą. Į Patek° į pikto žmogaus ran-

Susirinkimo pradžia 7:30, kas; *!1S U Pa^^feir įsplau- 
val. vak., vieta — Tarptauti- ke lai\ u į JtM- 
nio Instituto patalpos, 287', ^U1OS ~ais laibais bmo

gaunamos iš
REOUEST RECORDS. 

Nepriimkite pakaitalų. Kreipki
tės Į artimiausią krautuvę arba 
prašykite veltui katalogų adresu 
R e q u e s t Records, Ine. 

66 Mechanic St.
New Rochele, N.Y. 10801 

GREITA PAGALi/A

H v

Bet štai šiemet komo. Je-
Ta proga sveikiname nar

sų karį pulkininką Albertą
ronirrui Kačinskui sueina ir jo mielus tėvelius — Joną 
G0 metų amžiaus. Tai gera ir Antaniną Audickus.
proga mums bent kartą pri- Ilgiausių metų 
siminti ii ir tada. kai jo pa
galbos dar mums nereikia.'

tvisiems:

Commonwealth Avė.
Visus susidomėjusius tais-

klausimais rengėjai kviečia 
dalyvauti.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

SLA
SUSIVIENIJIMAS
Llf^UViĘ

AMERIKOJE
f ‘

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

Jeronimas Kačinskas 
mąji sisteminga 
mene išsilavinimą gavo Lie-; 
tuvoįe Klaipėdos konserva
torijoje.. Su pasižymėjimu 
ją baigęs, jis buvo išsiųstas 
aukštesnėm studijom i Če
kes
Pr 
d
gavi
I ietuvoje iškilo kaip gabus 
dirigentas. Ir tain per ilgą 
metu eilę, pradėjęs nuo 
Klaipėdos simfoninio orkest
ro ir Klaipėdos operos diri
gavimo. J. Kačinskas iškilo 
i Kauno ir Vilniaus radiofo-

pir- 
muzikos

Bostono žokėjai šoks 

Syracuse

ŠĮ ketvirtadienį Bostono 
Tautinių Šokių
kuriam vadovauja Ona Ivaš- 
kienė, dalyvaus visos Ame-

Lapkričio 19 d. Lietuvos; žinoma, paskendo, o malū-

Nenusimink, gau-,1 pagalbą, 
prėskos, o piktam žmogui -Vaistai, kurie bmo ilgai b«
prireikė druskom ! < iširau k*ann’ nuo reu"aUzmo’ rabkM pnreiKe arusK0_. .jis ntiau- ^oju nutirpimo ir skaudėjim< 
kė malūnėų ir sako jam: jau‘yra.
’Malk. malk, malūnėli!" Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
Malūnėlis pradėjo malti, ir sava vardą su antrašu, ir no 
iš jo pabiro draska. Druskos atsi’sime va“’
jau buvo pakankamai, bet 
žmogus nežinojo, kaip tą 
malūnėlį sustabdyti. Laivas,

ROYAL PRODUCTS 
North Stiu, P.O. Boa 9112 
K*w»r*t 1 l«

kariuomenės atkūrimo mi-
j nėjimas So. Bostono Lietu-

. vių Pil. Dr-jos III aukšto sa- Sambuns, lėj-į
* * *

nelis ir dabar jūros dugne 
mala druską. Todėl, kaip 
sako pasaka, ir yra jūrų van
duo SŪl-US.

Iš tikrųjų jūrų sūrumas
pasidarė nuo lietaus. Lietaus 
vanduo išplauna iš dirvos į-Lapkričio 25 d. 3 vai.

