
i1

KELEIVIS ;
Prenumerata: '

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

KELEIVIS 
636 East Broada ay 

South Boston, Mass. 02127 ;

THE TRAVELER? - 7^^'- - LirHUANlAN WEEKLY

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

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

. Address:
KELEIVIS 

636 East Broadway 
South Boston, Mass. 02127

Atskiro numerio kaina 12 centų

63 - TIEJI METAINR. 45 •
"Keleivio“ telefonas AN 8-3071

Sovietijoje minėjo bolševikų 
perversmo SO metų sukaktį

Buvo suvažiavę 100 įvairių kraštų komunistų delega
cijų. Ir ta proga panaudota pulti JAV ir Kinijai. Didelės 
iškilmės buvo ir Leningrade.

Beveik ištisa savaitę So- gus“ Kremliaus vadus ir jų 
vietų Sąjungoje minėta ko- kaltinimus Kinijai, 
munistų perversmo 50 metų' _ . a „ .......
sukaktis. Į tas iškilmes buvo ‘ Sovietų žmones tų įskil- 
suvažiavę apie 100 kraštų mni P,o£a 8avo daugiau 
komunistų delegacijos, jų maisto, daugiau įvairių kitų 
tarpe buvo ir JAV komunis-^ putinų pi ekiu. Tų dalykų ir 
tų partijos delegacija su jos bitais metais minint pervers- 
vadu Hull priešaky. Tos ™° .sukaktL pasirodydavo 
valstybės, kur komunistai daugiau, o šiemet jų buvo
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Paul Christopher. 19 m. jaunuolis, suorganizavęs milžinišką demonstraciją AVakefielde, Mass. 
JAV pastangoms Vietname paremti. Joje dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.

Ruošiasi padidinti socialinio 
draudimo pensijas

Numatoma pakelti senatvės pensijas. Ir vyrai gale* 
išeiti į pensijų, sulaukę 60 metų. Bus pakeltas ir socialinio 
draudimo mokestis

turi valdžią savo rankose. dar daugiau. Sukaktis pro-
delegacijų priešaky pasiun- &a buvo paskelbta ir amnes- 
tė aukščiausius savo krašto' |Ba» bet ji liečia daugiausia 
pareigūnus. Tik Kubos dik-S kriminalinius nusikaltelius. 
tatorius ne tik patsai neva-:tlk Pūtimus kalinius, 
žiavo, bet ir pasiuntė tiktai Sukakties minėjimas bu-
antraeiiį asmenį — sveika
tos ministerį jam atstovauti. 
Buvo ir Vietnamo komunis-

vo baigtas didžiuliu paradu 
Maskvoje.

JAV bus bandoma
didžiausia raketa

Praslinkus 25 metams nuo

Komunistai dengias Prasidėjo pašto 
civiliniais žmonėm plėšikų teismas

i , .. . Po iškilmių sovietu vadai
tų delegacija. Aišku, dele- tarsjs gu kitų kraštų delega- 
gacnų. enea^Iun^ Albanija cįjomjs ka(į jos pasirašytų 
ir Kinija. ! Kiniją pasmerkiantį pareiš-

,. kimą, bet abejojama, kad 
Iškilmes buvo pradėtos di-j ta j pavyks pasiekti, nes ne- 

džiulio Lenino paminklo ati-! viena delegacija buvo pa
dengimu Kremliuje. j siųsta su sąlyga, kad ji ne-

.. į bus verčiama pasirašyti gin-
Kitą dienę, partijos vadas čijamų pareiškimų Maskvos- 

Brežnevas kalbėjo 4 valan-, pekjng0 kivirčo reikalu, 
das aukščiausio sovieto ir*
tautybių sovieto bendrame 
posėdyje. kuriame visu 
giežtumu puolė JAV ir Ki
niją. JAV nusikaltimai Viet
name, esą. pralenkią nacių 
bestijų žiaurumus. Sovietui Po Vietnamo prezidento 
Sąjunga remsianti Vietnamo; prisaikdinimo iškilmių vyko 
sąjungininkus tol, kol JAV’priėmimas nepriklausomy- 
nebaigsiančios savo nusi-' bės rūmuose, dalyvaujant a- 
kalstamos avantiūros ir vi-i pie 2.000 asmenų. Tuo metu 

netoli rūmų sprogo 4 patran
kų sviediniai, sužeidė aplink 
buvusius asmenis, bet nepa
lietė priėmime dalyvavusių 

i su JAV viceprezidentu 
! priešaky.

Naujasis prezidentas pa
žadėjo vykdyti reformas, 
kreiptis Į Š. Vietnamą, siek
damas tarpusavio pasitari

Sviediniai sveikino 
naują prezidentą

siškai nepasišalinsiančios iš 
Vietnamo. Esą, vietnamie
čiai galėtų žymiai daugiau 
laimėti, jeigu Kinija netruk
dytų šalių bendro fronto, — 
kalbėjo Brežnevas.

Kai Brežnevas kalboje 
pradėjo pulti Kiniją, šios di
plomatai pasišalino iš salės.
JAV atstovas Thompson vi- , . . . .,sai tose iškilmėse nedalyva- "”»• "u,,,mone: £*ka

J tegalima tik tada, jei šiauvo.

Pirmadieni didelės iškil
mės buvo Leningrade, kur 
revoliucija prasidėjo ir iš 
kur bolševikai pradėjo val
dyti Rusi ja. Ir čia Brežnevas 
nepagailėjo ”gerų“ žodžių 
JAV ir Kinijai.

Ta proga nesivaržo ir Ki
nijos komunistai. Jos vienas 
didžiųjų dienraščių rašė, 
kad Sovietų Sąjungos Kosy
ginui ir Brežnevui vieta isto
rijos teisme, kur marksistai- 
leninistai ir šimtai milionų 
viso pasaulio revoliucinių 
žmonių juos teistų. Koks e-! 
są baisus įžeidimas Leninui: ta, kad Baltijos pajūry siau

l ės Vietnamo vyriausybė su- 
prasianti, kad agresija pa
remtas karas neapsimoka ir 
kad reikia baigti teroro 
veiksmus Pietų Vietname.

Nauju ministeriu pirmi
ninku paskirtas adv. Ngu
yen Van Loc vietoje iki šiol 
buvusio vicemaršalo Nguyen 
Kv, kuris dabar išrinktas vi- 
ceprezidentu.

Didelė viesulo žala 
Palangai

Praeitą karta buvo rašy-

ir sovietų liaudžiai. Juk, esą 
jus visur pardavinėjate revi- 
zionizmo opiumą, išduodami 
revoliucijos reikalus ir mi
nuodami revoliucines kovas.

Taip kiniečiai atsiliepia 
apie buvusius savo ”drau-

Vartodami nekaltus civi- 1962 m. rugpiūčio 14 d. 
pirmosios antrajame pašau- linius žmones kaip skydą prie Plymoutjio. Mass., buvo 
liniame kare pavartotos pir- prieš amerikiečių ugni, ko- apiplėštas pašto sunkveži- 
mosios vokiečių raketos V2, munistai Vietname šešias mis ir pagrobta pusantro mi
tas pats jos gamintojas vo- dienas iš eilės puolė sąjun- liono dolerių. Didesnio gro- 
kiečių prof. dr. Wemher gininku sustiprintas pozici- bio plėšikams dar nebuvo 
von Braun pagaliau pagami-! jas prie Loc Ninth, netoli pavykę susemti, 
no pačią didžiausią JAV ra-Į Kambodžijos sienos. Ame- — ■ - .
ketą Saturn-5, kuri turės nu- rikiečių ir pietų vietnamiečių Pagaliau buvo suimti įta- 
nešti žmogų Į mėnulį. Ta ra- šauliai, taikliai šaudydami.' riami tą plėsimą Įvykdę — 
keta be žmonių Įgulos bus komunistus sumušė ir dalįiJ°hn Kelley, Thomas Ri- 
paleista pirmam bandymui civilinių žmonių išgelbėjo, chardsir Diaferio (moteris).
ši ketvirtadienį iš Cape Ken
nedy bazės. Nuo šio bandy
mo pasisekimo ar nepasise
kimo priklausys ir kelionės 
Į mėnulį varžybų su sovie
tais laimėjimas.

Saturn-5 sveria 200 kartų 
daugiau, ne<j?j pirmoji von 
Braun raketa V-2 ir yra ke
turis kartus galingesnė, ne
gu didžiausia iki šiol ame
rikiečių paleista raketa.

