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Šį savaitgalį Chicagoje 
posėdžiaus Kultūros Kongresas

Kongreso posėdžiai vyks Jaunimą Centre. Ten ir li
teratuos vakaras, Rašytojų Draugijos premijos Antanui 
Gustaičiui įteikimas bei Meno ir spaudos parodos. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje — Dariaus Lapinsko opera Maras 
ir kantata Karalius Mindaugas.

Šį savaitgalį Chicagą už-i 
plūs visos Amerikos lietu
viai kultūrininkai, nes ten 
lapkričio 23-26 dienomis 
bus JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių organi- 
zuotas Trečiasis Lietuvių 
Kultūros Kongresas.

Kongreso įvairiose sekci
jose bus išnagrinėti įvairūs 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
opieji klausimai ir nustaty
tos kultūrinės veiklos atei
ties gairės.

Pažymėtinos bendro po
būdžio paskaitos: dr. J. 
Girniaus "Mūsų kultūrinės 
sėkmės ir nesėkmės“ lapkri
čio 25 d. 10 vai. ryto, dr. J. 
Jakšto ''Lietuvių išeivija 100 
metų laikotarpy4* lapkričio 
26 d. 10:30 vai. ryto, L. 
Dambriūno "Išvados ir min
tys Trečiąjį Kultūros Kong
resą baigiant4* lapkričio 26 
d. popiet.

Meno ir spaudos paroda 
bus atidaryta, lapkričio 23 d. 
6 vai. vak.

Literatūros vakaras, ku
riame dalyvaus Antanas 
Gustaitis, Bernardas Braz
džionis, Birutė Pūkelevičiū- 
tė. Vitalija Bogutaitė, Algir
das Landsbergis, Kazys Ve- 
lelka ir Aloyzas Baronas, 
bus lapkričio 24 d. 7:30 vai. 
vak.

Jame bus įteikta Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija 
rašytojui Antanui Gustaičiui 
už geriausia 1966 m. išleistą 
knygą — "Ir atskrido juo
das varnas44.

Dariaus Lapinsko sukurta 
opera "Maras44 ir kantata 
"Karalius Mindaugas44 (a- 
biejų Kazio Bradūno žo
džiai) bus lapkričio 25 d. 8 
vai. vak. ir lapkričio 26 d. 3 
vai. popiet.

Linkime Kongresui, kad 
jis savo darbais išliktų ilgai 
gyvo atminimo ir svarios 
reikšmės mūsų istorijoje.

Šen. Russel B. Long, finansų 
komiteto pirm., praneša, kad ko
mitetas nutarė padidinti senat
vės pensijas.

East Chicagoj mirė 
Ir. P. Karvelienė

Lapkričio 15 d. East Chi- 
s-agoje mirė dr. Paulina Kal
vaitytė Karvelienė, 81 m. 
amžiaus. įžymi nepriklauso
mos Lietuvos rentgenologė.

Velionė buvo gyvas pa
vyzdys. kaip pasiryžimas nu
gali visas kliūtis. Ji viduri
nius mokslus tegalėjo baig
ti tik 28 m. būdama. Medi
cinos mokslus ėjo Petrapily 
i rBerlyne, o valstybinius 
gydytojo egzaminus išlaikė 
Kaune. Dirbo įvairiose ligo
ninėse rentgenologe, turėjo 
ir savo plačiai žinomą rent
geno kabinetą.

Velionė veikė ir įvairiose 
moterų organizacijose, ne
mažai rašė savo specialybės 
ir kitais klausimais, yra iš
leidusi atskirai kelis veika
lus. Paskutinis jos spausdin
tas raštas — tai jos atsimi
nimų knyga "Gyvenimo vin
giais44. I dalis, išleista Chica
goje 1963 m.

Paliko liūdintis vyras Ste
ponas. kuriam reiškiame gi
lią užuojautą.

Lietuvis karys

ipdovanotas medaliu i
Vietname sužeistas ir da

bar gulįs Chelsea laivyno li
goninėje Al. Svikla apdova
notas purpurinių širdžių 
medaliu. Boston Herald- 
Traveler lapkričio 20 d. įdė- 
io nuotrauką, vaizduojančią 
gen. maj. Adams, sveikinan
tį lovoj gulintį karį ir prie jo 
sėdinčią po motiną Bronę 
Sviklienę, kuri su vyru Ju
lium gyvena VVorcestery.

Lietuvė rašo apie 
kovas 882 kalne

Jau beveik metai, kai į 
Vietnamą išvažiavo kores
pondente Jūratę Kazickaitė, 
žinomo verslininko dr. J. 
Kazicko iš New Rochelle, N. 
Y., duktė.

Boston Herald-Traveler 
lapkričio 20 d. išspausdino 
jos straipsnį apie Kruviną 
pirtį 882 kalne, kuris pai
liustruotas autorės nuotrau
ka.

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Dvi naujo modelio sovietų tarpkontinentir.ės raketos. 120 pėdų ilgio, vežamos Raudonąja aikšte bol
ševikų revoliucijos 50 m. sukakties parade Maskvoje. Sakoma, kad jos gali būti iššautos į orbitą., 
a t vijos Laisvės paminklas Rygoje.

Prezidentas atsako Vėl daužė Hanoi 
savo kritikams aerodromu

New Yorke tarėsi 
ukrainiečiai

Penktadienį karingą kai- Amerikiečiai jau antrą New Yorke pasibaigė pir 
bą pasakė prez. Johnsonas, kartą bombardavo Hanoi a- masis laisvojo pasaulio uk- 
kurioje jis energingai gynė erodromą, esantį tik 1 my- rainiečių kongresas, užsitę- 
savo politiką Vietname. lia nuo miesto centro. Sako- sęs 8 dienas. Jame dalyvavo 

i ma. kad buvo užmuštas ir trijų milionų laisvajame pa-
Jis sakė. kad karas Viet-į Indijos diplomatas. šaulyje gyvenančiu ukrai-

name daro pažangą ir duo- j . , ! niečių atstovai. Didžiuliame
da vaisių, kad JAV karių; Centrinėje plokštumoje - Madison Garden buvo su
skaičius nebus ten padidin-i j^name. netoli Kambo- rengtas nepaprastai gausus 
tas virš 525,000, kad komu- džijos sienos. per 16 dienų mitingas.
nistai ir paskutinį jo pasiū-

Kongresas pasmerkė Uk-lymą susitikti neutraliame 
laive neutraliuose vandeny
se atmetė. Jis įspėjo $iaures 
Vietnamo prezidentą, kad 
jis nedarytų didelės klaidos, 
tikėdamasis su nauju JAV 
prezidentu lengviau susikal
bėti.

Prezidentas pareiškė, kad 
jis pripažįsta teisę turėti ki
tokią nuomonę, bet kiekvie
nas kritikas turi skirti ypač 
karo metu atsakingą ir ne
atsakingą kritiką.

Jis pabrėžė, kad JAV 
kariai Vietname yra ginti 
JAV saugumui, priešintis 
agresijai ir žiūrėti, kad ag
resorius nelaimėtų.

žuvo 133 amerikiečiai ir 630 
sužeista. Priešų žuvo apie 
800 karių.

Atmintina, kad priešai sa
vo žuvusius labai slepia.

Anglijoje gyvulių 
epidemija

rainoje vykdomą sovietų pa- 
; vergimą, buvo paruoštas at
sišaukimas į Jungtines Tau
tas, prašant paremti ukrai
niečių laisvės siekimą

Nevv York Times laikraš
ty įdėtas viso puslapio skel
bimas, kuriame yra daug in
formacijų apie ukrainiečių 
siekimus ir išdėstvti sovietų 
nusikaltimai Ukrainoje.

Argi Įjoję siaučia gyvulių 
kanopų ir nasrų liga. Ji la
bai užkrečiama, todėl ser
gantieji gyvuliai skubiai | 
skerdžiami. Jau paskersta . . ,
apie 100.000 karvių, ožkų ir KOVUI SU SKUrdll 
aviu. Imtasi ir kitu priemo- _ . a j i 
nių‘tai ligai užkirsti kelią paskirta L bU. UOl.
platintis.

Didžioji Britanija nuvertino 
savo pinigus

Anglų svaras buvo lygus $2.80, o dabar tik $2.40. 

Tuo pavyzdžiu pasekė ir kaikurios kitos valstybės. JAV 

federalinis rezervo bankas pakėlė procentus iki 4lA.

Sunkias dienas jau ne nuo' Dėl to gali pakelti bankai 
šiandien gyvena Didž. Bri- jų duodamų paskolų procen- 
tanija. Ilgus metus mitusi tus. Kanados bankas savo 
gausių kolonijų krauju, vė
liau jų nustojusi, ji vis dar

Pirmas kandidatas
jau pasiskelbė

Michigano gubernatorius 
Romney viešai paskelbė, jog 
statąs savo kandidatūrą į 
prezidentus.

Tai pirmas respublikonų 
kandidatas. Minimas nevie
nas kitas, bet jie patys dar 
savo žodžio netarė.

Žinomas žurnalistas Lipp- 
mann geriausiu kandidatu 
laiko New Yorko gubernato
rių Rockefellerį.

9 *

Užsienio pagalbai

Atstovų rūmai atmetė ats. 
Goodel pasiūlymą sumažinti 
sumą kovai su skurdu iki 
•S 1.4 bil. ir paskyrė tam rei
kalui 2.06 bil. dolerių, 

j ši prezidento programa 
; yra susilaukusi daug kriti
kos dėl vykdymo būdo.

Popiežius jau 
sveiksta

Po prostatos operacijos 
popiežius Paulius VI sekma
dieni pirmą karta viešai pa- 

' sirodė — kalbėjo 20,000 mi
niai, stovėdamas savo kabi
neto lange.

Motely nusinuodijo 
3 žmonės

procentus jau pakėlė iki 6.
žodžiu, vienos didesnės 

valstybės pinigo vertės pa
keitimas turi paveikti ir kitų 
kraštų ūkį, vieno daugiau, 
kito mažiau.

negali prisitaikyti prie nau
jų sąlygų ir maitintis tik sa
vo pačios darbu.

Konservatoriai mažiausia 
tiko Britanijos gyvenimui 
pasukti naujomis vėžėmis, 
todėl dabartinė darbiečių 
vyriausybė iš jų paveldėjo y- 
patingai sunkų palikimą — 
pavojingai sergantį krašto 
ūkį. Darbiečiai jam gydyti 
ėmėsi įvairių nemalonių 
priemonių. Didelių pastangų 
dėjo jie ir savo valiutai — 
tvirtam svarui palaikyti, bet 
visų tų priemonių neužteko.
Ir štai ši vyriausybė praeitą 
šeštadienį padarė tikrai ne
malonų žygį — nuvertino 
savo svarą. Jis iki šiol buvo 
lygus JAV $2.80, o dabar 
bus lygus tik $2.40.

Tuo nuvertinimu norima 
paskatinti eksportą ir suma
žinti importą. Aiškumui pa
imkime šitokį pavyzdį. Sa
kysim. sportinis automobi
lis, kurio vertė 1,000 svarų, 
prieš svaro nuvertinimą už
sieny galėjo būti parduotas 
už $2.800, o nuvertinus jau 
bus parduodamas už $2,400. 
Taigi, norinčių pirkti tos rū
šies automobilį gali daugiau 
atsirasti, ir tuo jų eksportas 
padidės. Taip pat ir kitas 
anglų prekes bus lengviau 
užsienyje parduoti.

O iš užsienio įvežtos pre
kės turės pabrangti, ir todėl 
jų mažiau bei veš. Tuo būdu 
Britanija tikisi daugiau savo 
prekių į užsienį išvežti, ne
gu jų įsivežti. Dabar ameri
kiečiams pigiau atsieis ir pa
atostogauti Britanijoj, jų at
važiuos daugiau ir, žinoma, 
atveš daugiau dolerių.

Didž. Britanijos vyriausy
bė pakėlė ir procentus už 
paskolas iki 8G. Tuo tikisi 
paskat’nti užsienio kapitalą 
pasukti į kraštą.

Britanijos svaro nuverti
nimas palietė ir kitus kraš
tus. Jau nuvertino savo pini
gus Airija, Danija, Izraelis.; 
Maleizija. Guvana ir Hong 
Kongo koloniia. Kitos vals
tybės, kurių pinigai paremti 
Anglijos svaru, kaip Austrą- į 
lija, N. Zelandija, Pakista
nas ir kt. dar neapsisprendė 
kai ppasielgti.

JAV federalinis rezervo;

Egiptas atnaujino 
ryšius su Britanija

Egipto diktatorius Nasse- 
ris, prieš 2 metus nutraukęs 
diplomatinius ryšius su Bri
tanija, sekmadienį paskelbė, 
kad tie santykiai vėl atnau
jinami.

Neabejotina, kad toks po
litinis žaidimas abiem šalim 
davė tik nuostolių.

Plėšikas pabučiavo,
bet ir apiplėšė

Miami, Fla.. du plėšikai 
apiplėšė turtuolius Dinkler. 
Plėšikai buvę labai manda
gūs, vienas jų ponią net pa
bučiavęs ir atsiprašęs, kad 
jie priversti tai daryti, nes 
reikią gyventi. Pasiėmę ret 
$350,000 vertės brangeny
bių, plėšikai apleido namus.

Išteisino kaltintus
pašto apiplėšimu

Bostone išteisinti du as
menys — John Kelley ir 
Patricia Diaferio, kurie bu
vo kaltinami apiplėšę pašto 
sunkvežimį netoli Plymouth, 
Mass.. ir pagrobę 1 mil. 200 
tūkstančių dolerių.

Trečiasis kaltinamasis, 
kuris buvo laisvas, įnešęs 
$10,000 užstatą, nežinia kur 
pasislėpė.

Viršuje Rohcrt G. Clark iš Lex- Dėl sugedusių šildymo į-
ingtono. pirmasis negras, iš- rengimų viename motely ne-1 bankas pakėlė paskolų pro- Sweet, 51 m., kaltinamas

Atstovu rūmai 167 balsais' rinktas į Mb-issippi atstovu rū- toli Akrono. Ohio. nusinuo-j centą kitiems bankams iki pasamdęs du vyrus milionieriui
prieš 143 užsienio pagalbai mus- Apačioje negras dr. Fer- dijo 3 asmenys, kurie ten 4’gG (buvo 4G ), kad tuo Charles von Maxcy of Sebring 
patvirtino $2,196,550.000, sruson Reid -u žmona, išrinktas, nakvojo. Apie 40 svečių Ii- būdu užkirstu kelia JAV ka- nužudyti. Maxev žmona liudija,
tai vra vienu bilionu mažiau, i Virginijos atstovu rūmus, ku- goninėje buvo suteikta pa- pitalui bėgti į Britaniją, nes kad Sweet buvo jos mylimasis,
negu prezidentas prašė. riuone negro nebuvo nuo 1891 m. galba. ten pakeltas procentas. Ji teisia Bartow. Fla., teismas.

tik 2.19 mil. dol.
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^--nkim nepalūžti - ertoje kov .je dėl tėvynės laisvės, ka "zalite. r.e^ ka padarote 'o i oamatė. koks dideli- - 
ta: t.star to Mas.eva narso ir a 'olševiku rusu melą -. 

Lai g y vuo ja Laisva Latvija — Lai dzivo briva Latvijai mum- ater uar.-ruriu rer.g- suuruo ųe niovė okupuot :
į vatu. Lietuvos žmor.iu smezer is.

"Atskirai ka bant anie tū- Tai svarbiausia. Ir šis faktas 
Ta? aruoe-. galima 'ūte. 'as šimteriopai nusveria vi;u- 
būd'”ar‘ ra-akvti: vadina- kitus.
m ien vai džio-žmonės—na- "žinoma, kad Mask ai 

jsigakėk'mo v^ma valdžios rūnėio paveikti rate. Ir :u- 
?.a.p žinome, '-'liko -ušauktoj konferencijoj ŪVa- P&t'oua. J.e • a 'uvo kaip sar Pėiovi3as pastangas, kad 

s.o. ngt/.j n e - r a.. o- u 1 -22 r. ~ ^*a - -■ ^u-o m o- .v -. . .r j o ?a o tikslą nas. extu. T..-, a.
Lietuvos diplomatu Vliko, Alto. Lietuvos Laisvės Komi- ___ ___ ___________________________________
teto i. Lietu r. Tiendruomenės atstovų lygiateisiais nariais
daly/avo k beveis i.-a- tuzinas lietuvių laikraščių redak-i 
torių. Tai bu /o reikšminga- taktas nes iki šiol panašiais 
atsitikimai- -panda būdavo lyg pamirštama, nors ji poii-Į 
tiniams veik-niam- yra -varbiansias ‘oendradar'ois. Juk per 
ją daugiau.-ia oi-uomenė sužino apie jų veiklą. Spauda 
visuomenėj paskleidžia tas idėjas, kuria- veiksniai skelbia, 
jas i-nagrinėja. L-mina. ji pateikia politikams naujų mini 
-čių. veizio- planų in ieitokių sumanymų.