Lapkričio 26 d. ivyks So. 
Padėka , Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos

Velionio Viktoro Stiklio-’ metinis /Šurum-burum“ sa- 
riaus šeima dėkoja So. Bos-i?°. Patalpose. Bus traukiami 
tono šv. Petro lietuvių para- lairn®Jlmo bilietai n įsdali- 
pijos kunigams kleb. A. i ,

rų simfoninio orkestro d iri- { Baltrušūnui. J. Klimui ir:dovanos. 
gentus. savo tvirta dirigento svečiui Rev. Al Yumont už. ,
lazdele vadovavo \ilniausi paskutini dvasini oatarnavi-i Gruodžio lOd- 3 cal. po 
filharmonijos ir

narnos Elevatoriaus Fondo

♦ ♦ •

valstybinės operos simfoni 
niams orkestrams, o išeivi
joje, perkeliavęs Europa.

paskutinį dvasinį patarnavi- . x , , TT ,, ,
Vilniaus! mą. giminėms ir draugams. Ple.tx? Jordan Hali kompozi- 

_ į tonaus Jeronimo Kačinskouž gėles, pareikštas užuojau

mu čia dirigavo N.B.C. ir i Lubinui už ųaskutinį patar- 
Necv Yorko filharmonijos

tas ir palydėjimą į kapus ir kūriniu jubiliejinis koncer- 
laidotuvių direktoriui J. ‘ ‘as* * *

jurą patenka.
Vienas Nemunas per me

tus išneša i jūrą apie 10 mil. 
tonų ištirpusių jo vandenyje 
druskų.

COLLINSVILLE CONN.

Ona Jacksonienė — 

sukaktuvininkė

DĖMESIUI !
PALENGVINK’TE MOŠŲ 

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje! 
prenumeratai pasibaigiant, j 
vis mažiau bebus tokių, ku- { 
riems reikės siųsti primini 
mus. Į

Keleivio sdm-ia

Ką tik gavome:

orkestrui, atlikusiam lietu
viškos muzikos kūrinius. 
Chicagos Lyric operos or
kestrui. Bostono Universite
to orkestrui ir tt. ir tt. Šiuo 
metu jis yra Melrose simfo
ninio orkestro dirigentas ir

navimą.
Visiems nuoširdus mūsų j 

ačiū.
Našlė Ona ir sūnūs Arturas 

ir Viktoras su šeimomis

Gruodžio 25 d. Žalgirio 
tunto skautų šokių vakaras

Keleivio skaitytoja per 30 KONTRŽVALGYBA LIE- 
Budrio at

siminimai, 224 psl., kaina
metų Ona Jacksonienė lap- TUVOJE, Jono 
kričio 15 d. mini savo 83-jį 99d

Naujas majoras—K. White

I apkričio 7 d. Bostono 
majoru išrinktas dabartinis

dėsto dirigavimą Berkleeį 
muzikos mokykloje. Jei prie
to pridėtume dar gausius jo ,T , ... , . .s , • Mass. valstijos sekretorius 

’Ul Kevin White. gavės 102,551muzikos kūrinius, tai 
tikrai ilga ir turininga me
nininko biografija, bet apie 
tai kita karta.

Čia tenorime tik priminti, 
kad šio menininko jubilie
jaus bostoniškiai nesirengia 
švęsti su prakalbomis ir per- 
sival°vmu. Ta iškilmę suda
rys tik jo kūrinių koncertas 
gruodžio 10 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali. kurį atliks ge
riausios Bostono muzikinės 
pajėgos. Koncerto progra
moj—kompozitoriaus J. Ka
činsko kamerinės 
dalykai.

balsą. Su juo varžėsi Luise 
Dav Hicks, gavusi 90.122 
balsus.

I miesto tarvbą išrinkti 
John Saltonstall. Garett 
Bvrne, John Kerriga”, Fre- 
derick Langone, Patriek 
McDonough. Joseph Timil- 
tv. Wilh”am Folev. Jr., Tho
mas Atkins (negras) ir Ge
rald O’Learv, Iš ju 4 ir se
niau ėio tas pareigas.

I mokyklų valdvba išrink
ti : Thomas Eisenstadt, Paul

muzikos į Tiernev, Josenh Lee. Paul 
McDevitt ir John Kerrigan.

Pažvmėtina, kad daugu
ma išrinktųjų vra jauni žmo
nės. Maioras yra 38 metu. 
miesto tarvbos penkių nau
jai išrinktųjų narių amžiaus 
vidurkis — 35. o mokvklu 
valdvbos — dar mažesnis.