Sovietų erdvėlaiviai 
pulti JAV-bėms

Neseniai JAV krašto ap
saugos sekretorius pasikal
bėjime televizijoj pareiškė, 
kad sovietai planuoja erd
vėlaivius, iš kurių atominė
mis bombomis galėtų pulti 
Jungtines Valstybes.

v . . ... Ilgai nebuvo sutariama, kurKomunistų porcijas vel, bflti teisIras Tjk dabal. 
smarkiai bombardavo B-o2

Prezidentas jau senokai 
pasiūlė pakelti senatvės pen
sijas. Atstovų rūmai jau yra; 
savo nutarimą padarę. Da
bar ir senato finansų komi
tetas nutarė pakelti pensi
jas. Mažiausia pensija būtų 
$70. Į pensiją ir vyrai galė
tų išeiti, kaip ir moterys, su
laukę 60 metų, aišku, gauda-Į 
mi kiek mažesnę sumą.

Dabar aukščiausias už
darbis, nuo kurio buvo mo
kamas socialinio draudimo 
mokestis buvo $6.600. Jį! 
numatoma pakelti net iki 
$8,000. Būtų pakelta ir lei
džiama uždirbti suma iki 
$2,000. Aišku, turėtų būti 
pakeltas ir mokestis nuo 4.4 
% iki 5%.

Taip būtų. jei senato fi
nansų komisijos nutarimas 
taptų įstatymu. Bet ar jis 
bus priimtas be pakeitimų 
ar su pakeitimais, kaip jis 
bus suderintas su atstovų rū
mų nutarimu, paaiškės- vė
liau. Tačiau neabejotina, 
kad pensijos bus padidintos.

Kalifornijos gubernatorius, gal 
ir respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus, Ronald Rea* 
gan, kalbėdamas respublikonų 
pokyly Dės Moines, pasakė, kad 
su protestuojančiais prieš Viet
namo karą reikėtų elgtis taip, 
kaip su karo meto įstatymų lau
žytojais.

sunkieji bombonešiai.
Paminėtina, kad JAV am

basadorius J. Tautose Gold
bergas prasitarė, jog Vietna
mo taikos derybose, esą, ga
lėtų dalyvauti ir Pietų Viet
namo partizanų "vyriausy
bės“ atstovai, nors iki šiol 
tam buvo priešinamasi.

Jordano karalius 
lankėsi JAV

Jordano karalius Hussein 
yra atvykęs i JAV. Trečia
dienį jis pasimato su prezi
dentu Johnsonu.

Kalbėdamas anksčiau per 
televiziją, jis pasakė turįs 
pasiūlymą arabų-Izraelio 
ginčui išspręsti. Būsią pripa
žinta Izraeliui teisė gyventi. 
Susitarus su Izraeliu, tuoj 
būsiąs ir Suezo kanalas su
tvarkytas. Bet arabai nesi- 
derės su Izraeliu akis i aki.

nutarta, kad juos teis Bosto
ne. Teismas prasidėjo pir
madienį.

McNamara pažymėjo, kad 
JAV kariniai štabai tai žino 
ir rūpinasi atitinkamomis 
apsaugos priemonėmis. Esą, Tarpininko pareigos geriau-
būsią galima ir tokius sate
litus sunaikiųti. Greičiausia 
čia turima galvoj JAV val
iuojami erdvėlaiviai, kurie 
sovietinius satelitus galėtų 
pasitikti ir sunaikinti erdvė- 
je. . , .

Popiežiui padaryta
tė nepaprastas viesulas. Da-j 
bar gautomis žiniomis, vie
sulas Palangoj padarė di
džiuliu nuostolių: išversta 
trečdalis parto medžių, ban
gos nuplovė mažesnes ko-

šia tinkančias JT Saugumo 
tarybai, kuri ir "pagimdė“ 
Izraeli.

Anglijoje traukinio 
nelaimėj žuvo 51

Urugvajaus prezidentas gėri. 
Osear Gestido (viršuje). Įsižei
dęs dėl buvusio finansų minis- 

Sekmadieni netoli Londo-Į terio. dabar senatoriaus, A mil
no įvyko traukinio katastro- caro Vasconcelloso (apačioje)

Kambodžijos princas 
ir JAV

Kambodžijos princas No- 
rodom Sihanouk spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad 
jis vėl užmegztų 1965 m. nu
trauktus diplomatinius san
tykius su JAV, jei jos pasi
žadėtų garantuoti jo valsty
bės sienų neliečiamumą. Pa 
sak jį. š. Vietnamas tų sie
nų nepažeidžiąs, o pažadė
jusi jų nepažeisti ir Kinija.

Jis smarkiai kaltino JAV 
dėl karo Vietname ir dėl pa
laikymo Kambodžijos senų 
priešų Tailando ir P. Viet
namo. Jis ir toliau pažadėjo 
remti Š. Vietnamą ir P. Viet
namo komunistus.

Jis prisiminė ir dabar ten 
viešinčią Jacųueline Kenne
dy, kuri atidarys jos vyro 
vardu pavadintą gatvę Si- 
hanoukville uoste. Jis norė
tų ją turėti JAV ambasado
re, bet šiuo metu ji tesanti 
tik žavesio ambasadorė, nie 
kas daugiau.

Princas kritikavo ir JAV 
laikraštininkus, kurie riašė 
neobjektyviai. ”Geriems“ 
žurnalistams jis Įeisiąs Įva
žiuoti į kraštą.

Cornell universiteto prof. Hans 
A. Bethe gavo Nobelio fizikos 
premiją už įnašą į branduolinių 
reakcijų teoriją, ypatingai už 
atradimus žvaigždžių energijos 
gamybos srityje.

fa — iš vasarvietės prie 
Anglijos kanalo į Londoną 
grįžtantis traukinys nuėjo
nuo bėgių. ŽUVO 51. sužeistų dvikova yra leidžiama. liet dvi-

—pašalinta padidėjusi pros-Į y,a Per 100- kovos nebus’ nes «arbės
tatos liauka. Gvdytojų pra-Į Tą pačią dieną į kaina at- ner;,df» jai pagrindo, o abi šalys

operacija
šeštadieni popiežiui Pau

liui VI padaryta operacija

viešos kalbos, iššaukė jj į dvi 
kovą. Tą patį padarė ir užsienio 
reikalų ministras. Urugvajuje

Clevelando ir Gary, Ind., 
į majorus kandidatuoja neg
rai. Ten negrų daug. bet jie 
mažai domisi rinkimais.

Rasių problema turės at-
pas, nuplėštas beveik visas nešimu, operacija pavyko ir simušė iš Madrido skridęs buvo nutikusios vykdyti garbės garsio ir Bostono rinkimuos.
tiltas Į jūrą ir kt. ligonis jaučiasi gerai. lėktuvas, ŽUVO 37 asmenys, teismo sprendimą.

Izraelio užsienių reikalų minist
ras Abba Eban. kalbėdamas 
Spaudos .klube .Washingtone, 
paneigė spaudoj pasirodžiusią 
žinią, kad Izraelis minkština sa. 
vo reikalavimą betarpiškai derė
tis su savo kaimynais arabais.

V
k
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Komunistų perversmo sukaktis - mūsų gedulo diena
Kai skaitytojus pasieks pasakęs, kad jam vargu be- tė demagogiškiausius šūkius.

' šis numeris. Sovietų Sąjun- teks sulaukti Rusijos revo- kabius pažadų, o tikslas bu- 
goje bus ką tik nutilę garsiai liueijos. vo paimti vieniems bolševi-
skambėję varpai jų vadina- Vvriausvbė buvo sudary- kams valdžia i savo rankas, 
mosios socialistinės revoliu- jg Įvairių partijų. Jos prie- Tam net priešinosi dalis bol- 
cijos garbei jos 50 metų su- šaky greitai atsistojo Durnos sevikų vadų, bet Leninas,

' kakties proga. Tai 1917 m. atstovas Aleksandras Ke- prityręs konspiratorius, pa- 
, lapkričio 7 d. bolševikų į- renskis. Vyriausybė tuoj pa- jėgė savo pasiekti. Jam pa- 
j vykdyto perversmo sukaktis. <kelbė spaudos, susirinkimų dėjo, reikia pasakyti, ir de- 

laisvę, plačia amrestiją. Iei- mokratinės vyriausybės ne- 
do veikti darbo unijoms, vi- ryžtumas.
soms partijoms, tu metu ga
le ruošėsi sušaukti Steigia- Bolševikai ne taip sunkiai 
mąjį Seimą, kuris padėtų nuvertė vyriausybę, bet iš- 

pa- naikino milionus žmonių.

i Nuo tada jie pradėjo Rusi 
, joje šeimininkauti. Jiems 
; tai didelio džiaugsmo, o mi- 
j lionams žmonių didelio gė- 
j dulo sukaktis.
: Kaip žinoma, 1917 m. ko- demokratinės valstybė?
' vo mėnesio pradžioje Rusi- matus, 
j joje buvo nuverstas caras. Balandžio mėnesi iš švei- 
; Tas perversmas buvo Įvyk- carijos su vokiečių kaizerio 
' dytas pačios liaudies, be va- pagaglba grižo Rusijon bol- 
du. nes ir pats Leninas, tada sevikų vadas Leninas ir tuoj 

j gyvenęs Šveicarijoje, tų me- paskelbė griežtą kovą demo

kol nugalėjo liaudies pasi
priešinimą. Ir Sovietų S-ea 
virto tautų kalėjimu, kuria
me šiandien ir Lietuva užra
kinta. Taigi ši sukaktis tėra

Veiksniu Konferencija VVashingtone spalio 21-22 dienomis. Viršuje prezidiumas, apačioje konferencijos dalyvių dalis. j 5311810 mėneSl viešai buV° kratinei vyriausybei. Jis me- tik 50 metų gedulo sukaktis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
PENKIASDEŠIMT METŲ SUKAKTIES

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Penkiasde
šimt Metų Sukakties K o n . ę r e n c i j a , susirinkusi 
Washingtone. D.C.. «nūsų. Viešpaties gimimo tūkstantis 
devyni šimtai šešiasdešimt septintųjų spalio dvidešimt 
pirmąją ir dvidešimt antrąją dieną. Lietuvos Karalijos

LIETUVIŲ TAUTA, minėdama Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo penkiasdešimt metų sukakti.