Todėl ši konferencija ir nutarė:

iJidž.ai vestindama -pandos vaidmenį Lietuvos lais
vės kova., konferencija pritarė Vilko iniciatyvai Įjungti 
lietuv.-Ką -paudą i veiksnių bendras konferencijas ir krei
pia als.-cirų veiksnių dėmes; i reikalą kuo glaudžiau bend
radarbiauti -n -panda ir paieng-. inti spaudai formuoti vie- 

nuomonę Lietuve- interesų linkme/'
Nutarimą-. r<xio-. aiškian-ias. o atsirado vienas laik

raštis kuri.- pa-kelbė. kad konferencija pageidavo, kad 
-pau<ia suvi<• n<xiėt*f, auMninėjo iaikraščiust kurių redak

toriai daly/avo konferencijoje, ir pabrėžė, kad jie buvo 
"prispirti i kampą prie-; veiksnius nerašyti, jų nekritikuoti,į 
Įpareigoti -u veiksniais būti jų aplinkraščiais ir nešti atsa
komybę už veiklą ir neveikią“.

Iš tikrųjų tai nebuvo nei kalbama, nei pageidaujama.'
Konferencija tenorėjo, kad spaudoj nebūtų prasimanymų, 
panašios, ir.foimacijos, kaip čia minėtoji, kad spauda jaus
tų atsakomy .>ę už savo darbą. \

Veiksnių darbų kritika reikalinga, bet svarbu, kuriuo 
tikslu jie kritikuojami. I

Ne priešingi atsargiai kritikai

i

komaiū^tą paleisti iš nelaisvės šiaurė* Vietname trys 
amerikiečiu -eržantai. atvykę j Andrew«s oro bazę, Md.: 
vir-ui — Edward R. Johnson is Seaside. Cal.. apačioj 
kairėj Daniel L. Pitzer Jr. iš Spring Lake, N.C., ir deši
nėj James E. Jaek«on Jr. is Takott, W.Va. Yiriatiais 
nugabentas Į Waiter Read ligoninę Washingtonę, a kiti 
du į Ft. Bragg. NŪC^ ligoninę.

ŠALIN VERGIJA!

Toks šūkis buvo girdima? 
i p k. ičio 7 d. Jungtinių Tau

ru posėdy, svarstant moterų 
-kulminacijos klausimą. 

Vienam komunistu: kalbant. 
12 emigrantu rusu pradėjo 
-aukti ’kšalir. vergija!" ir iš
kėlė 13 pėdų ilgio ir 3 pėdų 
pločio plakatą su įrašu: 
Laisvė Rusijai! šalin sovie

tų vergija!".
Žinoma. demonstrantai 

tuo-' buvo rūmų policijos pa
balinti iš salės ir įspėti, kad 
kitą k.a:ta pasirodžius rū
muose. jie bus suimti.

Tai buvo rusų organizaci 
jos "Laisvė Rusijai" nariai.. 
Organizacijos būstinė yra 
Bridgeoorte. Conn.

LONDONE PAGERBĖ

KOMUNIZMO AUKAS

Spalio 31 d. didžiausioje 
Londono salėje (Royal Al
bert Halb susirinko apie 

anglų, vidurinės Euro
pos egzilu ir kitų pagerbti 

1 žuvusiu komunizmo aukų.
1 Dvidešimt vienos tautos vė

liavos. kuriomis buvo pa
ruošta salė. buvo nuleistos 

t :k: pusės stiebo. Lordas St. 
Osvvaldas. atidarydamas pa
minėjimą. pažymėjo, kad 
1917-1967 metais komunis
tai išžudė 95 milionus nekal
tų žmonių.

Daugiausia nukentėjusias 
tautas atstovavusieji vaikai, 
arrer.gti tautiniais drabu
žiais. padėjo vainikus žuvu- 
-iems pagerbti, f Prie lietu
viu tautinės vėliavos vainiką 
padėio D. Briedytė ir A. 
Briedis).

Minėjimo programoj tau
tų atstovai kalbėjo abėcėlės 
tvarka — nuo Albanijos iki 
Zanzibaro. Lietuvos nuken- 
tėjima išdėstė kun. A. Gery- 
ba. Živilė Šlekvtė f iš Kana
dos), lydima kitų dviejų lie
tuvaičiu. perdavė iaudinan 
čia Sibiro tremtvje sudėtą 
lietuvaičių maldą.

Apeigose dalyvavo kata
likų. stačiatikių, evangelikų, 
budistų ir musulmonu dvasi
ninkai. Minėjimas buvo fil
muojamas televizijai.

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

H tomas, 43’? psl.

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

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

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

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas. 392 tsi. Kcvgoie vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoLueir.iai "pamokslai", savos valdžios 
kūrimas didieji dvaru streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETU RUSUA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžia: aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo S2.50. 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 įDOMlAS KNYGAS!

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

MooeeeeeoeeooeoeooeeooeooooeoMMMMMMOMec

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

oaaoo—aaaeaaa—aeaaaa—o—BBaoaa—aea—a—
:■ .. ■■■' JEVCF 4~MK-^MS*.ve

Svaibios 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 
Per kar. v abi dalis kaina ti’w ....................................... $6.50

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

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

čicagietės įspūdžiai koasuni>tų paveržtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................-.............................................. $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės bryžmočiams,
70 puslapių, kaina.................................... .......................... ......... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraiėiat nuo 
2S79 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri kaina seniau 
buvo $6.00. o dabar tik —.............................. —....................... $2.00

Dan Kui ūčio MagUkuoju kilimu j Vikrių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kakta ....................$8.00

taur.au
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Svarbus SLA pasiryžimas

JAUNIMĄ JJUNGTI | HETUVjy VĘIKLĄ!
* 3

SLA vajus lietuvybei iš
laikyti pastaruoju metu su
stiprintas nauju reikšmingu 
šūkiu — SLA Generalinis! 
.Jaunimo Vajus! Atseit, bus 
dedamos visos galimos pa-!

*

WORCESTER, MASS.

WATERBURY, CONN.
i
1Ir mes matėme bostoniečių 

"Nuodėmingą angelą"
!

' Bostono Lietuvių Dramos . 
Sambūris lapkričio 12 d. j 
Waterbury suvaidino Petro 
Vaičiūno 5 veiksmų pjesę 
"Nuodėmingą angelą“ Vai
dinimas buvo pasigėrėtinas, 
vaidintojai giliai isigyvenę

Ruošiamės minėti 

Vasario 16-ją

VVorcesterio Lietuvių Dr-
stangos gauti kiek galima jų Taryba Lietuvos nepri-! i gavo vaidmenis,rimtai pa
dauginu jaunuolių. i klausomybės atstatymo pa- į sirengę. Vaidinimą režisavo

m , 'skelbimo 50 m. sukakti ren-'SLA Vykdomoji Tarvba ,
ar. atsišaukime sako:! 1 -
"Sibivierijimui reikalingas peW'’ių Piliečių Klubo sale- šokio peržiūra Tatjanos Ba
• • • • Je. Jau išrinktos įvairios ko- bu®kinaitės anšvietima irmummas, o jaunimui nema-lJ ... ~ - įUujuimims. ap&vieumą u
žiau reikalingas Susivieniji- ™slįos- Spaudos-propagan-j muziką tvarkė Kęstutis Ma- 
mas. kad mūsų lietuviškasi komisiją sudaro Pranas į kartis, grimavo Stasys Sant-
jaunimas augtu ir bręstų lie-' . . ,
’ dvasio- cys ir Juozas Krasinskas. Ji

savo darbą jau pradėjo.
Jaunimas minėjimą su-

- - ruoš kiek vėliau, gali būti ... . ....
i\ieni jimas, turėdamas Vilniaus Aušros Vartų para- S1;13 dau^m0J atsitikimų į

nu skaičių vyresnių narių, rujos salėie. Jaunimo komi-l dvpuku parengimus neat-

Aleksandra Gustaitiene. de 
koracijos dail. Vizgirdos,

........ O

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS
3655 N.W. 34tk Street, tek NE 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

* NAUJI "ARKLIAVAGIAI"

■ "Dievo koronė“ anais lai
kais Lietuvoje buvo arklia- 

i vagiai, o šiandien tokia pat 
! "koronė“ JAV yra automo
bilių vagys. Pernai čia buvo 
pavogta 600,000 automobi
lių. Kadangi JAV yra dau
giausia automobilių, negu 
kur kitur, tai čia jų daugiau
sia ir pavagiama. Antroje 
vietoje yra Anglija ir Pran
cūzija, kur pernai pavogė 
po 28,000 automobilių.

KANADOS NAUJIENOS

tuviskoje 
je“.

Tuo daug pasakyta, nes
Su? 
žyn
yra reikalingas jaunimo, 
i aulų jėgų veiklai sustiprin
ti ir pagaliau paveldėti savo 
laiku šios organizacijos ižde 
esančius milionus. Iš tradici
jos, kaip tėvai, taip lygiai ii 
vaikai Susivienijime veikia 
ir veiks, patriotiniais jaus
mais vadovaudamiesi. Susi
vienijimo praktikoje pir
mauja ne srovinis, bet bend
rinis veikimas savo tautiečiu 
naudai, o taip pat šiai di
džiausiai fraternalinei mūsų 
organizacijai rūpi Lietuvos 
ateitis ir jos laisvės kovos.

tautmėje Vietinos publikos buvo 
mažiau, bet buvo atvykusiu 
iš kitu kolonijų. Vietos kuni

HAMILTON, ONT.

Paminėjo SLA 80 metų 

sukaktį

Spalio 14 d. SLA 72 kuo
pa paminėjo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
80 metų veiklos sukakti gra

siją sudaro mok. Antanas Vyksta, bet kun. Ruokis bu-
Minikauskas. mok. Vincas™ atsilankęs .s uz kebu sim-
Grigas, Marijona Jankaus- tp™.vl.,u I>ai'torėtl Puikiu aoje Knights of Columbus
kaitė. Ona Milervtė ir Pau-į vaidinimu. I klubo saleje. Prie salės ryš-
linkfinvtP ’ n -j- • v- • • kioje vietoje salia KanadosnuKom re. į p0 vaidinimo sambūriui t

k'itnc Irrtmiciinc Knc rto ! v -. - -v m VeliaVOS ple\esa\O ir LietU-Kitos komisijos dus pa- buvo Įteikta gelių. Ta proga
skelbtos vėliau. . . į buvo pagerbtas ir laureatas
Paskaita apie JAV lietuvius rašytojas Antanas Gustaitis, p„,,;iQt5 v ,i

Istorikas Pranas Pauliu- §j0 sambūrio administrari-j L-fd
koms skaitė neblogą paskai- nis vadovas. Žodį tarė Vik-i ™
tą apie JAV-bių lietuvius, toras Vaitkus. j SLA\eikla\ia tampiiai su-
Apie VVorcesterio lietuvius _ .... _ į sijusi su lietukų tautos ko

vos vėliava. Į minėjimą buT 
vo atvykęs SLA prezidentas

kalbėdamas, jis pasinaudo-! Po - vaidinimo Bendruo
ju mano jam suteiktomis ži- valdyba SUf.eRge

būriui kuklias vaisęs.. Buvo 
pasidalyta mintimis, pasi

va dėl savo laisvės.

Jaunimui lengva pasidaryti 

Susivienijimo nariais

Susivienijimas ryžtasi pa
čiomis .lengviausiomis sąly
gomis suteikti jaunuoliams 
nario teises, kad jie be di
desniu išlaidų galėtų Įsijung
ti i SLA. Jeigu nėra pasiry
žimo imti draudimą, kurio 
pagalba sutaupomos lėšos 
aukotojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai, tai 
kiekvienas jaunuolis bus 
SLA.nariu, jeigu paims pigų 
terminuotą draudimą, mo
kėdamas per metus $3.00 
už tūkstanti dol. apdraudos. 
Tai pirmasis jaunuolio ryšis 
su lietuviška organizacija ir 
jo pirmieji žingsniai tauti
niame darbe.

POSĖDŽIAVO VLIKO 

TARYBA

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto taryba 
1967 lapkričio 10 dienos po
sėdyje svarstė tris dalykus: 
Washingtone spalio 21-22 Į- 
vykusios Politinės Konfe
rencijos turini (pranešėjas 
—Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas), 1968 metų mi
nėjimo programos papildy
mus. iškilusius iki Washing- 
tono konferencijos ir joje 
(pranešėjas— Vliko valdy
bos narys dr. A. Budreckis) 
ir Jungtinio Finansų Komi
teto planus lėšoms 1968 me
tams telkti (pranešėjas — 
Vliko valdybos narys P. 
Vainauskas).

Ryšium su spaudoje pasi
rodžiusiais spėliojimais apie 
Washingtono konferencijos 
išlaidas, posėdyje paaiškin
ta, kad Vilkui konferencija 
atsiėjo 250 dolerių.

Susipažinus su lėšų 1968 
metams telkimo klausimais. 
Vliko pirmininkas kreipėsi 
Į Vliką sudarančias organi
zacijas, skatindamas jas uo
liau pasirūpįnti savo talki
ninkavimo sustiprinimu tam 
tikslui.

Taryba atnaujiho bei pa 
pildė savo nuolatines komi
sijas. Komisijose dabar yra:

Politinėj ir teisių komisi
joj — B. Bieliukas, A. Bud
reckis, S. Lūšys, B. Nemic
kas, K. Račkauskas. A. Ve- 
deckas, P. Žilionis;

Šių dienų "arkliavagiai“ 
vra labai sumanūs, šiandien 
didžiuosiuose miestuose yra 
tokių dirbtuvių, kuriose pa
vogti automobiliai per 24 va
landas taip pakeičiami, kad 
ir geras specialistas jų ne
atpažins.

Kaikurie automobilių va 
gys Įsigijo sunkvežimius ii 
užrašė ant jų nesančių auto 
mobilių remonto dirbtuvių 
pavadinimus. Su jais jie va 
žinėjasi po miestą ir. pašte 
bėję be priežiūros automo 
bili. prie jo privažiuoja, ap
žiūri, lyg norėdami išaiškin 
ti. kas taisytina, o pasku' 
prisikabina ir nuvažiuoja 
net keliolikai žmonių stebint 
tą operaciją.

Nauji laikai, nauji bei ap 
sukresni ir vagys.

I SLA veikėjai jau tada su- 
, prato mūsų tautos reikalus 
I ir siekė Lietuvai laisvės. A- 
! nų dienų siekimai buvo la
bai panašūs Į šių dienų or
ganizacijų uždavinius. Net 
ir padėtis labai panaši, nes. 
kaip anuomet, taip ir šian
dien Lietuva buvo ir dabar 
yra tų pačių rusų pavergta. 
Tik šių dienų priespauda y- 
ra žymiai sunkesnė.

SLA prisidėjo ir prie pa
lankaus Įstatymo pravedi- 
mo. kad Į Ameriką galėtų i- 
važiuoti antrojo pasaulinio 
karo ir bolševizmo aukos— 
tremtiniai.SLA atstovas bu
vo vienintelis iš lietuvių, ku
rio liudijimo išklausė JAV 
kongresas. Tas be abejonės 
prisidėjo prie to, kad toks i 
statymas netrukus buvo iš
leistas.