Taigi, kai net kitataučiai 
mūsų menininką taip aukš
tai vertina ir jo talento vai-' 
siais naudojasi, pasidžiauki
me ir mes tais laimėjimais 
ir pagerbkime tikrai pagar
bos vertą žmogų. Ir šį kartą 
niekas neprąšo jokių aukų, 
o tik atsilankyti į rengiamą 
koncertą. Taj bus kultūrin
giausias šio kompozitoriaus 
jubiliejaus paminėjimas.

su programa So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje. • * *

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

NAUJOS AKĖČIOS

* *

gimtadienį. Sveikiname 
linkime jai dar ilgu ramių 
metų.

JĮ
ir: 82.50

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

* * *
Vasario 18 d. 2 vai. po

piet So. Bostono aukšt. mo
kyklos (Thomas Park) salė
je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo
sukakties minėjimas.

• ♦ *

Kovo 17 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

♦ ♦ ♦

Balandžio 21 d. So. Bos
tono aukšt. mokykloj (Tho
mas Park) Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio
parengimas.

* * *
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • *
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuviu Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Mirkų radi
jo talentu popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri 

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo- 
je galite gauti šias tinkama^ 
knygas:

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

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

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina S2.00.

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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.

"Lithuania 
* parašė

kaina $4.78.

land of he 
L. Valiukas

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

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Je!’” nebus panaottocos tuo; 
pat apsaugos priemonės, š i r 
dies priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančiu pen
kerių ir etų laikotarpy. Paskai
tęs knygą*

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

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

minist racijoje.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Bilietus patartina įsigyti; išėjo iš spaudos naujas
r ir p it' C?«QraRgaU^ humoro, satyros, sarkazmo,
Baltic Realty, 389 Broad- . .. ’ ~
way. So. Bostone, telefonas ironiJ°s Akečių numena. Jo. jorjan Hali salėje smuiki- 
268-6030, pas Henriką Čepą kaina 50 centų. j njnko Iz. Vasyliūno lietuviš-
ai ii is kitų įilatintojų, į»aaaaa»vasvaaaaaaaso*aaaaaaa«siaf»ai kos muzikos koncertas.

« # *

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
POPULAR L1THUANI domo Varno pieitą Lietuvos 

AN RECIPES* parakė Juzė nepriklausomybės paskelbi- 
Dauivardieno. kaina $2. mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio ui 80 cnt.

SLA—didžiausia lietuvių fratWisfckta»rfa£ja - 

duoda gyvybės apdraudą 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 reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 Iki $10.000.0C.

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

SLA—duorla VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: uz $i,vvC.CQ a^iraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

SLA—-kuopos yra daugumoje hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kror.iką^rgeriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj*.-,i;laba» daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuviu Dieną.

Adresas: f:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^SalIe—Montreal, Canada.

ĮDOMUS 1968 METU "KELEIVI O“
x L)' J) ’ (

Kalendorius
JAU IŠSIŲSTAS JĮ UŽSISAKIUSIEMS.

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji užsisakyti kalendoriaus negavo, 
todėl šiemet nepavėluokite užsisakyti. Pinigus kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai siųskite adresu:

”K E L E I V I S“

636 Broadway. So. Boston, Mas*. 02127.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
. /• < g *. f;; . t ’) * *'

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

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

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

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

I *
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Kariuomenės švšif^t 

minėjimas

iŠ. m. lapkričio l^d^sek- 
idienį, LVS "Ramovė" 
)sto»e rengtą Uęi^us ka- 
jomenės atkūrimo minėji

mą.
10 vai. lyto bus pamaldos 

už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ^ol Bos
tone. «*---/-■ - —

4 vai. popiet — iškilmin
gas susirinkimas Lietuvių 
Pil. Dr-jos auditorijoje.