— pareiškia visam pasauliui, visai žmonijai, savo1 
draugams ir savo priešams, kad niekados nesutiks su Lie-1 
tuvos pavergimu, kad Vasario šešioliktosios Aktas yra 1 
šventas ir galutinis apsisprendimas laisvam ir nepriklauso-' 

* rnarn gyvenimui ir kad valstvbės nepriklausomybė yra tau
tinės kultūros ugdymo ir tautos išlikimo sąlyga:

I “

. . . - - vi x • t • — kaltina Sovietu šajunga agresijos nusikaltimu,įsteigimo septvm šimtai septynioliktaisiais ir Lietuvos ne- T. , 5- d j L i; «...f Ų - , • j............... - Lietuvos nennklausomvbes suzlugdvmu, Lietuvos gvven-pnklausomvbes atstatvmo penkiasdešimtaisiais metais, į . .t !* . , . . * T. • .f. „ ! toju genocidiniu naikinimu ir rusinimu, kolonijiniu Lietu-ske Ibi a Lietuvos Nepriklausomybes Atstatymo Pen- J... . ,. . ... ,. T >r vos išnaudojimu, pagrindimų teisių bei laisvių Lietuvos,
žmonėms paneigimu ir reikalauja, kad Sovietų Sąjunga ‘ 
atitrauktų iš Lietuvos savo kariuomenę, policiją ir admi
nistraciją ;

— kreipiasi i laisvojo pasaulio vyriausybes ir parla
mentus. *kad pavartotu visas savo priemones Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti:

— šaukiasi Į Jungtines Tautas, kad likviduotų Sovie
tų Sąjungos agresiją prieš Lietuvą, ir i žmonijos sąžinę, 
kad paremtų Lietuvos pastangas savo nepriklausomybei 
atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pagarbiai didžiuodamiesi 
savo tautos ryžtimi priešintis okupantui, lenkdami galvas 

Lietuvos laisvės kovoje, su pagarba prisi
mindami tautos atgimimo patriarchus ir Vasario Šešiolik- 

T.x m . . .p , tosios Akto signatarus, turėdami pareigą ir laisvę kalbėti
, . * - i • . .. ... .i bei veikti uz belaisve savo tauta, vieningai siekia isiai>-tv3 vnnrm holMi mirnvA l/vm nri e ■» Pnevinc \ r\ L”, ati t r\c ir *- *■ e

vinti Lietuvą iš sovietinės okupacijos ir tūkstantis devyni 
šimtai šešiasdešimt aštuntuosius — Lietuvos nepriklau
somybės atstatvmo penkiasdešimt metų sukakties metus 
skelbia > . .

LIETUVOS LAISVES KOVOS METAIS.
Nors Lietuvos laisvės kova eina nuo pat pirmųjų so-

kiasdešimt Metų Sukaktis Manifestą
LIETUVIŲ TAUTA, nuo senovės Įsikūrusi prie Bal

tijos, tūkstantis du šimtai penkiasdešimt pirmaisiais Kara
liaus Mindaugo suvienyta i Lietuvos Karaliją, šimtmečiais 
vaidino reikšmingą vaidmenį Europai.

Išaugusi Rusijos imperialistinė galybė ėmė brautis i 
Lietuvos žemes ir aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje už
grobė Lietuvą. Svetimųjų priespauda nepalaužė lietuvių 
tautos. Sukilimai, knygnešiai, savanoriai, partizanai — vis 
tai lietuvių tautos kraujo ir gyvybių aukomis rašyti Lietu
vos naujosios istorijos lapai.

Lietuvos Taryba, vykdydama Keturių tautos valią 
būti laisva ir nepriklausoma, tūkstantis devvni šimtai aš
tuonioliktųjų vasario šešioliktąją Vilniuje padarė ši nu- pi‘le; zu\umus 
tarimą:

m. vienu balsu nutarė kreiptis i Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
— Lietuvos Taryba, karprrvieninteiė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir Lietuvių konferencijos nutarimu
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą
Lietuvos valstybę su sėstine Vilniuje ir tą valstybę ' lėtinės okupacijos dienų, i 
atskirianti nuo visu vatebSuų ryšių, kurie yra buvę turi ypatingai su\ eik&minti

_ Vn.-n-.n'r, Č? i ^.1 I L-C c AL’tn

Lietuvos Laisvės Kovos Metai
visų laisvųjų lietuvių jėgas 

Vasario šešioliktosios Akto galiai atstatyti. Lietuvių tau
tos laisvės kova prieš carinės Rusijos priespaudą buvo 
vainikuota \ asario šešioliktosios Aktu. Lietuvių tautos 
sutelktinės jėgos prieš sovietinės Rusijos okupaciją lai
mės Lietuvai Vasario šešioliktosios Akto galios atstatymą. 

Tautu išsilaisvinimas gaivalingai veržiasi iš vakarų

su kitomis tautomis.
— Drauge Lietuvos Taiyba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jose santykius su .kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas steigiamasisdemokratiniu būdu
visų jos gyventoju išrinktas.''’ - — .Vil • .. , ... . ir rvtų, iš pietų ir siaurės. Ir Lietuvos įssilaisvmimo. gyvo
\asario Sesioliktosios Aktą tūkstantis devvni šimtai . . \ x •- -„-r-VrAn EniševJvmn2 -j • -- i • n k - • vi • • visoie tautoje, nepajėgs sulaikyti iUsitkojo bolševizmoavidesimtųjų gegužes penkioliktąją vienu balsu patvirti- . J 1 J

no laisvai išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas, šiuo PliesPau a- „ .... ,. _
.,, xx x . • t - x t, v ... žmonijos pažangoje laisve — galingesne uz prie-Aktu atstatytąją Lietuvos nepriklausomybę pripažino- J 1 J & & i
tarptautinė valstvbių bendruomenė, taip pat ir Sovietų; sPaLKt3- _ . ,
Rusija, kuri tūkstantis d«wnf šimtai dvidešimtųjų liepos i Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.

Washingtonas, 1967 spalio 22 d.dvyliktąją Maskvoje su LieFCfva pasirašyta taikos sutar
timi • TZSu.. < 5,

— pripažįsta Lietuvos Valstybės savarankiškumą ir 
nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo ei
nančiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų Rusijos suverenumo teisių, 
kurių ji yra turėjusi Lietuvių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu.
Nepriklausomos Lietuv e valstybės atstatymas ir jos 

grįžimas Į savarankiškų vfefctybių be&iriruomenę- lietuvių 
tautai yra reikšmingiausias šio šimtmečio istorinis Įvykis. 
Nepriklausomybės laikotarpis akivaizdžiai liudija lietuvių 
tautos politinį subrendimą, ūkinį pažangumą ir kultūrinį 
kūrybingumą.