Apie Amerikos lietuvių 
didesnj organizuotumą ir 
reikalą turėti vieną tautišką 
susivienijimą jau 1883 me-

džiaugta pasisekusiais dar
bais. Bravo sambūriui ir

Sandaros 16 kuopos susi- Bendruomenei, ji pakvietu-j tais rašė "Aušroj“ dr. J. 
rinkimas Įvyks lapkričio 26 šiai! j šliupas, šito tautinio atgintu-
d. 3 vai. popiet. Jame bus K. Bagdonas mo laikraščio vienas redak-
renkama naujoji valdyba ir torių. Atvykęs Į Ameriką,
aptariami kiti svarbūs reika
lai. j KOVA JAV KOMUNISTŲ

Sandaros susirinkimas

jis šią idėją čia kėlė ir ėmė
si žygių jai Įvykdyti. Jo ir 
kitu pastangomis 1886 m. il
gime pirmasis visu Ameri-

..... . • - Šiuo metu JAV komunis-{ k°s lietuvių susivienijimas.
Šiomis dienomis mirė ii- tų naitijoj eina kova dėl Jo steigėjai ne tik manė 

gai sirgęs senas kelemio valdžios rp dabartinio pir- šelpti savo narius nelaime- 
skaitytojas Jurgis Bieliaus- sekretoriaus Hull ir ie, bet susivienijimo pagal-
kas ir Povilas Dusevicius, Jacksono (negro). Juodu a- ba norėio visą lietuviu įsei- 
palikęs du sūnūs. į bu buvQ nuvvke j Maskvą| viją aukščiau pakelti kultu-

dalyvauti lapkričio 7 d. iš-, ros’ doros b etim° si itvse.

Mirė lietuviai
PARTIJOJE

SLA prez. P. Dargis savo 
kalboje pabrėžė, kad atei
nantieji metai yra sukaktu
viniai. nes tada sukanka 50 
metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatvmo pa
skelbimo. Tos sukaktie* oro 
ga jis kvietė visus prisidėti 
prie lietuviškų darbų, nes 
reikalinga kuo daugiau su
telkti jėgų mūsų visu aukš
čiausiam tikslui — lietuvy
bei išlaikyti ir mūsų tautos 
laisvei atgauti.

Sveikino iš Floridos ; kilmėse ir prašyti išspręsti
T , rz i • - * iu tarpusavio ginčą: katramJadvvra Keslenene at- . t*v i. .. . , . toliau vadovauti JAV ko-siunte iš Miami worcestene- . . ..... T. .. munistų partijai,ciams sveikinimų. Ji rase., - r J

kad Juozas Nevis sveiksta.' Maskva, atrodo, labiau 
Tuoj gautas ir Nevienės, linkusi palaikyti negrą, to- 
laiškas, kuriame rašoma, ; dėl galimas daiktas, kad ne

Dr. J. Šliūpas buvo lais
vamanis, bet lietuvybę statė 
aukščiau už laisvamanvbę. 
todėl jis 1889 metais lietu-j

Tie. kurie dirbo anais lai
kais dėl Lietuvos laisves, ti
kėjo Lietuvos prisikėlimu.) 
Tikėkime ir mes šviesesnei 
tevvnės ateitimi ir

Buvusio Albanijos karaliau. 
Zog sūnaus princo Leką padova 
notas Kalifornijos gubernato
riui Reagan drambliukas. Jis y 
ra 15 mėnesių amžiaus ir jai 
sveria ketvirtį tonos. Drambliu 
kas, stiuardesos Angelą Caley 
23 m., globojamas, skrenda i: 
Londono pas savo naująjį ponąReikalinga lietuviškos

šeimos pagalba

Čia aptariamas lietu
viškas darbas SLA veikėjų 
pilnu atsidėjimu varomas. 
Tr jie visi tikisi lietuviškos 
šeimos pagalbos. Jeigu iš 
SLA veikėju pusės matome 
nemažą pasiaukojimą, tai iš 
kitos pusės, jie turi vilties, 
jog geri lietuviai, i kuriuos 
jie kreipsis jaunimo Įrašymo 
reikalu i Susivienijimą, bus 
jiem spalankūs. juos supras 
ir priims jų gerus pasiūly
mus. naudingus ir patiems 
jaunuoliams, lygiai ir svar
bius mūsų visuomenei. Šis 
metas, kai artinas Kalėdų 
šventės ir Naujieji Metai, 
yra ypatingai patogi proga 
Įrašyti jaunuolius Į Susivie
nijimą. Juk geriausia šven
tinė dovana jaunajai kar

vištoms pamotoms steigti “v’71.es ate,t™!’.r n,epasl: 
atsikvietė iš Lietuvos kun. ^k™e 

. .. , Aleksandra Burbą. Juodu
kad jos vyras. 5 savaites iš-; trukus JAV partija savo va- Amerjkos lietuviu tautiniam 
buvęs ligoninėje, dabar gy-'du "išsirinks“ Jacksoną. atėmimui turėjo didelės

Sąmatos komisijoto — 
J. Pažemėnas, A. Sodaitis. 
L Virbickas;

Apyskaitų komisijoje — 
T. Pakalka, V. Vaitiekūnas, 
J. Vilgalys.

Tarybos posėdyje dalyva
vo visų penkiolikos Vliką su
darančių grupiu atstovai, jų 
tarpe trys nauji nuolatiniai 
atstovai: Antanas Sabalis 
(Liet Fronto Bičiulių). Pra
nas Dulevičius (Valst. Liau
dininkų S-gos) ir Tomas 
Sperauskas (Liet. Tautinio 
Sąjūdžio).

dosi poilsio namuose. 
Linkiu jam greičiau

sveikti.

Jau turiu Keleivio 

kalendorių

pa-
AUSTRALIJA

Sydnelaus klubas statys

namus

reikšmės. Steigdami lietu
viškas parapijas, jie daug 
lietuvių atskyrė nuo lenkų.

SLA trečiajame seime 
1888 m. buvo inešta rezoliu 
cija įsteigti fondą, iš kurio 
reikalui esant būtu skiriama

keičiasi. Keičiasi valstybių 
sienos, valdžios, režimai. Tu 
politiniu pasikeitimų sūkury 
turės ateiti ir Lietuvai lais 
vė, sakė P. Dargis.

SLA prezidento kalba bu
vo svečiu palydėta audrin 
gaiš plojimais.

Jau gavau Keleivio 196£ ■ Svdnejaus rrieste gyvena 
metų kalendorių. Kaina $1 |daug lietuviu, bet jie neturi Į Ifšu lietuviškiems reikalams.

Kituose seimuose priimti nu
tarimai išleisti vaikams ele
mentorių. Lietuvos istorija 
ir kitų vadovėliu, steigti nra- 
dines ir aukštesnes mokvk- 
las ir tt. 1894 m. SLA devin 

i teikti
per popiežių protestą dėl ru
siu valdžiom žiaurvbiu Kra
žiuose. 1899 ir. STA seimas

Kam jis reikalingas, gali, savų namų viešiems reika
gauti (85 Ward St., 
756-1889).

J. Krasinskas

telef. lams. Kiti didmiesčiu lietu
viai jau tokius namus pasi
statė.

t y

LAWRENCE, MASS.

A. Stundza išrinktas 

j miesto valdybą

Lietuviu Piliečiu Klubo ir

Teisvbė. ir Svdnejaus Lie- 
tuviu Klubas, kuriam pri- j-r - . „s mltarg 
klauso apie pustrečio šimto
nariu, tūri savo "rūmus“ — 
seno "Mobil“ garažo patal
pas, bet jose nėra jokiu pa-

Ruošiant SLA 80 metų su 
kaktj. stambia auka parėmė

Meninę programą atlikol Sta^s ^'irblf,.
.aunieii menininkai iš St .stallpk« kaval
Catherines: akordionistė Al- buJŽ J^nksto istgi.it
dona Bogušvtė ir baleto šo- hl'tet^ * T?™ . ,a.'mejl 
keta Vaidilutė Setikaitė iri mer T» stabuka laimeJ° M 
iš Hamiltono pianistai: Mar
garita Klevaitė ir Rimantas 
Klevas.

Tiškevičius iš Hamiltono.

laimėjimams vaišių sta 
liukus aukojo: P. ir D. Dau
ginai iš St. Catharines, VI 
Bagdonas ir Bakšiai, J. Ba

Ąmerikos- Lietuvių. Tarybos 
pirmininkas John Stundza

togumų, todėl klubas nutarė 
pasistatyti tinkamus namus. 
Nariai pažadėto patys sudėti 

i apie $20,000 ir dar pasisko-
tai tai saugus ir naudingas) Hnti iš banko $55,000.
SLA apdraudimas. Nedide
lėm išlaidom tėvai, dėdės ar 
globėjai gali padaryti jau
nuoliui dovaną, kurios jis,, 
ilgai neužmirš, — apdrausti . 
SLA, 1 v

P. T.

rinktas Į Miesto mokyklų 
komitetą, o dabar išrinktas 
Į Miesto valdvba. Tai pir
mas lietuvis, .kuris ten pate

ikiu jam sėkmės.
M. Stoni*

Reikia linkėti, kad tas su 
manymas būtų kuo greičiau 
įvykdytas.

j Klubo pirmininku yra V.
ĮSimniškis, sekretorium V.) Taryba, Vlikas, Lietuvių 
•Jaras. Bendruomenė ir kt.,

Minėiime buvo pagerbti 
SLA veikėjai: J. Bajoraitis,. .A. . _ , . ,, Z. Pulianauskas, A. Kaušpė-I 'ora'“s !r ?• šaĮaP"lckas,

, . ... i das iš Hamiltono ir Pr. Dau-I -V ^ausnetto. Staliukų lai
nutarė protetonti dėl tusų, .. catharines. SLA b,1,!tu.s pla^n 9
valdžtoes žiaurumų Lietuvo- prez p jtejM| Vilbikaitiene ir D. Daugi-
^e’ po SLA auksinio jubiliejaus

P. Dargis pabrėžė, kad albumą su įrašu: ” Už Įdėta 
jau 19-jo šimtmečio pabai- darbą Tėvynei Lietuvai ir
goję SLA veiklos baras ap- Susivienijimui“, 
ėmė veik tas naeias sritis.1
kuriomis šiandien rūpinasi SLA 72 kuopos vardu P. 
mūsų bendrinės organizaci- Dargiui buvo Įteikta dova- 
jos — Amerikos Lietuvių na —ąžuolo lentoje iš Lietu

vos aukso — gintaro m*ni&- 
kad kai Įklijuota Gedimino pilis.

Tautos Fondo rėmėjai

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondo ypatingųjų rėmė
jų sąrašas papildytas šiais 
vardais: prof. dr. Juozas 
Meškauskas iš Chicagos, dr. 
V. Paprockas iš New Yorko, 
dr. R. Sidrys iš Chicagos. dr. 
lomas Jasaitis iš Tampos 
(Florida). Pastarieji Įmokė
jo metinius Įnašus po $25, o 
prof. Meškauskas jau treti 
metai Įmokėjo po $50. Pa
dėkos ir Įvertinimo ženklas 
jiems siunčiamas ištisus me
tus kas dešimt dienų —KIE
TOS Informacijų biuletenio 
pavidalu.

(ELTA)

nienė iš St. Catharines ir F 
Rinkus ir Klevas iš Hamilil 
tono

Minėjime buvo svečių ir 
iš Clevelando, St. Cathari
nes, Wellando. Grojo V. 
Babecko orkestras. Svečių 
nuotaika buvo gera.

SLA narys

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo iš spaudos naujas 
humoro, satyros, sarkazmo, 
ironijos Akėčių numeris. Jo 
kaina 50 centų.

istgi.it


Poslapis ketvirtas
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Iš pavergiob Lietuvos
Rusei okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kiek Maskva apiplėšia 

Lietuvą

Tiesioginių mokesčių pa
vidalu Lietuvos gyventojai 
sumokės valdžiai 1968 me
tais 72 milionus rublių, o 
prekių kainose paslėptų apy
vartos mokesčių pavidalu— 
660 milionų, iš kurių tik 547 
milionai numatyti skirti i

Apkurto dėl kalbų 

apie laimėjimus

Deklamacijos apie revo
liuciją šios vasaros pabaigoj 
"užkurtino ausis“ žmonėms 
Lietuvoje. Ne mažiau ir "a- 
L? ’šėdė“ Įvairūs plakatai 
ir kiloki tą nelemtą jubilie
jų primenantieji ženklai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos

Žmonės Stengėsi kiek gali- iDu policininkai saugoja Londono ( Anglijoj ( Cooperannes btnurovės centrą po to. kai plėšikai aukš- 
Lietuvai nustatytąjį biudže- ma mažiau visa tai girdėti tos temperatūros degikliu išdeginę skylę požeminiam seile, išplėšė apie 11 mil. doleriu ir pabėgo, 
tą. O 113 milionų bus sunau- bei matyti. (Pavvdžiui, ant Jie išlukšteno daugiau kaip ĮOO indėlininku tapmenu dėžučių, liešiniam paveiksle t aišdeginta skylė, 
doti Sov. Sąjungos biudže- autobusų užlipintus "50“ j Dar neseniai taupumo sumetimais buvo panaikinta šio seif„ sargyba.
te. reiškia, kad autobuse yra 5C

Iš Lietuvoje esamų Įmo- skaitmenis aiškino, jog ”tai
nių ir ūkinių organizacijų vietų“...).

PILIUŠENKO—i
OKUPANTŲ PAREIGŪNĖ

į
į Vliko pirmininkas dr. J.

K. Valiūnas lapkričio 6 d. EILeKAščIL RINKINYS, 
parašė tokio turinio laiškus Steponas strazdas, 159 
nekomunistinių vyriausybių P-M.. kaina $2.50. 
ambasadoriams Jungtinių POEZIJA, Aistis. 420 psl., 
Tautu Organizacijoje: karna $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
| ”Tai p Jungtinių b ,Tautų KJNKTiNž, 237 psl, kai- 
Organizacijos dokiaatentųy- na $5. ,).
ia Sovietų Sąjungįpįtstovų ŠERKŠNU SIDABRAS, M 
i dvidešimt a^trų^ Visuoti-'. -Vaitkus, 86 psl., kailis 
nio Susirinkirt^ sešiją sąra- $1.50.
šas. Tame sovietų sąraše y- ME’i (/ VINGIAI. Alf. Ty
ra p. L. J. Diržinskaitės-Pi- ruolis, 176 psl. kaina $3. 
liušenko pavardė su tokiais GĖLI L KALBĖJIMAS, Jo- 
titulais: "Lietuvos Sovietų nas Mekas, 32 psl., kai- 
Socialistirės Respublikos na $1.00.
Ministru Taiybos Pirminin- DERLIAL'S VAINIKAS, J. 
ko Pavaduotoja ir Užsienio Mikuckis, 359 psl., kaina 
ReikaJų Ministras*. - $2.50.

CHAPEL B.. Algimantas

planuojama gauti 480 mili
onų rublių pelno, iš kurio 
tik 185 mil. skiriami i Lietu
vos biudžetą, o 295.mil. nu
mato pasilikti Sov. S-gos iž
das. Tad vien iš šių dviejų 
šaltinių Sov. S-gos iždas nu
mato 1968 metais turėti pa
jamų 408 milionus rublių.

Įsidėmėtina, kad Įmonių 
bei kitų ūkinių organizacijų 
pelnas yra vien tose Įmonė
se dirbančiųjų išnaudojimo 
vaisius: darbo atlyginimas, 
nors ir numatytas kiek padi
dinti, pasilieka vis dar ’abai 
toli nuo teisingo atlyginimo 
ribos. Atlyginimas vra nu
statomas monopolisti: io Į-

Jubiliejinei deklamacijai 
kylant iki "fortissimo“. per 
paskutines šešias savaites 
prieš lapkričio 7-tąją Litera-Į 
tūros ir Meno skaitytojai Į-Į 
sikibo Į kitą temą, kurios la-! 
bai gyvas nagrinėjimas ne 
tik sudarė progos nukreipti 
dėmėsi nuo Įkyrių jubilieji
nių deklamacijų, bet ir at
skleidė nemaža nusiteikimų 

i samprotavimų, rodančių, 
senstelėjusi revoliucija

dar nesukūrė ir, atrodo, nei 
nebesukurs Lietuvoj "naujo 
taiybinio žmogaus*4 tipo.

Cit, niekam nesakykite!
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Tačiau jis nėra gryno auk
so. o tik paauksuoto ir ema
liuoto vario ir kai kurios da
lys auksuoto sidabro. Po 
juomi yra medinis karstas.