Kalbės dr. A. Būdrsekis. 
Vliko narys, iš New Yorko. 
Meninę programą afcSksso- 
listas B. Povilavičius-su kom
pozitorium J. Gaideli^dra- 
mos sambūrio nariai G? 
Karosaitė ir F. Kontautas 
atliks tai dienai pritaikytą 
montažą. Šokiams gros or
kestras, veiks bufetas ir ba
ras.

Maloniai kviečia visų> .at
silankyti j pamaldas ii- iškil
mingą susirinkimą ...

Bostono ramovėnai

i
Pagerbs Juozą Kapočių

Kult ūi i nis Suba t vakaris 
ši šeštadieni, lapkričio 18 d. 
7:30 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose »4S4 4th 
St.) skiriamas Lietuvių En
ciklopedijos leidėjo Juozo 
Kapočiaus 6i* metų sukak
čiai paminė::.

Žodį apie sukaktuvininką 
tars prof. Jonas Puzinas iš 
Philadelphijos.

Kadangi salė nedidelė.! 
tai rengėjai kviečia norin
čius dalyvauti apie tai pra
nešti iki lapkričio 15 d. A. 
Vilėniškiui (5 Adams St.. 
Dorchester. Mass. 02122. te
lefonas 282-5347). Sveikini
mus sukaktuvininkui raštu 
siųsti adresu. S. Santvaras, 
862 E. Third St.. So. Boston. 
Mass. 02127. tel. AN 8-5347.

Svarbus susirinkimas

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas bus šį ketvirtadieni, lap
kričio 16 d. 8 vai. vak. Jis 
yra tuo svarbus, kad jame 
bus nominuojami kandida
tai į draugijos valdybą. Ja
me dalyvaujantieji galės at
silyginti už jiems atsiųstas 
elevatoriaus fondo laimėji
mų knygeles.

Po susirinkimo kavutė ir 
užkandžiai.

Kieno balius, to ir taba
kas.

* * *
Garbė už pinigus nenu

perkama.

Kandidatai i didžiausios 

Bostono draugijos valdybą

Lapkričio 16 d. bus nomi
nuojami kandidatai į So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos vaidyba. Tai didžiausia 
Bostono lietuvių organizaci
ja. nes ji turi apie 1,500 na
rių.

Į pirmininkus, vicepirmi
ninkus iždininkus ir fin. 
sekretorius tėra po vieną 
kandidatą. Visi senieji: St. 
Drevinskas. L. Švelnis, E. 
Ketvirtis ir A. Druzdis.

Atsisakius kandidatuoti 
į sekretorius senam draugi
jos veikėjui, ilgokai ėjusiam 
sekretoriaus pareigas Albi
nui Nevietai, yra du nauji 
kandidatai: B. Utenis ir Pr.

Mučinskas. kelerius metus 
buvęs tos draugija.- eikalų 
vedėju.

J maršalkas k?. atuo- 
ja J. Alarcelionis č V.. Šid
lauskas, į revizijų.- . nisiją 
—Br. Strikaitis, A. Ketura
kis. J. Arlauskiene. \. Bui
ka, J. Jašinskas u I • Bliu
mas.

Į direktorius yra 16 kan
didatų: V. Šteine as. G. 
Aukštikalnis. S. Katkevi
čius, A. Matjoška. A. And
riulionis, J. šilalis K. Žukas. 
A. Zardeskas. P. i. ccio.tas.

Sandaros moterų padėka

Dėkojame visiem- kurie 
šiuo ar tuo priride prie 
mūsų banketo, km iame bu
vo išrinkta nauja karalienė.

Didžiausia padėka mūsų 
senai veikėjai Ja Iv:gai Tu
ma vičienei. jos dukrai Ire
nai Mickūnienei. šeiminin
kėms ir jų padėjėjams.

Dėkojame karalienė- rin
kimų komisijai ir įsiems 
banketo dalyviam-.

Valdybos vardu

Julija Arlauskienė,

pirmininkė

adv. J. Grigalius, J. Lubinas,’ 
J. Casper, J. Overka, adv. 
A. Young, S. Trepenskas ir 
A. Jaraitis.