Lietuvos nepriklausomybė antrojo pasaulinio karo 
eigoje tapo Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos są
mokslo auka. Sovietų Sąjunga, tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt devintųjų rugpiūčio dvidešimt trečiąją ir rug
sėjo dvidešimt aštuntąją sudariusi slaptus, prieš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos. Suomijos, Lenkijos nepriklausomybes 
atkreiptus sandėrius su hitlerine Vokietija, tūkstantis de
vyni šimtai keturiasdešimtųjų bįržel/p/penkioliktąją Lie
tuvą okupavo ir ją jėga bei klastą rugpjūčio trečiąją įjun
gė j Sovietų Sąjungą, tuo būdu sulaužydama visas su Lie
tuva pasirašytas sutartis ir kito^eavo tarptautinius įsipa
reigojimus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖ 
TARNYBA;

Min. Stasys Lozoraitis,
Diplomatijos Šefas *

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS:

Dr. Kęstutis J. Valiūnas,
Pirmininkas

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS:
Min. Vaclovas Sidzikauskas,

Pirmininkas
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: 

Juozas' Bačiūnas,
i.'" Pirmininkas
AMERIKOŠ. tlETUVIV TARYBA:

Antanas Rudis,
Pirmininkas

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ:

Bronius Nainys,
Pirmininkas

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Antanas Rinkūnas,

Pirmininkas

• Dabar SI ar mažiau tarifas taikom r ■ - ' lieni ir sekmadieni.
Yra naujas specialus šeimos laikas kalbėlis su užmiesčiu, i riju minučių pa
sikalbėjimo žemas SI ar mažiau tarifas, pridėjus mokesti, veikia visose šio 
žemyno JAV-se (išskyrus Aliaską) šeštadieniais ir sekmadieniais. • Vieno 
dolerio tarifas veikia kiekvieną naktį. Dabar kiekvieną vakarą nuo 7 vai. jūs 
galite teiefonuoti bet kur šio žemyno .JAV-se (išskyrus Aliaską) 3 minutes 
už SI ar mažiau, pridėjus mokesti. • Naujas tarifas veikia t nuo 7 va! ryto 
iki 5 vai. popiet nuo pirmadienio iki penktadienio. Tomis valandomis iūs ga
lite teiefonuoti už $1.75 ar mažiau, pr i ė’us mokė-'i. • !r nuo pirmadienio 
iki penktadienio tarp 5 vai. vak ir 7 vai. vak. galite teiefonuoti užmiestin 
už SI.25 ar mažiau.*

Daug pasikalbėjimų 
su užmiesčiu dabar jums 

pigiau atsieina
Dauguma užmiesčio tarifų sumažinta, todėl teiefonuoti dabar yra pigiau ne
gu bet kada. Tarifai pasikalbėjimams su kažkuriomis vietovėmis iki 24 mylių 
atstumo pakeliami 5 et. Nuo 1915 m., kada telefono aptarnavimas prasidėjo 
nuo vieno kranto iki kito. tarifai sumažinti dvidešimt antrąjį karta. -Jie yra 
geras pavyzdys, kaip jūs pasinaudojate technologijos ir valdymo pažanga.

MON. TUES. WED. THURS.

Here are the nevv Lcng Distance rates and hours Clip and keep handy.

FRI. SAT. SUN.

7 p.m.- 
7 a.m.

Midnight- 
7 a.m. S 7- LESS (CM CALLS YOU OIAL VOURSELF)

u.I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
| * Marimum rates for a 3-minute, station-to-station interstate call, pins tax, anywhere in the Continental U.S., 
g except Alaska. The 75C-oc-less rate only applies to station to-station calls dialed direetly from midniQht to 7 a.m.

' New England Telephone
Part of the Natiomvids Bell System

Už 75 et, jūs galite teiefonuoti nuo kranto iki kranto kiekvieną naktį tarp
vmurnaKci<^r^vaT"Tyto. Tai specialus tarifas nuo vidurnakčio iki 7 val

iomis valanc

II
I
I
III
IIIIII
I
I
III
IIIIIII

>4

ryto. Tomis valandomis jūs galite teiefonuoti visur šio žemyno JAV-se (iš
skyrus Aliaską) 3 minutes už 75 et., pridėjus mokestį. Kur pačiam negalima 
susijungti, tuo pačiu tarifu galima naudotis pašaukus stoties operatorių.

1632 600 Ii.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KABE, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Cit, niekam nesakykite! |
S. GRIEŽE

I
\š jums viską išporysiu i- maža, čiumpu kitą — tąsi 

ki pačių smulkiausių daikte- pats. Griebiu tokią lyg ir di-j 
lių, tik tykiai, i ausi. kad ki- delesnę, riestais bryliukais' 
ti negirdėtų. Kai nugirs — su žalia plunksnele — ir ant 
ką tu su jais — sakys padau- galvos ! Pardavėja šaukia: 
ža, trankosi kažin kur. namų Moteriška!
nedaboja. Paskui aiškinkis, — Tuščia jos. bet tik už- 
teisir.kis— kas, ko. kur, maučiau ant galvos! 
kaip... Tai jau geriau — ša, i Bet ir ta nesiduoda už- 
ir baigta! i maunama.

Va. mieli kaimynėliai, a- Ir taip nuo būdelės prie 
nądien, lietui žliaugiant, su-į būdelės bebėginėdamas. at- 
temus. kad nieks nematytų, i sidūriau šv. Elenos saloje 
—brrrr iš East Bostono ir prie kinu paviljono. Vėjas 
per 5u minučių šast Montre- dūksta, ritinėja atvirų kavi- 
a’yje ir nutupiu. O ten. kaip į nių apverstus stalus, pada- 
ir vi-ur kitur didmiesčiuose, - vėjai vaikosi juos ir vėl šta
mai ios žiburių, minios žmo-: tinėja. Paviljonai dar užda- 
nių ii mylių mylios greitų ryti, dar žmonių neleidžia 
i lodančių vežimėlių. 1 vidun. Prie kiekvienų durų

Pagauna ir mane geri į auga eilės. Kiti,slepiasi už 
žmonės, lyg iš Marso iškri-! kampų, kad ir atvirose kavi- 
tusi, pasisodina i vežimėli ir į-nėse. Stoviu ir aš tokioj pa- 
— zypt — parsiveža r amo,
pavaišina ir j, minkštą lovelę 
paguldo: Ilsėkis, sveteli, ra
miai. o rytoj ankstų rytą prie 
darbelio!..

Taip ir buvo: prikėlė ank
sti rvteli, pašėrė prigirdė ir 
išvežė visai dienelei Į sunkų 
darbeli — parodos lankyti.
Sako, anąkart nespėjai vis
ko apžiūrėti, tai dabar mel
džiamasis prašome pasi
tempti, paskubėti ir, ko tada 
nesuspėtai. dabar malonėk...
Regėk. bus nugirdę, kai aną
kart, beporydamas jums a- 
1 ie tuos Montrealio prajo
vus. buvau prasitaręs: jei 
p įsitaikys proga, dar kaitą 
? risiu ir .jums papasakosiu, 
ką nauja regėjau.

Jūs atsimenat, anąkart 
Tautinės Kinijos, arba kaip 
kiti ją vadina — Formozos, 
o pačių kiniečių Taivvan va
dinamas paviljonas buvo va
lomas ir atstatomas po gais
ro. Dabar iis jau pilnai Į- 
re.ngtas. Tai ir pradėjau nuo 
jo. Bet aš prie jo atsidūriau 
b< veik prievarta. O buvo ši 
taip:

Ketvirtadienio lytą, spa
lio 18 d., žiūrint pro langą, 
atrodė nešalta, lietus jau bu
vo nustoies, ir net saulutė

Viršuje prie Maiibu, Kalifornijoje, gesinamas degantis 
miškas. Apačioje žmogus žengia per viesulo padari
nius Gulfporte. Miss. Abi šios nelaimės pridarė daug 
nuostolių. Tornade 3 žuvo ir 20G žmonių sužeista.

lapinėj. Tik staiga aštrus 
čirkšt! Pakilo kampas pam
pinės kokių dviejų - trijų 
sieksnių, ir plakasi atplaiša 
į plienines stygas.

Apie pusiaudienj vėjas, 
kiek aprimo, bet ėmė lašno-! 
ti šaltas lietus ir taip, tai) 
stipriau, tai silpniau, verkš
leno iki vakaro.

Bet eikim prie reikalo.
Beskaitydami laikraščius, o 
neretai
ir e posakius: krikščioniška? _
menas, krikščioniška dvą-Tik vieną kelionę keliauji...
šia, krikščioniška morale ir »
t.t. Labai gražu. Bet mano ”Tik vieną kartą ai keliausiu per šį pasaulį. Todėl 
galvoje tada vis kyla klausi- jei aš galiu padaryti ką nors gero, parodyti gailestingumą 
mas: Koks gi pagoniškas i kitam žmogui, aš turiu tai padaryti dabar. Negaliu apsi- 
menas, pagoniška dvasia, į leisti ar kitam kartui atidėti, nes pro čia aš tik vieną kartą

BALTIMORE, MD.

Gražiai pagerbė N. Rastenį

1 Specialaus komiteto spa
lio 14 d. buvo surengtas ban
ketas Donelaičio Metų ver
tėjui i anglų kalbą adv. Na- 
dui Rasteniui pagerbti. Ja- 

' me dalyvavo apie 300 asme- 
! nų, jų tarpe nemažai aukštų 

valdžios pareigūnų. Buvo 
atvykusių net iš Clevelando 
ir Kalifornijos.

Po vakarienės komiteto 
i pirm. adv. T. Grajauskas 
į pakvietė adv. E. Armanienę 
i tolimesnei programai vado
vauti. Ji visu pirma peržvel- 

• c ė Nado Rastenio darbus vi- 
i suomenės, poezijos ir labda- 
; ros srityse. Aldona Marcin
kevičienė ir Svlvija Scott 
skaitė iš Metų Pavasario 

j linksmybes, pirmoji lietuviš- 
: kai, o antroji angliškai, solo 
i dainavo Elena Jurgėlaitė.