Jis yra laikomas viena iš 
Belgijos brangenybių ir at-|

Vvriusias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ginčija tų 
titulų galiojimą. Nėra tarp- 
tautiškai pripažinto tokio 
esmens (esamo dalyko) 

Lietuvos Sovietų Socia- 
1 ištinę Respublika. Vyriau
sias* Komitetas pagarbiai

Mackus, 64 psi.. kaina $3. 
DAINOS APIE LAISVĘ,

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

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

YULBGES IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei- 
lėraščių rinkinys. 96 psL,

Anąkart aplankiau dar Bet ne jo dvdis svarbu, o 
belgų ir šveicarų paviljonus jo meniškas apipavidaiiui- 
toje pačioje šv. hienos saio- mas.
je (nr. nr. 311 ir 312), ir va Jis yra gero buvusio Lie- 
dėl ko: tuvos ūkininko pirkios sta-

Paskaitę Keleivyje mano čiais galais išvaizdos. Atseit, 
anuos aprašymus Kas ne- gotiško stiliaus, kaip Kauno 
tingite, paskaitykite“ pora bazilika. Abiejose šorinėse 
bostoniškių (vyras su žmo- sienose, Įdubimuose, no to-

Tai tema apie vadinamą-' na)’ Pasigav§ kažkokiame kiais pat stogeliais 
ji "miesčioniškumą“. Tiks- Paren£ime- ėmė kamantinė- tymas daugiau?"

k a

monių savininko — varsty- liau tariant, apie ribą tarp patys pasakoti, ką jie baizdotų šventųjų
bės valdžios. Dirbantieji ne 
turi jokių galimybių dėl at
lyginimo derėtis neka’bant 
apie grasvmą streiku. Jei "m 
tas savininkas pasiryžtu mo
kėti darbininkams pilną tei
singai prideramą atlygini
mą, vargu bent viena Įmonė

tuštybės
>kų polinkių.

ir natūralių žmo- mat£- Bekalnėdami užkliu- gūras sėdimoje p<v.
įvome už šveicariškų laikro- Viename šone viduryje šv. 
! džių ir belgų paviljone išsta- Remaklis, o iš šonu p mis

Diskusijas užkūrė prof. tyto šv. RemaKlio (Niekada apaštalus, kurie kiekvienas' 
K. Daukšas — ne tik chemi- anksčiau tokio šventojo ne- laiko jiems būdingus (jų 
kas. bet ir mėgėjas visuome- buvau nė girdėjęs) auksinio darbus nusakančius) i -lid- 

ki

,, ... primena Jūsų Ekscelencijai
vežtas Montrealio pašauti- ‘ n--j ? taktą, kad p. Dirzmskaites-

Piliušenko titulai yra netei- PLAUK, MANO LAIVELI,
Segato eilėraščiai.

nėn parodon kaip vienas re 
tų eksponatų. Jo nuolatinė 
buveinė yra nedidelio Sta- 
velct miestelio vienuolyno 
šv. Sabastiono bažnyčia. Ry
tinėje Belgijoje, i pietryčius 
nuo Liežo. netoli Vokietijos 
i asienio.

sėti ir yra akibrokštas Lietu
vos Respublikai, kurios su
verenumo vykdymą yra pa
dariusi neįmanomą karinė 
sovietų okupacija. 1940 bir
želio 15, sulaužydama savi
tarpinės pagalbos paktą ir

rašyto karsto art sienos ka-Į šaukto užpuolimo veiksmą, 
bo didelis paveikslas "Deišis užpuolimas ir vėlesnis 
Koning Drinkt“— karalius • Lietuves prijungimas prie 
geria. SSSR nėra pripažintas dau

gumos valstybių — Jungti
niu Tautu nariu.Užustalėj sėdi rimtoj pa- 

. yzo j piačiaveidis. raudon
skruostis pagyvenęs kara-

kaina $2.66.

Petro
11 i psl.. kaina...........$2.00

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ii eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina. . . $2.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga. 80 ps 
kaina 82.00

PIGIOS. ĮDOMIOS

ninmkas. mėgėjas aiškinti karsto. Mano bičiuliai buvo nius padargus, kitame
'komunistinę moralę“. Jis labai šnekūs ir kietai laikėsi tas Įžymus tų apylink’

turėtų pelno'Daugumas be- -eigiamaį atsiliepė (pavadi- savo nuomonės. O kadangi vęs vyskupas šv. Lam'r .as veiuu į prieki ir gerokai issi-i ra tik okupacii
matant Įklimptu nuostoliuo- no "miesčioniškumu“) norą parodą jie lankė bene visu (Vėl gi niekada anksčiau; žiojęs verčia "už lūpos“ ne-į ministracijos pareigūn^Yie.
se. Tad valstvbės pajamos tur.ėti„ Privatmėje nuosavy. mėnesiu vėliau, negu aš, tai negirdėtas) viduryje, < iš a- mažą - vno taurę. Aplink jį Į tuvoje. Jos titulu Įrašymas i Derliaus vainikas, J. Mi- 
iš Įmonių pelno iš tikrųjų ir- bėje (automobilį), jų žinios buvo "šviežesnės” biejų šonų vėl po tris apaš-i aptukusių linksmų Įkaušusių; Visuotinio Susirinkimo at- kuckio eilėraščių rinkinys,
gi yra savo rūšies mokesčiai. Pr*vatini s°dą ar daržą, nuo- ir patikimesnės. Mūsų nuo- talus: viename karst* gale I dvariškių, vyrų ir moterų vi- stovu sarašą ir jos dalyvavi- 359 psl, kaina $2.50.

Kolchozams irgi tenka savą namą, prieš pamėgimą monės išsiskyrė pačiose jau vienas be svitos sėdi švj sekiose pozose. Matyt.
mokėti žemės mokesti. Jo medžioti, žvejoti, grybauti smulkmenose. Jie tvirtino, Remaklis vyskupo soste. De- triukšmingai linksminas, ne
1968 metais Lietuvoje ru- *r apskritai "poniškai“ gy- kad rusų laikrodžiai yra net šinėje rankoje ganytojo iaz- tik taures, bet vienas net už
matoma 14 milionų rublių. venti bei pramogauti. (Tarp geresni už šveicarų, ir dėl to da, kairėje ant kelio rasidė-i toną aukštyn iškėlęs.Deši-
Kolchozai apima ne visą že- **° ^ta pažymėjo, kad da- šveicarai juos importuoja iš jęs stačia knygą (R -ikėtų i niame paveikslo kampe a-
mės ūkiui naudojamą plotą kartinėse sąlygose Lietuvoj Tarybų Sąjungos, o belgų suprasti —šventrašti . Ki-i pačioje senis barzdočius,
(Šalia 1519 kolchozu dar y- beveik neįmanoma "doru paviljone išstatytas šv. Re- tame gale apvalioje »->an- au visai nusilesęs ir išsižio- 

v , makjj0 karstas yra ne kars_ dukėje — Mergelė Marija: jęs vemia. Kairiame kampe

eitame-k:- skruostas pagyvenęs kara- p. Diržinskaitė-Piiiušenko. I
pylm.\ t<- bus su karūna ant galvos,. priešingai jos teigimams, v- Ą J CY O
z. Lamr - tas veidu į prieki ir gerokai issi-t ra rik okupacįnės sovietu ad- •>-< * 7 
a an.-sr;aii- žioies verčia už lunos“ ne-. __ _______ \

mas Susirinkimo darbe tais Grožvylės meilė, P- Orin- 
titulais pažeidžia Jungtinių taitės apsakymai, 165 psl., 
Tautų Statuto dvasią ir rai- kaina $1.50.
dę. Du mediniai ir trys geležį*

niai kryžiai, savanorio An-

ra 362 sovehozai). Nuo viso būdu“ nam3 ar automobilį
ploto Lietuvoje žemės mo- ne* nei' išlaikyti. Tai tas, o tik karstelis, kokių su Kristumi Karaliui. . ku- —jos didenybė karalienė ar
kesčio būdavo surenkama 
18-19 milionų litų.

į

Naujiena, kad gydytojo bute 

ivedė telefoną

esą įmanoma tik protekcijų, trijų pėdų ilgio, ir užtatai ris kairėje rankoje laike; kuri kita aukšto rango aptu- 
nei joks šventas, nei pra- gaublį, o dešinę pei 
keiktasi tokį karsteli nega- nę kiek pakėlęs aukštyn iš 

Pasipylė virtinė laiškų ir' b tilpti, nebent koks trimetis keltais dviem pirštais laimi
straipsnių, profesoriui-aske-į bambly?*. ««
tu; nrieštarauiančiu ar bent

;ų ir sukčiavimų pagal 
ba...).

a'ikū-i kusi

na pasauli. Po juom lotynis 
Tokios anų šnekos užgavo: kas irašas Solu.s ab •terne :

no gydytojo bute prieš pat Diskusijos, atrodo, dar ne-j 4 .G
revoliucijos jubiliejų įrengė pasibaigė (kaip, turbūt, ne- ,le mes RBaome 
telefoną, o tai esąs 30.000- pasibaigė ir "revoliucijos
tasis telefono aparatas Vii- deklamacijos“). Bet jos jau 
niaus mieste. i ir ligšiol parodė, kas žmo-

Vilniuje dabar yra apie nėms Įdomiau už bolševiki- 
300,000 gyventojų? tai vie- nės revoliucijos garbinimą, 
nas telefono aparatas tenka ELTA)
maždaug dešimčiai gyven
tojų. Tik. kadangi daugu
mas teleforų yra viešose Į- Kokią davė amenestiją 
staigose bei Įmonėse, priva- Sovietinė amnestija Lie
suose butuose telefonai vis- tuvoje sutikta abejingai. Ka-| jr aukštis — 3. Į toki kaistą 
’Y, . b Ęal.V2nnti, retokas dangi ū daugiausia liečia tik; gaiį drąsiai guldyti 300 sva- 

reiskimy Ne tiek dėl bran- nuteistuosius iki dviejų me- ™ Vvra '
P11110; ėl įrengimu sto- taj pasekmė tegali būti 

on.°.uefbrray tokia, kad bus paleisti ne
ri* mėnesinis mokestis— senjaj nubaustieji smulkieji 

3 Esamasis telefono chuliganai.
stočių imlumas jau išnaudo- . .. ......
tas. Numatytos papildomos, , amnestijos Įsakmiai iš
stotas nebus įrengtos iki sbl!ti nubaustieji už politi- 
1969 ar 1970 metu. , n5us nusikaltimus. Amnesti-

’ ja skelbiama politinio jubi- 
Į iiejaus proga. Politinių baus-

Daug ordinų Lietuvai

Dabar, turėdamas ranko
je The Shrine of Saint Re- 
macle brošiūrą, matau, kad 
juodu ant balto parašyta: 
"...2.67 metres in lenght. 
0.60 m. wide and 0.95 m.

jas ir valdytojas.
Stogo kiekvienoje pusėje

po keturias atidalyta- vienr 
nuo kitos grupines graviu , 
ras. Kreigo ketera vė: gi pei 
sprindi aukščio dailiai iš : 

. drožinėta. Toje keteroje* nu* !
high, the shrine is in the vieno galo iki kito vienodais
shape of sarcophagus with a 
pitehed roof“.

Vadinasi jo ilgis yra 6 pe

atstumais net penkios :yg 
morstrancijos ar aštuonia
kampiai kivžiai. visaip is

dvariškė, persimetusi 
per atlanką kokių trejų me
tu mergičką. apnuoginus1' 
sėdynę valo ryzu užpakalį.

Ir kas gali sakyti, kad se
niau karaliai buvo išpuikę' 
Iš šito paveikslo matvti, kad 
:ie buvo visai padorūs demo 
kratai, žinoma, jeigu poną? 
J. Jordanas (Tokia to pa 
veikslo autoriaus pavardė 
Gyveno 1593-1678) piešda 
mas ji pats nebuvo kiek iš 
metęs ir neperdėjo. ko ne
reikia.

Bet pagaliau važiuokime 
Šveicarijon laikrodžių pa
žiūrėti ir palyginti su rusiš
kais.

Jūsų Ekscelencija. V y- tano Šukio atsiminimai 
riausias Lietuvos Išlaisvini- nepriklausomybės kovų, 376 
mo Komitetas pagarbiai pskj kaina $3.00. 
prašo imtis visų reikiamų ‘ Gyvulių ūkis, George Or- 
žygių. kad. spausdinant oi i- wej bolševikinės santvarkos 
cialų Visuotinio Susirinkimo satyrdj 71 psI kajna $1.00. 
sarasa. neteisėti ir klaidina R ■ j j . 
p. bnzinskaites-riliusenko
titulai būtų praleisti**.

^Eltaį pgj kajna kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

-77~-U~*~ ~ — — — — — — — Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

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

satyra,
Per i

lo Vaitkaus 
atsiminimu

1S

1909-1918 m. 
IV tomas. 272

sodinti aplink ji. O jis—tik-, 
tak, tik-tak! — tūkstantą
sias sekundės skaičiuoja ir... 
per 3,000 metų padarys vie
ną dešimtąja sekundės pa
klaida! Broleliai mano, tai; 
jau didelis tikslumas!

Tiesa, tai tik bandomasis 
(eksperimentinis), jo kiše
nėn neįsidėsi, bet vistiek jau 
daug pasako.

Ši kartą as juos labai ati-,' Užtatai anos mano bičiu- 
flžiai ziurmejau ir Įsitikinau, j jjų kalbos dėl tų laikrodžių 
kad dir daug vandenėlio Į imp0rto iš Tarybų Sąjungos 
\ ■ ie *i.m>1 Tarybų j Šveicarija manęs taip ir ne- 
sąjungos meistrai sugebės įtikino, bet biznio sumeti- 
padui mi toi.ius laikrodžius.’ maįs Įokj atsitikimai gal ir 
kaip jų. Va. guli prieš akis* nerv
aiiK.-iii..- laikrodis pusės a-Į 
rmrPvm.sko sidabrinio do-|
Iei ■> apMitn-s. Su \ įsu lukš-Į 
tu a. i r jek Pešti•į'esnis ūž 
pu. ; p O Kiek didesnių- Lapkričio 15 d. Keleivio 
t iia/,e-n.ų, suktų i m aizdų; ,n tI1,, fa>iny atspausta: "Is-

minkštais — $8.

Geri

žodynai
dos ir 10 colių, plotis 2 pėdos dailinti. Visas tas kaitas 

nuo pat apačios iki virsaub 
išmargintas, išgražinta- vi
sokiais ornamentai.-. I z ta: 
jį aprašyti stačiai neįmano
ma. reikia pačiam pamatyti 
kad suprastumei to mei-tr- 
ar meistrų, kurie jį darė. 
kruopštumą ir iminm ,uo- 
vOką.

Ke visų tų isiiiaigintmų. 
Jame Via plisrtgsiyirt visa '*!- 
le Pl'angahttieiiių. Vienam- 
gale suSKaiCittU n. «. < . .np

Naujas viešbutis Kaune

Vilniaus laikraščiai spa
lio 31 d. pranešė, kad Kaune 
atidarytas naujas viešbutis,
vardu "Baltija” (Vytauto, 

mių išskyrimas iš amnestijos arba dabar vadinamame iš
Bolševikų perversmo Ru- siūlo mintį, kad net 50 metų rimo prospekte, netoli nuo! “yEsciu gai«». .jų y,« n mi

sijoje 50 metų sukakties jubiliejų švenčianti valdžia* geležinkelių stoties/. vRes-pj“0^ pr«.>.iic«..i. o
proga ir Lietuvoje daug at- dar nesijaučia pakankamai būtyje yra 336 vietų,
skirų asmenų bei Įstaigų a p- tvirtai, jei dar nedrįsta savo 
dovanoti Įvairiais ordinais, politinių priešininkų išleisti 
medaliais ir garbės raštais is po užraktų.

resto
ranas. Puletai. kavine. Kam
bariai ;U pi eHsVkl"Uii" r n,

1 i i oSI UI i ij.
Jis iiuK«»lir«s t*p» 
ius iicz.iio.ii, jo

K i .

i

f,'; *Biis daugiau)

Pdiaišur.1'

h Ui lt l'oilo Ile tiktipJiECių.
(iluiiou.-,. m t . I .• n i.ell

i m t ..
I -» ei. idil I o,llS, ,<ii •

t I t

i ui'lija rodė ne gaminius, o 
paveikslus ir šokius*', o tu- 
r ;jo outi Šukius, ir toliau —

. p,. tiieiiiandiją pasiek
ia* o Kanados Kraštus“, o 

t * r *i Puti. kiaiiiut

Lietuvių-angių kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė in šlapoberskis, apie 
27,600 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.60.