Sandaros susirinkimas
i

šį sekmadienį, lapkričio 
19 d. 2 vai. popiet Sandaros 
salėje bus Sandaros 7-sios 
kuopos narių susirinkimas, i 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

5 vai. bus laimėjimų trau
kimas.

J. Lekys,
’ekretorius

Sekmadienį jaunimo 

demonstracija

Spalio 29 d. Wakefielde 
vieno jaunuolio pastango
mis buvo surengta milžiniš
ka demonstracija vyriausy
bės politikai Vietname pa
remti.

šį sekmadienį, lapkričio 
19 d. 2 vai. popiet panašią 
demonstraciją organizuoja 
Bostono jaunuoliai — An- 
thony Ivanov ir Richard 
Gannon iš Northeastern u- 
niversiteto. Juos remia Ame
rikos legionas. Užsienio ka
ru veteranai ir kt. organiza
cijos.

Jos nereikia raginti

Kiek iš mūsų tarpo yra to
kių. kurie jokiam bendram : 
reikalui nė dolerio neauko- 
ja. o Liucija Baranauskienė 
iš So. Bostono neraginama 
tai vienam, tai kitam lietu
viškam reikalui atneša po 
penkinę ir daugiau.

štai ir šiomis dienomis ji. j 
atėjusi į mūsų įstaigą, paliko1 
po penkinę Vasario 16 gim-Į 
nazijai ir Ralfui.

A. Dabrilaitė vyksta į 

didelį suvažiavimą

Font Bonne akademijos 
mokinė Aldona Dabrilaitė 
su kita tos mokyklos mokine 
atstovaus savo mokyklai vi
sos Amerikos aukštesniųjų 
mokyklų mokinių suvažia
vime Chicagoje lapkričio 29 
—gruodžio 2 dienomis.

1

Nauja našlių karalienė

Sandaros Moterų Klubo 
lapkričio 5 d. bankete naš
lių karaliene išrinkta Mari
ja Pašakarnienė iš Brockto
no, kuri karalium pasirinko 
Juozą Pusvaškį. Karalienės 
palydove išrinkta Ona Jona- 
kerienė iš Tewsbery, Mass.

Mebroaės simfoninio 
orkestro koncertas

Melroses simfoninis or
kestras švenčia 50 metų savo 
gyvavimo jubiliejų. Ta pro
ga šeštadienį, lapkričio 18 d. 
7:30 vai. vak. įvyks pirma
sis sukaktuvinio sezono kon
certas, diriguojamas Jero
nimo Kačinsko.

Programoj.? — Berlioz 
Fantastiškoji simfonija it 
Verdi operos "Rigoletto“ iš
traukos.

Dalyvauja gerai žinomi 
Bostono dainininkai: L. Lee 
—Gildą, M. Evans — Mad- 
dalena, F. Callahan — ku
nigaikštis, R. Lebron — Ri
goletto, P. Rohrbough — 
Sparafucile ir A. Polimenos 
—Monterone.

Koncertas įvyks Melrose 
Memorial salėje, po kurio 
bus iškilmės su vaišėmis.

Dramos sambūris vaidino 
Waterbury

Praeitą sekmadienį Bos
tono Lietuvių Dramos Sam
būris LB parengime vaidino 
"Nuodėmingą angelą*'. Pub
likos buvo daug, ir rengėjai 
mūsų vaidintojus labai nuo
širdžiai priėmė. Ir taip su 
pasisekimu apkeliautos vi- 

1 sos didesnės kolonijos.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

Išnuomojamas butas 51 z 
kambarių. Saulėtas, geroje So. 
Bostono sekcijoje. gazu apšildo
mas. Tik suaugusiems.

Tel. 268-0386. (46)
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujantiojspms vietinėms ir užsienio lėktuvų

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vei gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ-„ ' So. Bostone H gatvėje III _

Unijoma, Kartu sutvariA»«L vienbučius v kelionių planus. Specia- aakžte ^nuomojamas 3 kamba- KIUKAS RUDNOSIUKAS 
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gante atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. ' v -

KARTU f R A

rių moderniškai Įrengtas butas Tai :au lrečįojį laida. Lietu- 
su visais patovumais.su visais patogumai

Teirautis bet kuriuo metu te
lefonu 268-2363.