Kalbėio prel L. Mendelis, 
Į ncetas Vincent G. Burns, 
kuris ant N. Rastenio galvos 

. uždėjo Filipinų prezidento 
! dovanotą aukso laurų vaini- 
; ką. Vincas Laukaitis, poetė 
; Lura Taylor.
! Laiškais pasveikino Lie- 
. tuvos atstovas Juozas Ra
jeckas ir dau^ kitų. Baltimo
rės miesto majoras Raste- 
nius apdovanojo Award of 
Marit, o gubernatorius N.
Rastenį paskelbė Marylan-

IŠ PIETŲ AMERIKOS

ARGENTINA J

Įvairios naujienos

Liepos 23 d. Lietuvių 
Centre gražiai paminėta 
Dariaus-Girėno žuvimo su
kaktis. Juozas šiušis skaitė

Plaza Mayo piramidės 9 pa
vergtų tautų atstovai padėjo 
vainikus. Rambynieeiai ir 
Lietuvių Centro mažųjų 
„Papartynas” gausiai daly- 

• vavo, pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Kalbas pasakė 
visų tautų atstovai, iš lietu-

paskaitą, buvo suvaidinta . kalbėjo Z. Jukneviėius 
komedtja Jaumeji laimi“ ųRug£ė? 22 d Franco Al._
H r • nn j v • • gentfno salėje buvo susirin-Liepos 29 d. buvo jauni- kuriame kelias kai- mo s°k,ų vakaras. j bas pasaRė argentinie4iai ir

Rugpiūčio 6 d. buvo su-j pavergtųjų atstovai.
vaikų diena.. Vaiku- Nuo rugsėjo 17 iki 22 d. 

čiai buvo apdovanoti saldai- piaza Mayo prie prezidento 
niais ir žaisliukais ir pa vai-1 r{įmų plevėsavo 9 pavergtų 
šinti arbata ir užkandžiais, tautų vėliavos.
Už piešinius buvo skirtos
premijos. Julius Mičiuda pa
rodė filmus iš Argentinos

Tą minėjimą surengė Pa
vergtųjų Europos Tautų or
ganizacija.

do garbės piliečiu. Amerikos 
ir knygose aptinka-! ********************************************************************** Balso radijas pranešimą a- 
kius: krikščioniškas • pie tas iškilmes spalio 22 d.

perdavė į Lietuvą.
Dail. Krisius Mykolaitis,

poeto Vinco Mykolaičio-Pu
tino brolio Kazio, Baltimo- 
rėj gyvenusio ir mirusio, sū
nus. nupiešė N. Rastenio

pagoniška moralė ir tt. ir tt. tebekeliausiu“. (Nežinomo autoriaus) portretą ir bąnkete jį įteikė
Pilna galva tokių minčių! Parodyk šiandien gailestingumą vargstančiam lietu-: Su visu komiteto nariu 

nekrikščionišką! viui įteikdamas Balfo skyriui savo auka, arba ją siųsk: parašais N. Rasteniui buvo
Balfas, 105 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211. įteiktas gražus adresas.

užeinu
Tautinės Kinijos (Formo 
zos. Taivrano. ar kaip tik no
rite vadinkite) paviljoną Jj-• **********************************************************************

lietuvių gyvenimo, o taip pat, Spalio 7 d. Argentinos 
gražių vaizdų iš JAV. ; Lietuvių Centras minėjo sa- 

Rugpiūčio 11 d. įvyko Ar- vo 41 metų sukaktį. Buvo 
gentinos Lietuvių Organiza-• daug sveikintojų. Menine 
cijų Spaudos Tarvbos posė-į programą atliko ‘ "Paparty, 
dis senelių prieglaudos sta- no“ mažieji, kuriems vado- 
tybos reikalu. Sudaryta ko-( vauja R. Rukšėnaitė, ir vy- 
misija tuo reikalu rūpintis, j resnieji. kuriems vadovau- 
Jau nupirkti du sklypai. į ja L. Lemberis, šokėjai. Jau- 

Rugsėjo 10 d.
Bendruomenė ir 
Laisvinti Centras surengė. Zavickienė ir Z. Valadkaitė. 
Tautos šventės programą.: Turėjo progos pasirodyti ir 
Paskaitą skaitė agr. St. Mi- jaunuolių orkestas. Kaip 
kelionis, dainavo Aušros, matome, čia jaunimas vaidi- 
choras. kuriam vadovau ja i no įžymų v aidmenį.
Ve. Rymavičius. paskambi-' Į sceną iššaukus, buvo pa- 
no pianistė A. Čikstaitė. so-j reikšta padėka Vilčinskai- 
lo dainavo M. Zaviskienė, i tei-Ryselienei. kuri savo Įė
jai akomponavo jos duktė šomis aprengė Lietuvių 
Nelida. Centro jaunuolių šokėjų an-

Programai pasibaigus, bu- samblį naujais rūbais, ir Mi- 
vo garbės diplomais apdo- kelionienei už jos durbuotę 
vanoti tie, kurie daug darbo jaunimo tarpe anksčiau, 
įdėjo Pietų Amerikos Lietu-, Į minėjimą buvo atsilankę 
vių IV Kongresą ruošiant, apie 70 asmenų iš Berisso 

Rugsėjo 17 d. katedroje miesto, kuris yra už 40 kilo- 
buvo pamaldos už komuni3- mtrų nuo Buenos Aires, 
tų pavergtas tautas. Prie J. Š.

Lietuvių' nuolis R. Katunskis pagrojo 
Lietuvai i akordeonu, solo dainavo M.

atvirai jums pasakysiu, kad 
susižavėjau tuo „pagoniz- 
mu“. Kaip tik aš pakliūnu i 
kokią Rytų šalį. mane tuoj 
užburia jų nepaprastai giliai 
dvasinsra dvasia (keistas iš
sireiškimas, ar ne?!).

Tokiuose paviljonuose aš 
reieškau mašinų, visokių a-

pavyzdžių, keramikos ir tt. 
ir tt. Bet saikingai, neper-, 
krauta, kaip pas rusus.

Labai dausr dideliu foto 
nuotraukų ištisų pramonės 
įmonių, švietimo, sporto, že
mės ūkio, susisiekimo atski
lų momentu ir kita. Iš lėktu-

GARDNER, MASS. DAR POILSIO NAMŲ 

REIKALU

protarpiais nusišvpsodavo. paratų. ne? jie visur pana- 
Tai iš šilto kambario, iš vai-; šūs, kaip dvyniai, ar iie būtų 
šinču mielų globėjų geroj kinų, japonu, prancūzų, tur- 
nuotaikoj išeinu lengvai ap-' ku ar pagaliau anglų su vo- 
-h ėdes. be kepurės, ir į ve- kiečiais gaminti. Bet dvasios 
žirneli. Priveža mane prie produktas — kiekvienos jų 
Cite du Havre, vadinasi iš vis kitoks.
sausumos. Pakvlu laiptais Tai ir kinu paviljone yra 
prie įėjimo. Dar tik 10 min. ir radijo, ir foto aparatu, ir 
po 9 vai. ryto, o paviljonus mašinėlių, bet jų, net visai 
atidaro tik 10 vai. Vadinasi, panašių, rasite bet kur. O 
50 minučių laisvo laiko pa- raštai, knygos, paveikslai, 
rodos išorei apžiūrėti. Vėjas skulptūros, bareljefai, gra- 
—sakykim, 16 balų, jūrinin- viūros — žiūrėk ir atsižiūrė- 
kų šnekta kalbant. Vėliavos ti negali. Paukščiai paukš- 
stiebuose plakasi, kaip raga teliai. žvėrys žvėreliai, gėlė 
nų šokinamos. Einu pirmiau- gėlelės, kalnai kalneliai, j 
šia prie vadinamojo labirin- miškai miškeliai net stilizuo
to, kurio anąkart neapžiū- ti (apkarpyti, pailginti ar iš- 
rėjau dėl kilometrinės žmo- kraipyti), ore pakabinti, de
nių eilės. Bet ir dabar jau besvse paskandinti, bet taip 
gero pusmvlio uodega. Atsi-i švelniai, taip meistriškai 
stoju ir aš vėjo pagairėje,; skoningai, taip giliai dva- 
Stoviu 5, stoviu 15 min. irįsingai. kad negali akių ati- 
iaučiu, kad mano biedna traukti. Net i paprasčiausių 
plika galvelė lyg arktikos le- kūjagalviu rikiuote bežiūrė- 
dynuose būtų įmerkta. Spau- damas, matai mistini gam- 
dau paausius delnais, šildau, tos groži. Čia iau ne tik spal- 
bet mažai padeda. Po kokių vu ir linijų žaismas, o Gyvo- 
20 min. pasileidžiu me- ji dvasia. O ar ji krikštyta
džioklėn po suvenyrų būde- šitaip, ar vakaip, ar ir visai