Lietuviškai angliškas žo* 
dvnar. Vidaus Reteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo pref. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psL, 
kaina ....... .............. $12.00
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

SUSIRINKS JAUNIMO 

VADOVAI Rusijos revoliucija
JAV LB Centro Valdybos 

jaunimo reikalų vedėja, su
sitarusi su PLB Jaunimo
sekcija, Kultūros Kongreso *\e caras tesuprato, kad 
proga kviečia jaunimo orga- '/asi veržė revo-
nizacijų pirmininkų ir su llucJJa- kovo ll d. jis tele- 
jaunimu dirbančių instituci- giafay° generolui Chabalo- 

1 vui, Petrogrado karinės sri
ties viršininkui: "Mes isako-

jų pasitarimą.

daliniai atėjo prie Tauridės nudelsė, nepriimdama kon- 
rūmų, durnos būstinės nuo kiečių nutarimų. Pagaliau 
1906 m. čia i juos prabilo prieš pat vidurnaktį buvo su- 
socialistų atstovai, menševi- darytas trylikos narių laiki- 

I kai Čeidzė ir Skobei , as ir nasis komitetas, vadovauja- 
! trudovnirkas Kerenskis. Su- mas pirmininko Rodziankos.

reivių ir darbirinkų tarybo-j kilusių kareivių vadai paša- o pagal partinę priklauso- 
je), nužygiavo i kitas to ba-j lino Tauridės rūmų sargybą mybę jo nariai buvo aštuo-

i

(Tesinys)

taliono kareivines. Tasai} ir patys perėmė saugoti du- ni konservatoriai, penki li
seržantas buvo pirmasis su
kilusių daliniu* revoliucinis 
vadas. įsidėmėtina/kad so- 

į vietinėse knygose Beminima 
i io pavardė, nes jis nebuvo

Pasitarimas įvyks penkta- me tamstai nio j likviduoti 
; dienį. lapkričio 24 d. 11 vai. į sostinėje neramumus". Tai
lyto Jaunimo Centre, 5620 reiškė, kad kovo 12 d. kari- komunistas. Sukilusieji Vo- 
So. Claremont Avė., Chica-; njai daliniai turi pradėti šau-1 lvnės pulko kareiviai nužy- 
go. III. Šis pasitarimas buvo dyti į demonstrantus. Iki tol '11 “ ’ x
numatytas praeitoje pirmi
ninkų konferencijoje birže
lio 17 d. Chicagoj. Negalint
pirmininkui dalyvauti, pra- ti strategai reikšmingų

pastatų ir kitokių esminių! sijungė 
vietų apsaugą, bet tiesio-i darbininkų, ir jie kartu vis1' 
giai nepradėti kovoti su su- pradėjo šaudyti į raitąja po- 
kilusiais darbininkais.

Caras da

some deleguoti kitą valdy
bos nari.

giavo i lietuvių, Preobražen 
tie dalykai turėjo būti tvar- sko ir Maskvos pulkų karei- 
komi policijos., o karuome- vines, ir visi prisidėjo prie 
nės pareiga buvo tik perim- revoliucijos. Jie nužygiavo 

strategiškai reikšmingų į i miesto centrą, ir ten jie pri- 
prie revoliuciniu

beralai, vienas trudovnikas
.. ...T-i (Kerenskis) ir vienas sočiai-Dum^abartuvo pnvers- demokratas (Čeidzė). Pir- 

.tU/PlipaŽiiRtl 1 VVO.iacijiį. ku- —.a,am. «avn at.i&anlrim.

mą.

... . maiame savo atsišaukimenoę nęnorejo konservatorių komitetas nurodė. 
ir liberalų dauguma, ir galią suo,.ganizuos 
sau vykdyti perimti is suki-

Organizacijos yra prašo
mos paruošti trumpą (2 mi
nučių) 1968 metų veiklos 
pranešimą, pateikiant sto- 

į vykių, suvažiavimų, bei kitų 
svarbesnių įvykių datas.

Pasitarime bus svarstomi 
sekantieji klausimai:

1. PLB Jaunimo Sekcijos 
pranešimas.

2. Bendra jaunimo sto
vykla 1968 metais.

3. JAV LB CV jaunimo 
reikalų vedėjos pranešimas.

4. Jaunimo organizacijų 
planai 1968 metams.

isakė

liciją. Buvo užpulta polici
jos būstinės, kalėjimai ir

stabdyti iluros veikimą. Tas «.inkl1* .sandėliai, ir revoliu- 
isakas kovo 12 d. buvo „a. pionieriams kareiviams isda- 

lyta apie 40.000 šautuvų.pa
skelbtas paskutiniosios jo 
vyriausybės, vadovaujamos . .....
grafo Golvcino, ir io tikslas' sukilime. Jie pa-

į buvo išsklaidvti legaliosios!
' opozicijos ir kritiškai prieš; , ... . , , ,.
režimą nusiteikusi politinį! karelvl>i . nuginkluoti 
centrą, bet jau buvo pen e: «*tvese. Kainus sukilimas 
ju buvo grynai pačių kareivių

Karininkai nedalvvavo ka- 
riuo
liko kareivines ir laikėsi 
nuošaliai arba revoliuciniu 

)UVO
gatvėse. Kairnis sukilimas

sukilimas.
Žinios apie keturių Petro

grado įgulos pulkų sukilimą 
dalinys, apie 500 vvra. De- sklido kaiP žaibas: anksti 
monstrantai pradėjo veržtis sukilusių kareiviu buvo

Kovo 11 d. Įvyko pirmasis 
maištas kariuomenėje — su
kilo Pavlovsko gvardiečių

— Vot, Maik, aš jau čia. tę. J jų prašymą darbdaviai j Taip at pranejalne kad 
Gerai tėve, ir aš čia. atsakė taip: Jei negerai, Kultūros Kongreso Jaunimo

į pulko barakus, prašydami 
kareivius neleisti policijai ir

- Nu, tai dabar galime galite išeiti. Yra gana grino-Į Sesija ;vvks tuoj no pasita- ? r PUg nalima™s.sau:
irnnčvt Pereita karta tu riu kurie laukia iūsu vie- - J o i po pasita I dyti gi-ętim0Je gatvėje į įgincvt. rei eitą Kaną tu uų, Kūne įauKia jirų vie į nmi}. 2 vai. popiet Jaunimo Ta«ai dalinvs be ša
mai pasakvti man. kas tos“. Siuvėjai paskelbė strei- pJL žmones, lasai tannys oesa

pasiginčyt 
ketinai pasakyti 
yra demokratai ii

ėjai pasKeioe strei- Centre 
visokios ką ir metė darbą. Kovos lau-

jų reformos. Nu. tai ir pra- ke atsistojo 45.000 streiki-; Prašome paraginti savo 
dėk. Išvirozyk. ką apie juos; ninku armija. Prieš tą alka-; organizacijas kuo gausiau 

nų darbininkų minią tuojau; sesijoje dalyvauti.
išjojo Chicagos policijos i Iki pasimatymo! 
raitininkai, motociklistai ir'
pėstininkija. Policija elgėsi; Dalia Tallat-Kelpšaitė.

____ ______ ______ labai žiauriai. Net šaligat-1
laiko save demokratais. Tė- viais jodinėjo ir mindžiojo; JAV LB Centro Valdybos 
vas esi vienas iš tokių. | žmones arkliais. Pradėjo ir; Jaunimo Reikalų Vedėja

— Maik. nesakyk, kad aš šaudyti. Per tą kovą buvo; 
nušauti ir du lietuviai. Ka-Į——————

j zys Lažinskas krito gruodžio i
— Tėvas manai, kad de-} 3 d., o Pranas Nagreckis nu-: 

mokratai geri valdininkai, 
nes įvedė daug gera refor
mų. Kai kuriuos pagerini-

žinai. Tik nemeluok, ba ir as 
demokratas.

— Yra visokių demokra
tų, tėve. Daugiausia yra to
kių.' kurie nežino, kodėl jie

nieko nežinau. Lukaut, 
gausi per marmūzę.

ba

mus, sakai, net iš socialistų 
programos nusikopijavo. 
Bet jie tai darė ne iš geros 
širdies, tėve. Jie buvo pri
versti tai daryti.

— O kas galėjo juos pri
versti?

— Reformų reikalavo or
ganizuoti darbininkai, tėve. 
Svarbiausias reikalavimas 
buvo — 8-nių valandų dar
bo diena. Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas 
19-jo šimtmečio pabaigoje 
nutarė: Gegužės 1-mą dieną 
daryti po visą kraštą de
monstracijas. mitingus ir 
reikalauti aštuonių valandų 
darbo dienos. Be to. nutarta 
streikuoti ir reikalauti ge
resnio atlyginimo už darbą. 
O kaip į tai reagavo vadina

šautas gruodžio 15 d.
— Nu. atrodo, kad neme-1

luoji. ! LIETUVIŲ
Bet tai dar ne viskas, MERIKOJE, St Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šitteve.
— Ar buvo ir daugiau nu

šautų?
— Buvo, tik ne Chicagoj. 
Penrsylvanijoj, kai 1897

IŠEIVIJA A

10.000, vidudieni 25,000, o 
vakare 66,000. Likusieji da-

kitiems pulko daliniams šau-J kniai taip pat nebebuvo pa- 
siiyžę kovai už carą. Gene-

vo karininkų išbėgo į gatvę

krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, o 

Kietais $5.00.

„Keleivis“

o
metais tenai sustreikavo 
angliakasiai. Nors iš kasyk
lų išėjo 150,000 streikinin-i 
kų. vis dėlto Luzemės aps-j 
krity, apie 5 mylios nuo 
Hazletono miesčiuko, Latti-
mero kasvkla dirbo. Todėl iiicil £1G1
rugsėjo 10 d. būrys streikuo- I UI .
jančių angliakasių susitarė 
eiti ir pakviesti tos kasyklos 
mamelių? prisidėti prie 
streiko. Ir jiems beeinant,
Luzernės apskrities šerifas 
su šimtu ginkluotų samdi
nių pastojo kelią ir pradėjo 
i einančius šaudyti. Vieni

mieji demokratai? Demons-Į tuojau krito, o kiti leidosi į. •• V — • 1 , • • • • 1 — 1 • X. • /»tracijas pradėjo ardyti ir jų 
vadus areštuoti, o streikuo
jančius darbininkus šaudė.

— Kažin, Maiki, ar tai 
teisybė?

— Žinoma, kad teisybė. 
Tokie įvykiai yra aiškiai ap
rašyti tų laiku laikraščiuose, 
tėve. Buvo ir lietuvių nušau
tų.

• — Ar tu žinai nors vieno 
jų vardą?

— Žinau, tėve.
— Nu, tai nasakvk. Kitaip 

aš tavo pasakai netikėsiu.
— Paminėsiu keletą fak

tu. tėve. Va. 1910 metais

visas puses bėgti. Šerifo 
samdiniai šaudė ir bėgan-

kad jis 
naują vyriau-

...... , , sybę, kuri "atitiktu žmonių
lūšių dalinių rankų. viltis ir nusipelnytų jų pasi-

Kovo 12 d. popiečiu at- tikėjimą". Durnos komitetas 
stovai atsisakė vykdyti caro tuojau sudarė atstovo pulki- 
įsakymą sustabdyti posė- ninko Engelhardto vadovau- 
džius. Nedrįsdami pradėti o- jamą karinę komisiją. Naktį 
ficialios sesijos, nuosaikieji iš kovo 12 d į 13 d. ta komi. 
atstovai susirinko i specialų sija perėmė karinę revoliu- 
uždarą posėdį. Nors sostinė- cinių dalinių kontrolę Petro- 
je revoliucija jau buvo užsi- grade ir įsakė jiems užimti 
tikrinusi sau laimėjimą, at- sostinėje svarbiausias vie- 
stovai sakė ilgas kalbas ir tas.
dauguma iki vėlaus vakaro (Bus daugiau)

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
turinys tok

rolas Chabalovas kovo 12 
d. telegrafavo imperijos

ir pradėjo šaudyti į policijos Į £erL ptabo būstinėn Mogil 
junginius. Pasirodė karinin- ve- kad caro įsakymas ’ at- 
kai. susigrąžino vyras į ba-; statyti tvarką“ negali būti į- 
rakus ir nuginklavo. Tačiau; vykdytas. Jis pranešė: 
tą nakti kareivis nušovė ba- „Daugumas dalinių pa- 

} taliono vada. Šitie ivvkiai, kartotinai atisakė klausyti 
Pavlovsko batalione buvo lr nekovos prieš revoliucio 
lyg ženklas visuotinai sukil- menus. Kiti daliniai susibi 
ti visai Petrogrado įgulai, ir čiuliavo su revoliucionieriai; 
tai ivyko sekančia diena. lr atsuko savo ginklus pne?

tuos dalinius, kurie yra išti-
, . kimi Jūsų Didenybei“.

Revoliucijos la.me).m.s Chabal?vas toliau pranc.

Atėjo sprendžiamoji suki- šė, kad vien tos dienos me- 
limo diena. Naktį iš kovo 11 tu tiktai smulkios įvairių 
į 12 d. Volynės gvardiečių pulkų dalys kovojo prieš re- 
bataliono kareiviai nutarė voliucionierius ir smarkiai 
kitą dieną, kovo 12 d., nebe- nukentėjo. Kovo 12 vakare 
šaudyti į žmones ir nedaly- imperijinių dalinių likučiai 
vauti malšinant sukilimą, pirmiausia pasitraukė Į Žie- 
Rytą batalior.o mokomoji mos rūmus, o paskui į Admi- 
komanda (du daliniai) atsi- ralitetą. Sukilusieji darbi- 
sakė eiti prieš revoliucionie- ninkai ir kareiviai dabar jau 
rius. Kareiviai nušovė ko- kontroliavo
mandos vadą. reakcinį ir la- miestą, 
bai nepopuliarų karininką. Paskutinis carinės vyriau 
Tada batalionas, vadovau-; sybės posėdis, kuriam pirmi 
jamas vyr. seržanto T. Kir- ninkavo grafas Golycinas, į- 
pičnikovo (vėliau menševi- vyko popiečiu Tauridės iii 
kų atstovas Petrogrado ka- muose. Nutarta telegrafuoti 

carui ir prašyti jį atsiųsti i
---------------------------------- « Petrogradą iš fronto patiki
—————— rny dannių sukilimui numal-

šyti.. Tada jie išsiskirstė ir 
daugiau iau niekad nebesu- 
sirinko. Remiantis ta tele-

beveik visą

vo gerai organizuoti, neturė- menu, kad prezidentas Ruz- 
jo tokių galingų unijų. Da- veltas buvo Įvedęs tokią re
bar politikieriai darbininku forma, ka vadinasi NRA.. , .. , ..............

Nu, tai matai, aš sugavau ta- Pama: Senkeliu n siau 
1 ve meluojant, ar ne?

jau bijosi.
— Kodėl bijosi?
— Bijosi dėl to, kad uni-

lės vakarų fronto tuojau bu
vo pasiusta generolo Ivano-

joms priklauso keliolika mi-! gavai.^ra'Nu™ ° j?es£' V° va<,OTa“*m’i dalini^ * 

reis- 1933 metais, tėve. o aš kalbulionu darbininku, kas
čius. Kai šaudymai pasibai-i kia keliolika, milionų balsų aDje ankstvve<nius laikus.- i l i* i- • i . —1 1 • * •ge. ant kelio gulėjo 21 lavo- 
ras ir 55 sužeisti. Tarp už
muštųjų buvo ir 5 lietuviai: 
Antanas Grikis iš Simno pa
rapijos, Jonas Tarnavičius iš 
Lazdijų. Pranas Keidelis iš 
Veisėjų. Jokūbas Tamošiū
nas ir Rapolas Rakevičius, 
abu iš Vilniaus krašto.

— Nu. tai išvirozyk man, 
kodėl dabar nėra tokių pra- 
jovų? Darbininkai streikuo
ja po visą Ameriką, apstato

renkant valdžią. Politikie- kada tikruii jokių refor 
riams rūpi tie balsai, tėve. mu darbininkų naudai ne- 
Jiems reikalingi tie balsai, buvo. Bet Ro. -evelto laikais 
ka^ g^etų išsilaikyti vai- kapitalistai reformoms buvo
džioje. Štai kodėl valdžia 
dabar
tik netrukdo, bet visokiais

dar priešingi. Socialistu ji 
dabar netrukdo streikų. Ne vadino, nors jis tokiu nebu-

būdais pataikauja darbinin
kams. Įstatymais gina jų 
reikalus. Pripažino jau 8 va- . 
landų darbo dieną ir laikas dėjau, 
nuo laiko nustato vadinamą 
algų minimumą. Tai vis re
formos. tėve. Seniau tokių

1.