(46,

Globė Parcel Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių. ,

Įvairias medėIagas.odas. skaryte. megztinius
Įr kt. galimą pirkti SAVIKAINA musų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambiiiti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

E •> Vedėja: Aldona Adomonis

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

t
;<>

pilnas visokių skanėstų
n ’’

visiems mūsų na u j sems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas

: Kasmetinis išvalymas

uJTue'hiuvt

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*hųigton-§U, Dorchester, Mass.

-V'

'-V*-. -
1204

viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras- 

Dorchesteryje išnuomojami tai mėgsta. Todėl pradžiu-
kamhariai ųrams. (.eras *u>i- ~jnkite savo vaikučius, įsi-; 
siekimą-, patogi ir rami aplin °
ka. gykite ją tuoj arba Kalėdų

Skambinti po 5 vai. vak. tel. proga. Kaina $3.00. Gauna-
288-8956. (4.) ma ir Keleivy-

PARDUODAMI NAMAI

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku viaus pataisymo, remon- * 
to ir projektavimo darbus is lau- » 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 1 
biznio pastatų, pagal Jdsų reiks- ! 
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

COSMOS PARCELS 
E X P R E S S CORP- į 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 

j ir kitus Rusijos okupuotus

i

^********************************<

::A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance <

' ’ i

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
— **********************************

ADMINISTRA. JJ Oi 

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci- į

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

Dorchestery šv. Petro para
pijos ribose parduodamas gerai . „ , , .. .
prižiūrėtas .2 šeimų namas Ja Pra*° 8efb- skaitytojus, | 
5—5%—2—212, gražios vonios kurie keičia adresą, prane- 
ir kiti patogumai. ’l ra du la- naująjį adresą neuž
bai gerame stovy garažai. Kai
na apie 20,000 dolerių.

Skambinti 436-1331.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterk» siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu.

. .. . .. , va ir kitus Rusijos valdomus
miršti parašyti ir senąjį. ■ , . , o- - • . -y ~ t plotus! Siuntiniai sudaromi iš

Nepamirškite parašyti vjetjnės gamybos medžiagų, ap- 
pašto numerio — —p code. avo maisto ir pramonės gami- 

nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siusč’a-

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vsdstus, išpildome gydytojų re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

t82 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSI O N. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir seka.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIO3 ANGLUOS LIETUVIŲ i 
KLLTCRINĖ RADUO PROGRAMA(

Sekmadieniai! 8-9 vai. ryte 
FM Bandomis 105.7 mexac;liių 
U WK0X, Framingham. Mase.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROUKTON, MASS. 02102 

Tel. JTniper 6- /209

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak..: 

o šeštadieniais » I >
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.i 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

***********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************
**********************************

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury SL

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; RSpMtnigai taisome laikrodiioa 

bedas, papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649 

ėeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
me maistą, pinigus ir galite už-, siuntinius tiesiog iš Worces- 

7 sakyti jų gamybos prekes, čiai terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
sumokėsite pinigus, o giminės jos valdomas sritis- Čia kal- 
ten vieloje galės pasirinkti už- bama lietuviškai, pataraau-
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti j tvarkingai, 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
Įj tos vergų stovyklos, kuriose 

kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

ĮT draugai. Knygos kaina — 
1 75 centai.

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir

g Dažau ir Taisau
S Namus iš lauko ir viduje. « 

Lipdau popierius ir taisau 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Vedėja B. Sviklienė

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

oooooooooooooooaoaoooaooM

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij*. 
Programa Naujoj Anglijo; 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie-’ 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvay 

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

i Flood Sąuare 
Hardicare Co.
SavtaiaUa N. J. ALEKNA
<» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Bmjamin Moore Datai 
Popiero* Sienom*

Stiklas Langana 
Vlaokie reikmenys namam 

Reikmenya plamberiama 
Vtootda

« /