Vasarnamio vakarienė ! ......
į Jei visi lietuviai susipras- 

pasiseke 1 tų, susidomėtų savo ateities
Lietuvių vasarnamio spa-: reikalais nors tiek, kiek jie 

lio 14 d. rengtoji vakarie-; rūpinasi Dievo namų staty- 
nė gerai pasisekė. Publikos ba, jie turėtų ne vieną, ne 

vu nutraukti didžiuliai že- prisirinko daugiau, negu bu- kelioliką, bet daug daugiau 
mės plotai su kaimais, baž- vo tikėtasi. Visi buvo garaii moderniškiausiai įrangtų 
nvtkaimiais. iei tain miima pavaišinti. Kiekvienas, eida-l namų, kuriuose, senatvės 
išsitarti, sodais, drėkinimo rras namo, klausė šeiminin-l sulaukę, galėtų ramiai savo 
grioviais, plačiais vieškeliais kus. kada vėl bus tokia va-> dienas leisti
ir siaurais lauku takeliais, karienė. Visiems buvo atsa-i Kiek čia lietuviai pristatė 

perėips naviliona. pama-'kvta, kad be pavasario ne-! brangių namų Dievams, ku
tai ir šiandienini laisvosios bus» nes vasarnamy nėra šil- nigams. pristeigė vienuoly-
Kiniios žmonių ‘ gyvenimą. <b™o. nų ir viską dovanojo Vati-
ir reikia pasakyti, kad šalia Patenkinti ir rengėjai, nes kano atstovams — vysku- 
Japonijos jis bus toliausia Hko gražaus pelno. pams, o apie namų statymą
paženges visoje Azijoje.

Plačiai išvystytas švieti
mas. sportas. ge’-as sveika
tingumo ištaigų tinklas: li
goninės, dispanseriai, ambu
latorijos. sanatorijos ir tt.

Labai toli pažengusi pra- , • , .
monė. amatai: gerai išvys- ‘a "aujavaldyba:
tvtas susisiekimo tinklas P’™- A,Pnc v,?.e,P™'

Antanas Daukantas, ižd. Ja-sausumoie, ore ir vandeny- _ , ,J | mes Eacman, sekr. Vanda
e‘v . . •, , . i šerkšnienė, fin. sekr. VincasKaip ir pridera, garbingo- .... . . .• a • i •- i Vismauskas, direkt. Juozasie vietoie desireie neton ’e- , . . n. kJ ' Kraskauskas. Irena Pionte-

Buvo Lietuvių Vasarnamio 

bendrovės susirinkimas

seniems žmonėms, kurie 
kaip kūdikiai reikalingi prie
žiūros ir globos, nepagalvo-

, jo: O žmoniškumo požiūriu 
^palio 22 d. buvo I įetu-j ĮOkje riamaį daug reikalin

gesni už Dievams statomus 
namus.

Dažnas pasako, kad yra 
savivaldybių ir nelietuviškų 
organizacijų prieglaudų, ku
riose pasenę žmonės gali 
būti patalpinti, bet jie pa
miršta, kad lietuvį širdis

vių Vasarnamio bendrovės 
metinis susirinkimas. Išrink-

ūmo ant pakopos stovi dide-i^.ras.ni^SKas- " e,,av r,u"ie'! traukia prie lietuvio. Tai į- 
lė Kinijos dvasios milžino? k,ene- Franas Dauckus Ma‘ ! gimtas jausmas, nenutrau
gilaus išminčiaus ir filoso-i I rank ^etse1', kiamas dvasinis saitas su sa-
C _  . . Kitas nnQ *___ -_ •_ m.1-1

Dėmesio,Chicagoslietnviai
Sekmadienį, lapkričio 12 d., nuo 2:30 vai. popiet 

bus skaitomos svarbios

švento rašto
* Visi esate prašomi atsilankyti į

Lietuvių Auditoriją,
3137 So. Halsted St., Chicago, III.

Išgirsite daug svarbių dalykų!

Įėjimas laisvas — be mokesčio.

Prašome atsivesti pasiklausyti savo draugus. 

Rengia LIETUVIŲ BIBLIJOS STUDENTAI

-------- T--------
1

--------- ■------------------- VT---------— - --- ■ JU B-J P "" 

les kokio nors galvos apdan 
galo. Bet tokių tūkstančiai, 
ir dar pilkesnių ir greitesnių. 
Būdelės apgultos, pardavė
jai nespėja visų aptarnauti. 
Čiumpu ir aš vieną kepurę—

fo Konfuciajaus (įą^gno 
551-479 m. nričš Krratu) 
stovyla. Už jos ant sienos j 
didelis bareljefas, kuriame į 
pavaizduota visa eilė ano į LIETUVIU

Kitas susirinkimas bus po 
Naujųjų Metu.

Gardnerietis

nekrikštyta žmonių papro
čiais, jau vistiek nesvarbu.

Pačiame paviljone yra 
daug ko po truputį: foto, 
radijo aparatų, patefonų, te-' ne saloje. Jo nr. 328. 
levizorių, mašinėlių, baldų (Bus daugiau)

IŠEIVIJA A
meto Kinijos žmonių gyve-Į MERIKOJE. St. Michelso 
nimo momentų.

Kas lankė ši paviliona, ne

vo tautos žmonėmis. Todėl 
žydai ir kitos labiau susipra
tusios tautos statosi savas li
gonines, savus seniems žmo
nėms namus.

Jei lietuviai susiprastu.

sigailėjo. Jis buvo St. Hele-

no vaizdžiai narašvta šio galėtų pakankamai turėti 
krašto lietuvių istorija poilsio namų, kur seni žmu- 
500 puslapiu, kaina mink- į nės svetimųjų nestumdomi 
štais viršeliais $4.00, o galėtų baigti šios žemės gy- 
kietais $5.00. t venimą. A. Erelis

Jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios, jsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka 
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieii šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 60808

*/#♦#♦♦#♦«♦#♦♦*♦♦♦♦**♦**♦****♦♦*****♦*♦**!

J



Poalapia ketvirta. KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 45. 1967 m. lapkričio 8

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ir diržu, ir botagu, 

ir pagaliu

Buvo šventė. Buvo išger
ta. Prisrėbęs skyriaus valdy
tojas tikrino, kaip sargas 
saugo šiaudus.

— Niekas nemėgino pa
degti?

— Niekas.
— Tai aš padegsiu, —vai

dytojas ėjo prie šiaudu. Sar
gas neleido. Valdytojas puo
lė sargą.

— Ko girtas žmogus ne

įvairios Eltos žinios

Montrealio parodoje šią • 
vasarą pasirodęs Vilniaus o- . 
pelus solistas V. Daunoras . 
spalio i? d. su trimis sovieti
niais instrumentalistais išvy
ko koncertuoti i Angliją. Po 
to yra paskirtas prisidėt prie 
kitos sovietinės grupės, kon
certuojančios Italijoje. Po 
tų koncertų V. Daunoras vi
są ateinanti sezoną numato 
pasilikti Milane ir tobulintis 
prie La Scala operos.

pridaro, — pats su savim ..............
kalbėjo sargas, ir niekam s1^ meUl premje-.
nesiskundė, kad valdytojas >a Vmiaus dramos teatre: 
ji pavaišino kumščiu. ou\o lenkų dramaturgo vei-j

Valdytojui šitai patiko, ii Tan£°
jis isismagino. Vienam dar- .... ,

Dvidešimties metų sukak
ti nuo Balio Smogos mirties 
Vilniuje paminėjo prie jo 
kapo Rasų kapinėse. Susirin
kusiųjų būry, tarp ko kita.

Negru vadas kun. dr. Martin king. šeimos bdimas. 
eina i lėktuvą skristi Į Birminghamą. kur jis turi at
likti 5 dieną kalėjimo bausmę už teismo Įžeidimą ry
šium su civiliniu teisiu demonstracija.

Norman Thomas pasitraukia
Norma:' Thomas. plačiai Amerikos prezideno 

žinomas Amerikos Socialis- mus.
rinki

rai yra žinoma, kad Dagys 
I eksponuos dešimtį skulptū
rų. Dagys Detroite dar nie
kada savo parodos nėra tu- 

•i rėjęs. Jis yra visuomenės 
laukiamas su ypatingu ne

tų Partijos vadas, aukšto ly- Kaip geras kalbėtojas, vė- kantrumu. Dėmesį padidino 
gio ka'bėtojas ir rašytojas, lesniais laikais jis buvo įvai- neseniai išleista Dagio mo- 
anądien pranešė, kad nuo rių universitetų kviečiamas nogiafija. kuri Detroite jau 
ateinančių Naujųjų Metų jis kalbėti. Prieš kiek laiko jis' porą mėnesių yra platinama, 
jau p*dt>Stūkia w ’ viešojo 'Raibėjo Harvardo universi- Parodą globoja ALIAS (in- 
gyvenifao." -y •? liete. Nors jo balsas buvo žinierių ir architektų) Det-

• N. Tbėmas;gimė 18S"4 fce- Stiprus ir aiškus, tačiau žmo- roito skyrius.
tars. Keletą metų ėjo prėsbi- Vus buvo jau silpnų akių —1 
tėrionų- dvasininko paiėi- piimininkas turėjo padėti 
gas. dirbo labdarybės darbą jam prieiti prie tribūnos, 
ir matė. kad turtingoje A- Šiomis dięnomis jis dar 
merikoje vra labai daug kalbėjo New Yorke tarptau- 
skurdo ir vargo. Iš pradžios tinei studentų organizacijai, 
jis negalėjo suprasti, kodėl Čia jis ir pranešė savo nuta

rimą užleisti savo vietą ki
tiems. Šis io pasirodymas e- 
sąs jau paskutinis.