2.

3.

4.

5.

Žinotini 1968 metų dalykai.

Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai. 

Pasaulio vandenynai.

Didžiosios pasaulio dykumos.

Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštame mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?25.

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

revoliucinį Petrogradą.
“Aukščiausios vadovybės“ 

įsakymu Ivanovas taip pat 
buvo paskirtas Petrogrado 
karinės srities viršininku su 
ypatinga galia pakeisti ge
nerolą Chabalovą. Revoliu
cija Petrograde atsidūrė 

\p y prieš rimtą pavojų.
Bet revoliucija Petrogra

de buvo laimėta kovo 12 d. 
Dabar sukilusios masės, nors 
ir neturėdamos vadų, pradė
jo dairytis politinės vadovy
bės, kuriai galėtų perduoti 
gaivališkai laimėtosios revo-

— Nu. tai kur ji dingo? liucijos galią. Jie tikėjosi su-j
— Kur ir kaip ji dingo, aš rasti vadų durnos opozicijo-Į 

papasakosiu tėvui kitą kar- je. ypač tarp kairiųjų ir soči-j

vo. Ir visą 
reformą ji*

— Aš, Maiki, to dai

jo įvestą 
sunaikino.

ne-

— Sakai negirdėjai. Bet

darbovietes piketais, net bo-
Chicagoje sustreikavo siuvė-! sų neįleidžia, ir niekas jų ne-' nebuvo. Jas reikėjo iškovo
jai, Jie prašė geruoju, kad; baderiuoja. Tai kodėl se-Į ti. Ir kova buvo sunki, 
pakeltu atlyginimą, nes dir-Į niau tokius šaudė? j — Džiūsta minut.
bo po 10 valandų per dieną: — Todėl, tėve, kad se- Tu sakai, kad seniau tokių tą 
ir gamlnvo tik $3 per savai-( niau darbininkai dar ncbu- reformų nebuvo. P»et aš atsi-j —

visgi turėtum 
šiandien NRA

žinoti, kad 
jau nebėra.

Olrait aš palauksiu.
alistų atstovų. Apie antrą 
valandą popiet revoliuciniai

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

Kalendoriaus kaina $1.00

Red agavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

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

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127

»
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Romanai
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

Paskutine vietelė
Privažiavęs bažnytėlę, išlipo kunigas iš ratų ir. pa

tampęs. pamankštinęs savo senus kaulus, Įėjo pro vartelius 
i šventorių. Bet ir čia, kaip ir miestely, buvo nejauku ir 
liūdna buvusiam klebonui. Ir čia. jam rodės, priversti au
ga medžiai, priversti žydi žolynai: vos šventoriaus tvorą 
peraugusieji ir i purviną miestelį žvelgiantieji jovarai, 
tarytum, susimąstę, lyg Įsitikinę nieko tokio pasauly ne
sant, dėl ko vertėtų gyvent, augt ir plėtotis: vien džiūt ir 
smilkt, gyvenimu apsivylus, visam kam apatijos pilniems... 
Tik vieni seni pakrypę kryžiai ir samanomis apaugę ak
meniniai paminklai, tartum, tylėjo, brangindami amžiną 
tylą ir ramybę.

“Čia guli palaidotas...“ — išskaitė altarista vienam 
aptrupėjusiam paminkle; o kas palaidotas, laikas ir aud
ros seniai jau ištrynė ir nebėr jau kam parašo beatnau- 
jint ir velionies atmint.

— Ir mano tokia laimė, ir
altarista ir, linksėdamas galva, nuėjo toliau.

i

mano, — prašnibždėjo

Kolei jo tarnas, buvusis zakristijonas, draug su ve 
žėju nešiojo ir kaustė rakandus Į prastą, iš anksto r usam 
dytą ūkininko trobelę, buvusis klebonas vaikštinėjo po j 
kapines, atsimindamas, kaip jis seniai, labai seniai, dari 
septintosios klasės gimnazininkas, klaidžiodamas po Lie
tuvą. rinkdamas pasakas ir dainas, atklydo į šitą mies
čiuką ir kaip šis tada jam nepatiko. Nepatiko ne tik mies
čiukas su ta pačia, tada dar neaptriušusia bažnytėle, bet i 
ir patys žmonės. Ir kad kas tuomet jam būtų pasakęs, jog ; 
paskutines savo gyvenimo dienas, žilą senatvę, gausiąsi 
baigti čia. šitoj užuočioj. jam, visų pamirštam, neteisingai 
nuteistam ir didžiai nubaustam, ir kad čia, šitame švento
riuje, paguldysiąs jis savo senus kaulus — tik nusijuokęsj 
būtų gimnazininkas, neįtikėjęs. Bet, mat. keičias laikai, j 
kinta ir žmogaus laimė.

Nei melstis, nei verkti, nei kam skųstis savo laime i 
nesinorėjo buvusiam klebonui.

Ir kam gi pasiskųs, kam gi atidarys savo širdį, kad 
žmogus, kurį jis taip mylėjo, kuriuo tik gyveno, kuriam 
įdavė visus savo turtus ir ant kurio rankų tikėjosi sumerk
siąs akis, galop taip jį skaudžiai įžeidė, visoj diecezijoj 
išjuokė, apvogė ir su jo paties vargonininku, jam nesant 
namie, išbėgo į Ameriką.

Priėjęs prie kažin kieno, matyt, kada gražiai įžiūrėto 
kapo, susimąstė kunigas, kaip jis. gavęs kleboniją, pasiė
mė prie savęs iš Krokuvos miesto prieglaudos savo duk
rytę, Uršytę, kaip jis ją mylėjo, ugdė. mokė ir visomis 
galiomis stengėsi padaryti taip, kad ir Uršytė jį pamiltų,

Jennifer Jonrs Charles Bickford

Aktorė Jennifer Jonės. 48 m., buvo išgėrusi mirtiną 
dožą miego miltelių Malibu Beach, Cal., valandai pra
ėjus nuo aktoriaus Charles Bickford .78 m., mirties. Ji 
su šiuo aktorium pradėjo karjerą filmoje ”Bernadetos 
giesmė**.. Jennifer Jonės būtų mirusi, bet ji pati prane
šė telefonu gydytojui, kad išgėrusi piliulių.

Teisės patarimai
Advokate M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.t- 
aakymus spausdinsime šiame skyriuje.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. 166pusL, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

akutytoju. į, , A .
Klausimus prašome siųsti; tiesiog šiuo 
adresu:

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili-

Janina Degutytė

VIENATVĖ

Taip viskas Įsirėžia iki skausmo —
Ir nieko negalima išimt:
Nei delno su pirmom žibuoklėm,
Nei akmenėlio, pataikyto širdin.

Čia ir vasarvidžio lašai meduoti.
Ir speigo baltas laiškas ant langų, 
Kiekvienas lietaus stiklinis žodis 
Ir virpesys beržyno žalzganų ūkų...

Kiekvieną dovaną, kiekvieną prakeikimą.— 
Aš viską saugau. Viską aš nesu.
Vienatvės vėjas užplaka ir nutupia 
Man ant peties vyturėliu mažu...

Kažkam laikau ir delną su žibuoklėm,
Ir akmenį, pataikytą širdin...
Ir vyturėlį — mažytę savo dainą,—
Man niekas nieko negalės atimt.

mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

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

Saliy Salminen, KATRY- 
pagal įstatymus “paveldi“—{ Amanas, laimėjęs sve
heirs), reikalas pasidaro gan, ^ūOi5 hteiatūros niemiia 
keblus, nes pagal įstatymus'
bus paskiriamas “Public Ad- 
ministrator“ — valdžios pa
skirtas pareigūnas, kuris re
tai žino specifinius mūsų 
žmonių reikalus. Lietuvoje! Jurgis Gliaudą, DELrINO 
esantieji giminės dabartinė-' ŽENKLE, premijuotas ro- 
mis sąlygomis negali būti į manas, 234 psi.. kaina $2.o0 
laisvai atstovaujami, ir su-; Albinas Baranauskas, 
sidaro visokiu komplikacijų, KARKLUPĖNUOSE, pre- 
ryšium su paliktu turtu. ! mijuotas romanas. 224 psl., 

Kadangi Tamsta savo! kaina $2.50. 
laiške paduodi tik inicialus,! Kazys Almenas, UPĖ f 
patarčiau Tamstai susisiekti; RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ!,

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

Klausimas

Mūsų geras draugas ir 
kaimynas mirė prieš du mė
nesiu. Jis buvo našlys: jo 
žmona mirė tik prieš metus. 
Vaikų jiedu neturėjo. Abu 
turėjo ir tebeturi giminių 
Lietuvoje. Jis. rodos, turi 
brolį ir sesers vaikų; jinai 

i turi vieną brolį ir dvi seseris, 
j Kol jie gyvi buvo, siųsdavo 
i siuntinių visiems. Tiesa, jie 
! buvo sudarę testamentus la
bai seniai, gal prieš 20 me
tų. Pagal tuos testamentus.

premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais 33.75,

, vienas miršta, viskas pasilie- 
’ ka kitam. Giminių Amerikoj 
i jie visai neturėjo, nei arti
mu. nei tolimu.

Jie turėjo dvieju butu na
mus. kurių vienas butas da
bar tuščias. Be to, turėjo ne
mažai santaupų banke ir 
“bonds“.

Mes, gvvendami kaimy
nystėje. prižiūrime, kiek va- 

i Ūme, namus ir priimame į 
, nuoma, bet ką mes su tais- 
pinigais turime darvti, neži-! 
nome. Tas advokatas, kuris! 
buvo surašęs testamentus, v-' 
ra pats miręs ir mes neži-1 
nome kur kreiptis ir ka da
ryti. Jei mes nasiimtume ad
vokatą. mums reikės jam už
mokėti. i’*, vargu. ar užteksi 
nuomu. Be to, mes manome. J

Turbūt, nėra lietuvio, ku- rūkytą kiaulieną ir raugin- kad už nuomas reikėtų na
cis nemėgtų barščių, ypač tus raudonus burokėlius. Iš mus nudažyti, arba siunti- 
tokiu. kokius virdavo tada. išvirti sultini (buljoną) ir niu< i Lietuva nusiusti, bet

gardžiausi barščiai?

kaip man draugas pasakojo, į Lietuvos Generaliniu' romanas I dalis. 325 ps!., II 
iie buvo palikę viską vienas! Konsulu New Yorke. Tams-! dalis 302 psl.. kiekvienos da- 

; kitam; kitaip sakant, jeigu toms asmeniškai aš patai-j lies kaina $3-00.
čiau neužsiimti nei kaimyno' Alė Rūta. KELIAS Į 
namų taisymu, nei nuomų KAIR£. premijuotas romą- 
priėmimu. Tamstos visai ne- nas iš JAV senosios kartos 
turite teisės tu dalyku dary- lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
ti. Visas reikalas turi būti kaina $3.00-
perduotas Probate teismui. Vvtautas Volerta*. GY

VENIMAS YRA DAILUS,

! romanas iš lietuvių emigran- 
! tų gvvenimo, 242 psl.. kai- 
i na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

! 332 psl.. kaina $3 50.
Vacvs Kavaliūnas. KAL*

! NU GIESMĖ, premijuotas 
i romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE- 
; ČIOJ1 MOTERIS, premijuo
ta? romanas. 196 puslapiai. 

; kaina $2 50.
Kazvs Plačenis, PULKIM 

i ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gvvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. S1KSNO-, . . T . .. . . , . i „. . . , . Michigano gubernatoriaus Geor-kai buvome Lietuvoje, čia mėsos, spirgintų prieskoni- nežinome, ar turime teisę u . ■■ ... -------------------- ------
duodame barščiu receptus1 niu daržovių ir prieskonių ta’darvti. Kiti žmonės mums omne^ \.on<*.'* w . SPARNIU SOSTAS. tiemi-
is trijų valgių knygų. Isme- perkošti. Raugintus buroke- sako kad m“? vahme n* taip. . racia Kovai Ook

kaip dukrelė tėvelį, ir kad paskui senatvėj ji pati sumerktų ginkite juos ir parašykite, liūs supiaustvti mažais pail- i bėda pakliūti, tik gero no- pa ary a operat,J -
jam akis. Nes ar yra žmogaus gyvenime kas baisiau, kaip pagal kurios receptą virtieji gaiš gabalėliais arba sutar- rėdami.
iki senatvės pasilikti vienui vienam ir mirti tarp svetimų barščiai buvo skaniausi. kuoti stambia tarka ir. už- Prašau skubiai pranešti, j
žmonių, svetimose rankose. Atsiminė, ir kaip jis šiemet j- 7av«d*lri4»ni« na»čv P-rius suftiniu. atskirai is- ką darvti.

naracv. paskui sudėti Į ‘ Draugai
perkoštą sultini. Miltus Massachusetts. 
svieste paspirginti ir, atskie- i

pavasarį parvažiavęs iš Kauno nuo regolekcijų namo. 
berado nei Uršytės, nei vargonininko, nei pinigų.

ne
iš Zavadskienės parašy

tos ir Zavadskio 1907 me
tais Vilniuje išleistos “Lietu-

Kas buvo likę nuo Uršytės, tą išvogė tarnai ir tie ves virėjos 
patys parapijos žmonės. Atsiminė, kaip jis rytojaus dieną ! . . . .
be vargonų sumą laike kaip po sumos klebonijos kieme rflįvto kum.
susmukę žmones pareikalavo parodyti. ar visi bažnyčios. io- 4 džiovintus biravvkus. 
pinigai... Pareikalavo sąskaitų. Atsiminė pašaipą kamen- batviniu rašalo 4 cviklinius 
dorių, kurie jo nemylėjo už jo būdo paslaptingumą. Galop, batvinius. 2 svogūnus. 2 po- 
policijos įsikišimą ir vyskupo įsakymą. 1 rus. po kelis grūdus karčių

— Uršyt, Uršyt, ką tu man padarei, ką tu man pada
rei, — staiga nebeištūrėjęs pravirko buvusis klebonas ir 
atsiklaupė prie grotų.

Ir kam aš jai šiemet pavasarį, kada pastebėjau

dus sultiniu, supilti į sriuba. 
Prieš duodant į stalą, užbal- į 
tinti rūkščia grietine. i

ligoninėje.

luotas romanas iš politinių 
emigrantu gyvenimo, 268 

' risi., kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas. TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
fomanas, 205 pusk, kaina 
$2.50.

I Alovzas Baronas: LIEP- 
Į TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 ori., 
kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusk. kaina $4.50.

Juozas- Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 223 psk, 
kaina $2.50.

Juozas Svarstai: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a 9 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gvvenimo, 394 pusi kaina
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮ2 T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Aloyzas B«rcna- V|£NI-

Korėjos gražuolė Young Hwa- 
Chong, 20 m., dalyvavusi pasau
lio gražuoliu rinkimuose Londo
ne.

Atsakymas

Jeia, i, ■ -jei -ra testamentas, neduodamos; , , , .. , ,j svarbu kada jis buvo suda- 
; rvtas. iis tuoj (nėr 30 dienų J 

Iš Keleivio išleistos M. į nuo mirties) turi būti nrista
, . . ....................... . Michelsonienės virimo kny-! tomas Probate teismui.• ir kvepiančiu pipirų, 2 laurui
lapelius, ir viską užplakti 
dviem baltymais. Galima į- 
dėti dar galvelę kopūstų.

Visa ta medžiaga sudėti
jųdviejų su vargonininku susibičiuliavimą, nepasakiau : j puodą, užpilti šalto van-
teisybės, kas ji tokia man; ko dar aš laukiau, kam aš ne 
pasakiau, kas jai ir kas man buvo šv. Jokūbo vienuolyno 
vienuolė, amžinatilsį Daminyka, apie kurią aš jai tiek 
daug pasakodavau.

—Tariaus dar anksti, dar jauna, dar suskubsiąs. O, 
kad ji būtų žinojusi, kas aš toks jai, kad aš jai šiemet bū
čiau atskleidęs paslaptį ir viską pasakęs, tai argi būtų ji 
taip skaudžiai įžeidusi savo žilą tėvelį...