Kaip nuoširdus socialis
tas, jis visada buvo griežtai 
nusistatęs prieš karus, ir to- 

uoliai kiu pasilieka. Studentams

Alfonsas Nakas '

DIDELIS PASIRINKIMAS IR 
NUOLAIDOS ŠVENČIŲ 

IMA ANOMS
kurietaip vra? Kodėl tie 

daugiausia ir sunkiausia dir- 
mažiausia visko turi. o 

ir nieko neturi — 
baigia savo gyvenimą di
džiausiame skurde? 

Amerikoje tada

ba.
dažnai

bota gu.bininkui uždrožė 
Kitam pagaliu.

Kiekvienas darbas atlygi
namas. Pernai pavasari su
sirinko ūkio komunistai .
spręsti, ka daryti su tuo sk$- buvo deklamuotas Sapiegos 
riaus valdytoju. Barė ii :iė monologas iš B. bruogos

GRAMERCY SHII’PING CO., 
Ils East 2S Street, New York, 
priima šventėms dovanų užsa
kymas. Gramercy dėjo visas pa- 
stangas ir d'bar gali jums pa
dubti aukščiausios kokybės 
reikmenų, kaip audeklų, maisto 
produktu ir kitų prekių žemiau
siomis kainomis.

Šiuo metu šventėms specia
liai duodama 10'> nuolaidos au
tomobiliams ir televizijos apa. 
ratams. Ta nuolaida veiks ribo
tą laiką.

Gramercy siūlo dovanų pažy
mėjimu.-. neimdama nieko už pa
tarnavimą. o tie dovanų pažyjpė-

už muštynes ir stambius iš
gėrimus, o įspėjo už "klai
das. pravedant pavasario 
sėja. ir blogą elgesį šeimo
je.“

Šitaip nubaustas valdvto- 
jas daugiau prie liudytojų 
rankoms valios nedavė, vie
šai buteliui nesilankstė.

Komunistai nuspfer<#.

dramos "Kazimieras Sapie
ga". * ♦ *

M. Šumauskas užėmė bu
vusiąją Paleckio vietą ne tik 
Vilniuje, bet ir Maskvoje: 
nuo spalio vidurio jis ap
skelbtas vienu iš Podgorno 
i maždaug Sov. S-gos prezi
dento) pavaduotojų. To- 

kad valdytojas jau paskai- pa\ aduotojais automa-
sė, ir šių metu liepos 25 die- -ls^ai išrenkami usi \adi- 
ną valdytoją išbaltino: žmo- "amųjų sąjunginių respubli- 
gelis liko be bausmės. Ta ir- G piezidentai , kūnų is 
tenciia po per.kiu dienu lis yra penkioliką. 
vardinėse sumušė mergina. įsvykusioj par-
Milicija, teismas pradėjo lamentai-ų" grupėj Paleckio 
skambinti teisingumo var- ilginėta. Bet su ta grupe ke- 
pais ir persiuntė ūkio drau- navo J- Maniušis.

Vienybė - mūsų galybe
(H Lietuvos atstovo Juozo Kajecko sveikinimo 

Veiksniu konferencijai Washingtone spalio 21 d.)

veikė socialistai. Iš jų jis su- jis patarė Amerikos vėliavos 
žinojo, kad dėl žmonių skur- nedeginti. Ji gera vėliava, 
do yra kalta išnaudojimo tik. sako. reikėtų ją išplauti, 
sistema —- kapitalizmas. Ta- nes'Vietname ji buvo sutep- 
da jis įsijungė i socialistinį tanekaltu žmonių krauju, 
sąjūdį, pradėjo giliau sočia- Jis. yra,parašęs keletą ge-
lizmą studijuoti ir jau pats} rų knygą: ”The Conscien-
pradėjo skelbti socialistine sious Objėctor in America", iimai gali būti panaudoti bet 
idėją. “America’? Wav Out“. ”Hu- kam_ specialiose rarduo-

Kai 1926 metais senasis man 
Soc. Partijos vadas

’After. tuvese.E.XĮ)iOitHtion , • Gramercy. esanti Newark, N.
Debsas Ne\v Deal— \\ hat.’ ir dar j., 744 Broad Street, turi ryšius

mirė. Norman Thomas ūžė- daug mažesnių, 
mė jo vietą ir keletą kartų 
ėjo tos partijos kandidatu į

giškam teismui svarstyti mu
šeiką valdytoją.

Ir vėl susirinko Taurasis 
rajono Žygaičių tarybinio Al
kio komunistai, ir vėl narstė 
kauliukus Stokaičių skyriaus . . 
valdytojui Martynui RimšaiA nin^^5- * *
Ūkio direktorius Algiman-1 , z .,.
tas Kuniauskas kalbėjč: Vilniaus cirkas (veikiąs

“Jau trečias atveik kai1-iau 26 metai> neturi liūtų, 
Rimša sumuša žmones. Su- u.^n? ai ne\ lėtinės kla- 
mušė Raštuti. sumušė sargą. u’:ų atliekamų nume-
Reikia griežtai užkirsti ke- ’in. B et neseniai, Janky da
lia panašiems faktams. Rim- rr-a'ls. <-uomįjoję, šis cirkas 
ša girtuokliauta darbosngotu. a-kieij'ė į save dėmesį nei- 
Skyriaus rodikliai žertų,h lar- P:a>tiniu — mokvtų kiau- 
bas blogai organizuojamas. '-’4, ~'aidmimu. Kiaules 
Pats žemiausias dėdingu- j1 ju parodymams va
rnas ūk vįe. grobstomos-ųya- coxau Ja Madisla\a \ana- 
šos. nes nėra kontrolės".' '"Menė. Dauguma kitų šio 

Nuo tokių direktoriaus ir cirko programos dalyvių ir- 
kitu komunistu kompiirneri-. -?1 ketiniai, 
tų Rimša nelieto ašarų ir ne
puolė ant keliu. Pakalbės.: 
pakalbės ir valdytoju paliks.
Taip ir buvo. Nutarė Marty
na Rimšą nubausti, kaip ko- r.iuje (spalio 8) skelbia, kad 
munistą. Skyriaus valdytoj "auga Lietuvos laivynas“. 
Martyno Rimšos niekas ne
lietė.

Dabar Žygaičių tarybinio 
ūkio Stokaičių skyriaus val
dytojas išgėrinėja ir apžiūri- įregistruotųjų laivų skaičius 
nėia, kuriam dar darbininkų padidėjo dar vienu laivu.

kurio vardas — "Ivanas Pol- 
zunovas“... Kiti iš Klaipėdos 
plaukiojantieji laivai pami
nėtini tokie: ”Kubanė“, 
"Inkorlies“, “Iršalies“... Du 
pastarieji gabena miško me
džiaga. (Sudėtinė vardu da- 

Vilniuie leidžiamoj Tiesoj lis "lies" yra rusiškai "miš-’ 
spalio 24 d. kas"). Iš viso Klaipėdos pre-L

’ kvbini uosta dabar naudoja
••••••r##**#*##*#***##**##*#******* • .14 jame įregistruotų rusų

Mes atstovaujame organi- laivų. Nors laikraštis ir ban- 
zuotam terorui. Mes liepi i- do sudalyti ispūdį. kad tai 
pažįstame pasigailėjimo. t “Lietuvos laivynas“, bet net 

Deržinskis. • m nuo Maskvos priklauso-
pirmasis baisiosios komuriis- mai vietinei administracijai

Kaune įvykusiose ranki
nio kamuolio žaidimo Sov. 
S-gos pirmenybėse Sov. S- 
gos čempionių vardą laimė
jo Kauno "Žalgirio" ranki-

suserus per sprandą. Ko ne
mušti. jei teisingumas tik
skambina varpais.