— Matyt, ir čia visi jau žino ir visi piktai manimi juo
kiasi, nes. atvirkščiai, būtų atėję pasitikti ir žmonės, ir 
pats klebonas.

— Viešpatie, Viešpatie! ar gali būti žemėj iš visų 
Tavo padarų kas nors protingesnis ir draug kvailesnis 
už žmogų?... Didžiuojasi... puikinasi, po kojomis sau pa
našius mindžioja tolei, kolei vežime sėdi ir rankoj va
džias turi.

(Bus daugiau)

dens. inilti rašalo, bet dabo
ti, kad nebūtu perrūkštus. 
Viską tol virti, kol mėsa su
minkštės. Tada reikia nu
graibyti taukus, supiaustvti 
mėsą ii duoti valgyti.

Iš Lietuvoje 1957 metais 
išleistos 4 autorių knygos 

< “Valgių gaminimas“:

Pusė kilogramo (svaras) 
kiaulienos, 2 raudinti buro
kėliai, prieskoninių daržo
vių ir prieskoniu, pusė stik
linės grietinės, I šaukštas 
sviesto ir 1 šaukštas miltu, 
3 su puse litro (kvoitos) 
vandens.

Reikia imti rūkytą ar ne-

Prie barščių 
keptos bulvės.

5 raudoni burokėliai, bul
jonas. puodelis grietinės, 
šaukštas sviesto, šaukštas 
miltų.

Burokėlius nunlauti ir iš
virti minkštai. Tuomet nu
sunkti smulkiai supjaustyti 
ir sudėti i verdanti buljoną

Kadangi žmona jau vra 
mirusi, turtas, kuri naliko 
Tamstų kaimynas, priklauso 
jo giminėms, žinoma, čia 
svarbu žinoti, ar io testa
mente buvo nurodyta, kas 
turi atsitikti su turtu tokiu 
atveju, jei žmona mirtų dar 
nrieš vvrui mirus. Be to, ta
me testamente greičiausiai

Jeigu tokio nėra, tai išvirti i yra nurodvta, kas yra testa
is 3 svaru jautienos su kau- mento vykdytojas (execu-
lu. Patartina įdėti švara rū
kytos kiaulienos arba kaula 
nuo kumpio, svogūnų ir pi
pirų.

Sudėjus supjaustytus bu
rokėlius i verdanti buljoną 
idėti šaukštą sviesto, ipilti 
truputi uksuso dėl rūkštumo 
ir užvirinti. Duoti stalan su 
rūkščia grietine.

Prašome parašyti, kuriuos 
iš tų barsčių srėbėte taip, 
k*ad net ausys linko.

tor). Jei testamente nėra nu
rodyta. kas darytina tokiais 
atvejais (kuo aš abejoju), 
turtas bus padalintas tokiu 
būdu, Ivg Tamstų kaimynas 
būtų miręs, nesudaręs testa
mento (intestate). Jei yra 
minimas kitas vykdytojas 
(executor) negu “beneficia- 
ry“, tai galėtų kiek paleng
vinti reikalą,.

Jei žmogus miršta be gi
minių Massachusetts (tie gi
minės turi būti tokie, kurie

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS ‘

iii',.- .n »>•;
Keleivių adųainistracijojc 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

81 MEDŽIAI, 117 psk kai-

MTNDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
n«k kaina $3

VTFNTST MEDžTAT. roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas. 117 nsk. kaina $1 5^

KATBYNA. Sallv Salmi
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas. 291 psk, kai
na $5.00.

■ .g
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Vietinės žinios
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SO. BOSTONO LIETUVIŲ, tinas ir Marijona Gainai, 
PIL. D-JOS DIDŽIAUSIAS* ?tanley.Khnga\ioseph J111’

RŪPESTIS
šas su žmona, Vincas Yan- 
kus, Juozas Markelionis,, 
Juozas Vinciūnas. Antanas 
Rimkus ir Antanas Gin- 
čiauskas.

Mūsų geram bičiuliui

DR. JUOZAPUI C. LANDŽIUI (SEYMOl R)

mirus, Jo žmonai Birutei, dukterims Rūtai ir 
N a n c e i ir broliui, taipgi ir kitiems jo giminėms bei 
draugams reiškiame giliausią užuojautą ir kartu su jais 
liūdime. į

Margareta ir Stasius Mir h eisenai

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija beliko vie-
nintelė lietuvių organizaci- Be rninžt d į
ja. kuna. H’ šiandien pn-| šusių po ?25. «0 ir mažiau,)
klauso pet l,oOO Bostono n » kufių ~a neįmanoma pami Pereitame Bostono Lietu- 
apvlinkes lietuvių. .Ji turi 4 nėtj ‘ . vių Bendruomenės Kultūros
aukštų mūrini namą. kurio ’ Klubo susirinkime, 1967 m.
pirmajame aukšte yra sko-j Petras Remeika, vienas is gpaUo 2g d, atšaukug skelb_
ningai įrengtas baras, kur j musM draugijos veteranų paskaita susirinkusieii gali sutilpti apie 300 asme- ^nų ir elevatoriaus stoty- »» paskaita’ įmukusieji 

toju entuziastų, pardavė lai
mėjimų knygeliu už $200 ir 
Steponas Janeliūnas už $60.

Ii Kultūros Klubo veiklos

apie 300 asme
nų. Antrame ir trečiame 
aukštuose yra puikiai Įreng
tos dvi salės. Ypatingai gra
žiai atrodo trečiojo aukšto 
salė, kuri ši pavasarį buvo 
naujai išdažyta, Įdėti nauji 
garsintuvai, turi moderniš-
kai Įrengtą virtuvę, uždaro-į do įr prašo visus kitus na
mą barą, sceną su prožekto-; rius pasekti jų pavyzdžiu.

S.K.G.

Gražiai paminėjo 

Juozo Kapočiaus darbus

Nemažą pelną suėdė
mokesčiai i pe jau paskelbtųjų, auko-

So. Bostono Lietuvių Pil. jo So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos lapkričio 16 d. susi- Dr-ja $25, po $10 inž. A.
rinkime fin. sekr. Druzdis Kriščiūnas ir inž. B. Gali-
pranešė, kad per spalio mė- nis. po $5 S. Baltušis. P.
nesĮ būta pelno $2,723, bet Pleksnys ii;. Moterų Klubų
jo neužteko mokesčiams su- Federacijos Bostono skyrius
mokėti, kadangi jų reikėjo per A. Vakauzienę.
pakloti $5,383. taigi teko; u, , . .. , ...\ - i • 'i Mieli Bostono lietuviaidar prie pelno primokėti net . . • . T. ._ , „ • • •Artinasi Kalėdos. Pnsimin-
’ ’ .. ’ . . .. . . _ kime tuos vargstančius bro-Priimti 6 nauji nariai. Per |iua ku,.ie (1af kenda ba(,
praeitą mėnesi mirė 4 nariai.,ša,tj Sibjro vergi,oje arba

Revizijos komisijos aktą iš jos be sveikatos ištrukę, 
raujaris Bostono co-čempio- perskaitė J. Kapočius. Ko- baigsiančių via visui. Bal
nas. iškovojo tašką iš Kazio misiJa tarP kitko pastebėjo, fas jiems visiems padeda, 
Merkio nutrauktoj partijoj kad ka^ kui'ie valdybos na- jei geros valios tautiečiai 

riai nesilankė nei Į valdybos, jam ateina i pagalbą savo 
nei Į visuotinius susirinki- aukomis. Todėl tegul nebe
muš, pav. J. Casper nebuvęs ka rankos, Kalėdų proga ne- 
7 valdybos posėdžiuos ir 5 ištiestos vargstantiems, ne- 

Dau°- sėkmingiau sukovo- visuotiniuose susirinkimuo- davusiems aukos Baltui, 
jo Lietuvių II, Broniaus Lubinas 6 valdybos po-
Škrabulio vadovaujama, lai- sėdžiuose ir 2 visuotiniuose 
mėjusi rungtynes prieš Dor- susirinkimuose. A. Andriu- 
chesteri santykiu 4-1. Itin lionis nebuvęs tik viename 
ryškias pergales pelnė Kęs- visuotiniame susirinkime, o
tutis Makaitis ir Andrius 'Drevinskas Vlename vakly-i 
Keturakis i k°s posėdyje. Markelionis

Sekančios rungtynės bus nepraleidęs nė vieno posė- 
gruodžio 1 d.. Lietuvių I ta- dz’° *r susirinkimo.

! da rungsis su Bovlstono klu- Komisija duoda valdybai 
i bu ir Lietuviu II su Harvar- klausimų: Ar vicepirminin- 
i do B komanda. kas rūpinasi kultūriniais rei- —

; kalais. kaip Įstatų 64 parag-
Henrikas Kačinskas vieši rafas numato? Ar valdyba IMPORTUOTI

Bostone yra paruošusi taisykles Vi- KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
mU21e,„„ ■■ Aktorius Henrikas Ra. rfaus reikalų komisijai, kaip; LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.

. . i činskas. kuris darbuojasi A-i numano 88 paragrafas.
Bostono meno muziejaus merikog Balse Washingtone. Ar tlkslinga, kad toskomisi- 

moteių komitetas su ponia įįomia dienomis ntvvko i ios visi 3 nariai yra ir vvk- 
Claude E. Welch priešakyjBostona gav0 broliokitų domieji pareigūnai? Ar yra

Parada* Vietnamo kariams 

pagerbti
Įvairios karinės ir ci

vilinės Dorchesterio organi
zacijos jį rengia ši sekma
dieni. lapkričio 26 d.. Ren-

Vieni laimėjo, kiti 
pralaimėjo

Bostono tarpklubinėse lap
kričio 10 d. So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos patalpose 

į rungėsi abi lietuvių šaehma- 
! tų komandos. Lietuvių I, ku- 
i ri prieš savaitę buvo laimė
jusi rungtynes su Cambridge 
II, ši kaitą, nors ir labai kie
tai kovoio, turėjo nusilenkti 
prieš MET lygos čempioną 
Harvardo universitetą.

Harvardas išsivežė perga
lę 3-1, kurią padidino iki 4 
tašku, kai ju Larrv Tapper.

Balfo vajus tęsiamas

klubo nariai svarstė tolimes- kamasi 12:30 vai. dienos 
nes veiklos reikalus ir išrin-Į Paul Saunders i Columbia) 
ko naują valdybą, Į kurią į-į stadione ,1 vai. popiet pra
ėjo trys atsistatydinusios se- dedama žygiuoti nuo Dor
uos valdybos narės ir du
nauji nariai. Tuo būdu da

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos valdyba dė
koja visiems jau prisidė ju- J baltinę klubo valdybą suda- 
siems prie elevatoriaus fon-!ro:

B. K. Kerbelienė.
riais ir spalvinėmis švieso
mis. už scenos vra du kam-' 
bariukai. Rūsy — 6 biliardo: 
stalai.

Salės naudojamos draugi-į 
jos reikalams ir išnuomoja-j 
mos kitiems — koncertams.; 
vaidinimams, susirinkimam

pirm.
visepirm. 0. Bacevičienė, vi
sepirm. I. Baškienė. sekr. 
inž. Č. Mickūnas ir ižd. inž. 
V. Žiaugra.

chester
Road.

Avė. ir Columbia

Mūsų komandai taškų pelnė 
Algis Leonavičius, kuris ir 
rungtynėse su Cambridge II 
uždirbo taška.

Bostoniečiai išvyksta 

j Kultūros Kongresą

Iš Bostono Į Chicagoje Į- 
vykstantį Kultūros Kongre
są šią savaitę iškeliauja An
tanas ir Aleksandra Gustai-

Susirinkime buvo sutaita j ^r- Juozas žirnius, Lie- 
laikytis tu pačių pagrindu, tuvių Enciklopedijos leidė- 

ligi šiol

Valdybos vardu
A. Andriulionis,

pirmininkas

KAM REIKIA DARBO?
Jei kas norėtų gauti darbo 

cheminių gaminių fabrike, pra
šomi kreiptis vakarais telefonu 
CO 5-8841. (Sk)

kuriais ligi šiol remiantis 
klubas sėkmingai veikė jau

Lapkričio 18 d. Subatva-
------------------ - karis buvo skirtas Lietuvių

vestuvėms ir kitokiems po-i Enciklopedijos leidėjo Juo-1 ^Pty1110nką metų. 
būviams. j zo Kapočiaus darbams prisi- j Bostono L.B. Kultūros

Paskutiniu metu tos mū- minti jo 60 m. amžiaus su-1 Klubas ir toliau turi likti at- 
kakties proga. ‘viras visiems, kurie domisi
.... , „ kultūriniais klausimais. To-Apie tai papasakoti iš

^KodėP* Atsa ' PhiladeWi°s buvo atvykęs . Kodėl. Atsa- prf>f dr j

su gražios 
čios po apie

salės, talpinan- 
100 asmenų, pa

lieka savaitgaliais tuščios, 
reišnuomotos
kvmas — niekas nenori neš
ti i trečia aukšta parengi
mams maisto, lėkščių ir visų 
kitų banketui ar vestuvėms 
būtinu reikmenų.

Todėl jau seniai buvo 
svarstyta, kalbėta, nutarta ir 
vėl atmesta Įrengti elevato
rių (keltuva), bet vis buvo 
laukiama geresniu laiku. Ii

jis negali virsti tik vie
nos kurios grupės ar srovės 
klubu. Jame ribojamasi tik 

Šita proga žodžiu sveiki- • kultūrinėmis temomis, kū
no A. škudzinskas, A. Mat- rioms jis ir skirtas. Partinei 
ioška, A. Andriulionis. 1.i politikai ir politikavimui čia 
Daukantienė, Sk. Makaity-1 vietos nėra. ręstai pradėtų 
tė. Kleinienė. J. Rentelis, dr. klube bereikalingus ginčus 
E. Jansonas, kiekvienas sa- kelti ir mūsų bendruomenę 
vo organizacijos vardu, ir skaldyti.
svečiai iš toliau — V. Rašte-! Klubo tikslas buvo ir tu- 

i nis iš New orko ir dr. P., rj išlikti: ne skaldytis pagal
tik šiemet valdvba rimtai Vileišis iš Waterbury. Taip vyresniuosius ar jaunuosius.

pat gauta labai daug sveiki- dešiniuosius ar kairiuosius 
nimu raštu iš mūsų diplomą-j (Visi esame lietuviai), o vi- 

■ j?3 ir užsieny, vadoyau- jiems draugėn jungtis Bos-
veik visi nariai pritarė. Vai-j jaučiu politiniu ir kultūrinių tono lietuviu kultūrinei gy-
dvba tam reikalui paskyrė, veiksmų ir paskirų bičiulių.) yybei palaikyti.

pasiryžo ta da»-ba Įvykdyti. 
Ji nutarė vykdyti elevato
riaus fondo vaju. Tam be-

re
$200 vertės dovanų, kurias 
galės laimėti laimingieji na
riai.

Pirma dovana $100, ant
ra — 12“ nešiojamas televi
zijos aparatas, trečia — ne
šiojama Povai rašomoji ma-: J- Kapočius savo žodyje 
šinėlė, ketvirta — ”Gallon“ padėkojo, kad visi pabrėžė 
CC. penkta — $25. šešta — ne jo amžių, o Lietuviu Enci- 
$10. septinta — nusė Gal. klopedijos reikšmę. Jos ar- 
Nr. 7. aštunta — $5 ir devin- chitektai ir planuotojai buvę 
ta — siurprizas. redaktoriai ir bendradar-

T.airrėiimu traukimas bus 0 ks buvęsJyę_k°ntrak- 
visu nariu vaišėse ”Šurum- 
burum“ ši sekmadieni, lap

Tarp Įteiktų dovanų pa
minėtina L. Bendruomenės 
apylinkės $100 Įnašas i Lie
tuviu Fondą sukaktuvininko 
vardu.

jas Juozas Kapočius ir kt

Laikraštininkai meno

kričio 26 d. visų aukštu pa
talpose. Tą diena kiekvie
nas narys gaus anie $2 ver
tės bilietėli, kun’ galės pa
naudoti, kaip išmanys.

Laimėjimų knygelės bu
vo išdalintos visiem nariam. 
Dauguma iau atsiuntė už jas 
ne tik pinigus, bet dar ir 
stambesne suma Įnešė ele
vatoriaus fondan.

Pirmieji atsiliepė Jonas 
ir Marv Ovvirkai. įmokėda
mi fondan $500. Juos sekė. 
įnešdami po $100. Josepb C. 
Lubinas. Stanley Drevins- 
kas, Edmund L. Ketvirtis, 
Longinas Gedraitis, A. ir K. 
Namaksiai. adv. A. J. Young 
su žmona, A. Miškinis ir 
žmona. Pranas Lingis. Ade
lė ir Kazvs Tamošaičiai, 
South Boston Savings Ban
kas per savo prezidentą A. 
Archibald $200.

Po $50 imokėio: Helen 
Piragienė, Adam Druzdis ir 
žmona, A. Neviera ir žmo
na, Antanas ir Ona Andriu- 
lioniai, Izvnginas švelnia. 
Vincas J. Pupolaigis, Mar-

torius, kuris tuos planus vyk 
dęs.

Programai vadovavo Sta
sys Santvaras. Svečių buvo 
pilnutėlė Tautinės S-gos na
mų salė. kurie buvo ir pui
kiai pavaišinti.

Sukaktuvininkas Juozas 
Kapočius visus svečius ap
dovanojo naujausiu jo išleis
tu Vlado šlaito eilėraščių 
rinkiniu.

Nekimės

Vėl širdies smūgio ištik
tas sunkiai serga Viktoras 
Kapočius.

Lituanistinės mokyklos 
mokytoja Ona Gimiuvienė, 
sniego pūgai nusiaubus Bos
toną, nelaimingai paslydo ir 
skaudžiai susižeidė ranką.

Inž. Ramūnas Kalvaitis 
nusilaužė kairiąją ranką be
žaisdamas futbolą.

Sunkiai susirgo Antanina 
Audickienė ir operuota Car- 
ney ligoninėje.

Visiem nelaimių išriktiem 
linkime greičiau pasveikti.

lapkričio 17 d. buvo paa-; bičiulių aplankyti 
kvietęs Bostono priemiesčių "
ir kitų artimesnių vietovių i 
laikraščių atstovus, jų tarpe 
ir Keleivio. Juos ilgesniu 
žodžiu pasveikino Moteių 
komiteto pirmininkė, pats 
muziejaus direktorius Peny 
T. Rathbone, o Diggory 
Venn papasakojo muziejaus 
istoriją, savo kalbą ekrane 
pavaizduodamas vertingiau
siais paveikslais.

Vėliau pobūvio dalyviai 
buvo pavedžioti po muziejų 
su specialiais aiškintojais.

Dalyviai pradžioje buvo 
pavaišinti kava. o pabaigoje 
kažkuo stipresniu ir užkan
džiais.

Šituo pobūviu norėta už
megzti ryšius su visa spau
da, kad jos pagalba būtų ga
lima visuomenę labiau su
dominti Bostono meno mu
ziejaus turtais, kad muzie
jus būtų daugiau lankomas.,

Lietuviai visos Amerikos 

liaudies šventėje

Tokia jau 30-ji šventė bu
vo Syracuse. N.Y., mieste 
lapkričio 14-17 dienomis, 
jos programą sudarė Įvairių 
tautų liaudies muzika, dai
nos, šokiai.

Bostono Lietuvių Tauti
nių Šokių Sambūris, kuriam 
vadovauja Ona Ivaškienė, 
jau nekartą yra toje šventė-

Dalyvis

Paminėta Lietuvos 

kariuomenės diena

Lapkričio 19 d. buvo Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas, kurį 
surengė LVS "Ramovė“. Į 
Publikos buvo gana daug.

Lietuvių Pil. Dr-jos salės 
scenos siena buvo papuošta 
stilizuota Vytim. Jos vidury 
buvo kario kapas—kryžius 
su užmautu šalmu, kalbėtojo 
tribūna papuošta tautiniais 
raštais išmargintu apdanga
lu.. Į sceną sunešus 10 vė
liavų. kun. J. Klimui sukal
bėjus maldą, ilgesni žodi ta
rė Ramovės skyriaus pirm.
K. Šimėnas. Kalbos metu a- 
titinkamu momentu dvi tau- je dalyvavęs^ Jo 4 poros da
riniais lūbais pasipuošusios lyvavo ir šiemet lapkričio 16 
lietuvaitės — B. Adomavi-' d. Akordeonistu buvo pasi- 
čiūtė ir V. Leščinskaitė — kvietęs Vytautą Vasiliauską, 
prie kario kapo padėjo gra-; Be bostoniškių šiemet da
žų gėlių vainiką ir pasakė > lyvavo ir Rochesterio "Laz- 
po tai progai tinkamą eilė-, dyno“ šokėjai, 
raštį.

Trumpą, bet turiningą pa- Bostone sudegė 776 namai
skaitą skaitė Vliko narys dr. 
Algirdas Budreckis.

Neišsigąskite! Tokia ne
laimė čia buvo prieš 95 me-

Meninę programą atliko tus. t. y. 1872 m. lapkričio 
sol. Benediktas Povilavičius,) 9 d., kada Bostone dar ne
kuriam akomponavo Julius buvo nė vienos lietuvių or- 
Gaidelis, ir Giedrė Karosai-; ganizacijos.
tė su Feliksu Kontautu gra-; Gaisras tęsėsi 18 valandų 
žiai paskaitė Vizbaro-Kon.! ir apėmė 65 ak n; plotą tarp 
tauto paruoštą montažą — Summer, Washincton, Milk 
"Partizanai Lietuvoje“. Pia- ir Broad gatvių. Sudegė 776 
ninu jiems pritarė J. Gaide- namai, nuostolių padalyta
lis. apie 100 mil. dolerių, šių

Programai pasibaigus, biK dienų kainomis ta suma, aiš- 
vo vaišės ir šokiai. ku, būtų kur kas didesnė.

■Si',

Siųskite Pinigus į

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRANERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade.
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TJ METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
•žavėjo
Kursas: 9 rubliai už S10.00.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPIN'G. INC. 
714 Broad St.. Newark, N. J.

SPECIALUS ŠVENČIŲ 
PASIŪLYMAS

Visiems automobiliams, televizi
joms, tranzistiniams radijams, 
tapė rekorderiams ir kai kuriems 
motociklams — duodama

10% NUOLAIDA 
švenčių proga

Užsakymai šitom specialiom šven
čių kainom turi mus pasiekti ne 
vėliau kaip

iki '967 M. GRUODŽIO 29 D.
Pasinaudokite šituo pasiulyniu. 
SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PA2V.Mft.IIMA pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIU KRAUTUVĖSE 
lokio mokesčio nž šį patarnavimą! 
Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!
Duokite DAP»AR užsakymus

Kalėdoms!
GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

4 rūšių, 12 atvirukų už $2.95 
(pridėti pašto išlaidoms). 
Perkant šimtą ar daugiau — 

speciali kaina.
E. Puiris. 1808 So 49th Avė, 
Cicero, III. 60050.

(48)
Labdaros komisija, kaip nu
mato 89-92 paragrafai? Ar 
veikia trečiuiu teismas, nu-; 
matytas 95-99 paragrafų?

Per ilgus metus ši kont
rolės komisija bus pirmoji, 
kuri daug giliau ir rimčiau 

j žiūrėjo i savo pareigas.
- i

; Šiame susirinkime buvo 
! nominuojami kandidatai i 
i vadovybę. Jau rašėme, kad 
kaikurioms pareigoms tebu
vo po vieną kandidatą.

J sekretorius buvo 2 kan-; 
didatai. Daugiau balsų gavo 
P. Mučinskas. Į direktorius 
daugiausia balsų gavo adv. kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
J. Grigalius.

Šiemet nuostabiai mažai 
teatsilankė i nominacini su
sirinkimą — 100 narių. Per
nai balsavo 219.

SLA

(.RAŽIAUSIOS NAl JAUSIOS 
KALĖDŲ PATEFONO 

PLOKŠTELĖS 
yra firmos

REOUEST R E C O R D S
Aplankykite artimiausią krautu
ve. Nepirkite pakaitalo. Reika
laukite veltui siunčiamų katalo
gų šiuo adresu :
R e q u e s t Records. Ine. 

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

GREITA PAGALFzA 
Nenusimink, gaust pagalbą.

. Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
• iami. nuo reumatizmo, rankų.

iau vra
Tuojau siųsk šį skelbimą ir 

savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 
Newarlr 4. New

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

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

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje 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 įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? TERM
8pdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j kuopų veikėjus, ir yie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

I
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Vietines žinios
KAS RENGIA IR REMIA

J. KAČINSKO KONCERTĄ* **
Kaip jau spaudoje buvo 

skelbta, š. m. gruodžio lo 
d. 3 vai. popiet Jordan Hali 
salėje yra rengiamas mūsų 
įžymaus kompozitoriaus ir 
dirigento Jeronimo Kačins
ko kūrinių koncertas jo 60 
metų amžiaus sukakčiai ir 
vaisingam kūrybiniam dar
bui paminėti. Tai pats tin- 
kamiusias būdas mūsų kul
tūrai nusipelniusiam meni
ninkui pagerbti.

Šiam darbui įvykdyti yra 
susispietęs gražus būrys i- 
vairiausių organizacijų, pro
fesijų ir srovių bostoniškiu. 
nes kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas yra visiems 
lygiai savas, kaip ir jo me
nas. Taigi koncerto organi
zaciniams reikalams vado
vauja Antanas Gustaitis ir 
Robert D’Ottilio, geras lie
tuvių menininkų bičiulis ir 
pažįstamas amerikiečių mu
zikų sluoksniuose. Gi komi

tetą sudaro parapijos kleb. 
kun. Antanas Bartašūnas. 1 
Julius Gaidelis. Izidorius i 
Yasyliūnas. Irena Veitienė. 
dr. Stasys Jasaitis. Jurgis 
Jašinskas. Edmundas Cibas, 
Pranė Kaladier.ė. Veronika 
Kuibokienė. Franas A veika. 
Henrikas Fenas. Povilas 
žičkus.
Antanas 
Viščini?

*.a>e Leimonienė.
. i

Kultūros Klubo susirinkimas

Bostono Lietuviu Bend- 
į ruomenės Kultūros Klubo 
susirinkimas įvyks š. m. lap
kričio mėn. 25 d. 7 :‘3O vai. 
vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose. 287 Common-
wealth Avė., Bostone.

Susirinkime šių dienų ak
tualia tema ’Tš parapijos sa
lės į mokslo institucijas ir 
metropolio galerijas“ kal
bės d r. A. Budreckis iš New 

i Yorko.
Visus Bostono ir apylin- 

i kės lietuvius kviečiame šio- 
j je paskaitoje gausiai daly- 
į vauti.

Kartu norime atkreipti 
Bostono L.B. Kultūros Klu
bo lankytojų dėmesį i tai, 
jog grupė žmonių, pasivadi
nusi „Kultūros Klubo Val- 

| dybos“ vardu, kviečia susi
rinkimą tuo pačiu laiku ir 
tuo pačiu adresu su kitu pre
legentu.

Su šiuo minėtu susirinki
mo skelbimu ir kvietimais 
Bostono L.B. Kultūros Klu
bo valdyba nieko bendro 
neturi.

Bostono LB. Kultūros Klubo 

Valdyba

KELEIVIS, SO. BOSTON

Renuė;

>ška. Petrą 
keletas kitų.
.abai pageidau

ja. sau ot.tetus tautiečiai Įsi
gytų is anksto, nes iš anksto 
tenka mokėti daug koncerto 
išlai lų. Btuetų galima gauti 
iš H. Čepo. Baltic Realty,
3S9 Broa l\vav. So. Bostone 
ir iš latintojų.

Vyčių šokiai

Lapkričio 25 d. S vai. vak. i 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr- 'S III aukšto salėje South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 1967 metų valdyba. k u rios didžiausias rūpestis dabar pastatyti keturių aukštų mūrinia- 
OUs^ Lv.ato> \ Į. čių rudens me name elevatorių. Iš kairės i dešinę sėdi: fin. sekr. Adam H. Pruzdis. vicepirm. Longinas švelnis, pirm. Stanley Drevinskas.
šokiu v a .-taras, i kun renge- . * * 1 jai kviečia visus mėgstan
čius pašokti lietuviškoje ap
linkoje.

ižd. Edmund L. Ketvirtis, direkt. adv. John J. Grigalus. r K.alų \ e dejas Stanley K. Griganavičius. Antroj eilėj stovi: maršalka Juo
zas Markelionis. direktoriai John Shilalis. Joseph W. Ca-p r. .laseph C. Lubinas, Antanas Andriulionis. Antanas Matjoška ir adv. 
Anthony J. Young. Paveiksle nėra sekr. Albino Neviero- ir garbės direktoriaus dr. Antano L. Kapočiaus.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

iOOOCfa JCOOOBOOOCOOCP

Dorchesten je išnuomojami 
kambariai vyrams. Geras susi
siekimai. patogi ir rami aplin. 
ka.

VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ P” ° 'ak U7)***

ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių pianus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems i FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro-

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

JPfiDlNIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Maso

Peter Maksvytis
Carpealsr A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JSsų reika
lavimų. Saukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 
{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiikai

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

f _ Atidaryta darbo dienomis
— tai mėgsta. Todėl pradžių- ; j Reai Estate A Insurance nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI gl^tC.Say> Vail^C1”S’.7V* * *21 C«,«tv Club Rd. ! o šeštadieniais

gykite ją tuoj aroa Kalėdų

meooeeoiaoeeoooBosoieoiaoeeo*
LITAS ENGINEER1NG CO. 

75 State St.. Boston. Mass..
reikalingi patyrę braižytojai. 

Kreiptis asmeniškai arba tele- »eeMeeeeeeeeeee*eeee*eeeee*eeeeee«Kai arna leie- j i j i • ,. .. - i-,___ u . ..i do, kad tie, kuriems knvga *fonu 227-ol(2 nuo 9 \ai. ryto iki ’ • ° i v 4 4 1Z4X«?
5 vai. popiet. skiriama, ją tikrai nepapras- /Į. J,

I49)

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYT*??, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
{staiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

Turime Lietuvos žemėla- proga. Kaina $3.00. Gauna- 
pių — už 50 centų, už §2.50 ma ir Keleivy, 
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis). ! ADMINISTRACIJOS

---------------------------------------- PRAŠYMAS

321 County Club Rd- 
j; Xewton Centre, Mass. 02159 

TeL 332-2645

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės 
liuotos apysakos 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus,

n-r ei- *cur*e keičia adresą, prane 
leoilre naUjąjj adresą r.-ui

miršti parašyti ir sena n

ei-

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd• i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST®
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

Vedėjas J. Vaičaitis:
ee#*«*****e*****eeeee*ee**eeee##e,

Nepamirškite parašyti vietinės gamybos medžiagų, ap-

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

^■eeoeeMoeoeeeeeecioeegoeargoBesoBtoBososo

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas

Ę The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL e „ išskyros šventadienius ir seka.

pašto numerio — _.p code. avo, maisto ir pramonės gami- 
- ------~ j nių. Turime vietoje įvairių vie

tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštą visai Že-H* vienintelė oficiali jstei- 
momis kainomis. Be to, sissčia- ga VVorcestery, kuri siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntinius tiesiog iš VVcrces- 
sakyti jų gamybos prekes. Čia Į terio j Lietuvą ir kitas Rusi- 
sumekėsite pinigus, o giminės jos valdomas sritis- Čia kai- 
ten vietoje galės pasirinkti už- bama lietuviškai, pataraau-
sakvtas prekes. "Į

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti1 tvarkingai, 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir

JOOOOOOOMOOOMGMOI

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

Vedėja B. Sviklienė

Kasmetinis išvalymas
//CEB’f

/ ■

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

GE 6 1204

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą
* X

TERORO « VERGUOS

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

j, tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 

i broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
’tūpastingai taisome laikrodžius, 

žiedus. papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Dažau ir Taisau
a Namus iš lauko ir viduje. « 
£ Lipdau popierius ir taisau"
* viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HiU Avė. 
Dorchester, Masa.

* Tek CO 5-5854

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo^ 
iš stoties VVLYN, 1360 
lociklų ir iš stoties FM, 
191.7 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 Keleivi®.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

Flood Square 
Hardivare Co.
Sertaiakas K, J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSlON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams
Visokia reikmenys namai 

Reikmenys plumberiams

i I