* * *
V-’lautas Miniotas šia 

“nepaprasta istoriją“, kain 
iis ia vadina, panašakojo

tų slaptosios policijos 
viršininkas

me, kaip liudija šiandien 
vykstanti demonstraci ja šia
me mieste. Tokios padėties 
ir tendencijų akivaizdoj be
lieka viena išeitis: saMausti 
savo greta*. dar daugiau au
kotis tikslu prikelti mūsų 
Lietuvą. To tikslo riekiant, 
asmeniški ar grupiniai inte
resai nepakeliui. Jie laisvės 
saulėtų dienų liuksusas. Tik 
vienybėje ir susiklasyme 
mūsų gal.bė ir sėkmės lai
das.

Ateinančią Vasari > 16-ją 
pradėsime minėti Lietuvos 
nepriklau-' -mybės > >a-kelbi- 
mo aukso jubiliejų. Susirin-

! kome pasvarstyti, kaip tiks
lingiau ir Įspūdingiau tą ju
biliejų paminėti.

Man malonu ir džiugu 
matyti su-irinkusiu- mūsų 
veiksnių atstovus vieningam 
darbui. Giliai nuoširdžiai 
linkiu, kad šiandien ir rytoj 
šioj konferencijoj vykstą 
pasitarimai būtų sėkmingi. 
Teįneša jie galimai daugiau 

į gyvosios dvasios i mūsų 
bendra veisia. Gi toji veikla 
ir kilni, ir garbinga. Paverg
tos tautos lūpos užčiauptos. 
Ji ilgisi pagalbos iš laisvųjų 
lietuviu.t

Prisimir. ime centrine

DETROITO NAUJIENOS

ir yra tiesioginis LSSR Bank 
for Foreign Trade agentas. Gra
mercy turi Banku ir Draudimo 
Departamento leidimą persiųsti 
pinigus, o taip pat apsidraudusi 
iki SgO.oOOjro.

Visų siunčiamų pinigų gavė
jui Įteikimas (ir tai per dvi sa
vaites) — garantuotas, 

j Už persiuntimą vra nustaty.
kart, komedija buvo nepa- tas pastovus, ribotas mokestis, 
prastai gerai suvaidinta. Ir Gavėjas gautus pinigus gali 
tai visu artistu visos rolės. n;'!.'r?V beT

S. M.

"Lietuvos laivynas“

Komjaunimo Tiesa Vil-

Žinutėje, kuriai KT uždė
jo tokia antraštę, praneša
ma. kad ne Lietuvos, o "Jū
rų agentūros“ Klaipėdoje

nei tie laivai, nei ju naudo
jamas uostas nepriklauso.

'..(Elta)

Nepaprastu istoriniu su
tapimu susirinkome šioje 
palankios Lietuvai šalies 
sostinėje pusė šimtmečio po j 
to. kai 1917 m. rugsėjo mė-i 
nesi lietuvių tautos atstovai 
posėdžiavo Vilniaus konfe
rencijoje.

Ta konferencija baigė sa
vo darbus, pareikšdama lie
tuvių tautos ryžtą atgaivinti į 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę. pagristą demokrati
niais pagrindais, etnografi
nėse ribose. Ji išrinko 20 as-j 
menų Tarybą, kuri 1918 m.j 
Vasario 16-tą diena paskel-Į 
bė Lietuvos nepriklausomy-

“Pinigėliais“ pagerbta 

Z. Arlauskaitė-Mikšienė

Gaila, kad či.a neturiu vietos 
platesnei recenzijai, ir ją 
duosiu kitur, dienraštyje.

Sukaktuviniu spektakhu 
rūpinosi Detroito St. But
kaus vardo šaulių kuopa ir 
sukaktuvininkės prieš 18' 
metų įsteigtas ir iki šios die-, 
nos vadovaujamas Dramos 
mėgėju sambūris. Po spek
taklio šauliai surengė Z. Ar
lauskaitės garbei vaišes. Ten 
aš nebuvau.

Girdėjau kritikus prie
kaištaujant, kad šauliai, o 
ne Organizacijų Centras 
rengė. nes. girdi, bendrinei 
organizacijai geriau

k1.;riam tikslui. 
GRAMERCY Įsteigta 1945 m. 

ius tuoj jums atsiųs ne
mokamus katalogus.

(Sk.)

Pa p ra

Gera
dovana

fi-'

Kaip gerai, kad pinigėlius 
galiu rašyti tarp kabučių.
nes tie "Pinigėliai" tai Sofi- tų buvę geriau šitaip. Bet 
jos Kymantaitės-Čiurlionie- tenka tuoj ir paklausti: o 
nės 3 veiksmų komedija, kur gi Dloco vadovybė buvo.
Kas liečia tikrus pinigėlius, kai šauliai dar tik pradėjo 
vistiek. ar jie būtų doleriai, kalbėti apie pagerbimą? 
litai ar rubliai, tai sukaktu- Tiesa, pagerbimo metu šau- 
vininkės Zuzanos Aliaus-; liai kitas gmpes perdaug 
kaitės jais niekada niekam nustelbė, bet kuri gi kita orG
papirkti nepavyko. ; ganizacija būtų antraip pa- “Selected Lithunian Short

Jau buvo daug kartų ra- sielgusi? Aplamai, vakarą Stories“ (21 autoriaus), 280 
yta, tad nebekartosiu nei) laikau labai gerai pavyku- psi., kaina $5.00.

iu. “The Herdsman and tho

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy- 

tinkai tojų parašytos ir į anglų 
pagerbti žmogų, kuris dirba; kalbą išverstos knygos, ku- 
visų naudai. Tiesa, kad bū- nos iabai tinka dovanoms:

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

! gūrą Lietu os prisikėlime—'jos gimimo dato
J. Basanavičių. >emki- dintų veikalų skaičiaus. Tik 

mės stipry; ės is jo nepalau- šitiek: spalio 28 d. Detroite 
žiamo tikėjimo musų tautos buvo paminėta Z. Arlaus- 

nepriklausomybė būtina lie- aLelširr-1 i!' o veiklos Lietu-kaitės šešių dešimčių metų 
tuvių tautos egzistencijos, v?5 yalstyo» i atstatyti. Bels- sceninio darbo sukaktis la- 
sąlyga. Jie siekė, kad visi į pa.-aulio sąžinę. Ne- bai tinkamu būdu — aukš-
lietuviai vieningai ir garbin- ke^k^e k^a’asimp. Jkada Lie- čiau minėtu veikalu, pačiai

bės atstatymą.
Kada Lietuva kėlėsi.

patriotai žinojo, kad tautos 
laisvė ir Lietuvos valstybės

1 dr ios
nei suvai-

vvbiniu interesu vedini. Mes * *■
irgi ryžtamės nešti Lietuvai 
aukos gėlių. Mes irgi nori
me ir siekiame galimai nau
dingiau pasitarnauti Lietu-.
vos bylai. Męs šiand.ieną ir- "Laisves mintis nemiršta/ 
gi skelbiame , kad Lietuvos Kai visa tauta su-1

me savo pareigą dabar. Rei
kale ateities karta ar kartos 
atliks savaia.

Berods. J. Vilkaitis tei
singai parašė, kad tokių, 
kaip Z. Arlauskaitė. 60 me
tu scenoje išsilaikiusių, dau
giau neturėjome. Užtat vi
sus rekordus sumušusiai ger
biamai sukaktuvininkei lin
kiu tą rekordą dar gerokai 
prailginti, kad ir ateityje jo 
niekas neoaveržtu.

Linden Tree“ (Vinco 
vės), 12S psl., kaina $3.95.

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psL, 
kaina minkštais viršeliai* 
$3. kietais $4.

skaitytojas supras, turi būti; 
nebejaunas žmogus. Galiu i 
pridėti, kad sukaktuvininkė 
pora savaičių prieš vaidini-; 
mą pergyveno širdies prie-'
puolį ir tik prieš savaitę grį-Į tapytojas Dagys, chicagiškis 
žo iš ligoninės. Nuo scenos tapytojas Juozas Pautienius 

mini aei laisvesI-1'05 neatka^ėjo nei artimiėh ir vietinė tapytoja Stase, 
gyventi vergijo- MMaį Padėtį ži-; Smalinskienė Lietuvių na-j

„..I nantiems buvo šiurpu kome- ižuose rengia bendrą savoj 
dijos eiga sekti, ries joje Z. kūrinių parodą.
Arlauskaitė kaip tik turėjo Paroda bus atidaryta sek- 
“mirti“. Kai "mirusią" iš madienį. lapkričio 12 d. 12 
scenos invalido vežimėlyje vai. ir tęsis iki kito sekma- 
išstūmė. tai ir nebežinojai, dienio. lapkričio 19 d. pava- 
ar ii tikrai tik "mirė", ar. kario. Dar nėra paaiškėję, 
galbūt..., ką gali pasakyti. ( kiek tapybos darbų kuris 

Porai šimtu žmonių se- dailininkas išstatvs, bet tik-- z į

Dagio. Pautieniaus 

Smalinskienės paroda

Torontiškis skulptorius-

byla tebėra gyva. gi musų 
siekis — laisva,' nepriklauso
ma Lietuva.

Dabartiniu metu padėtis 
nėra džiuginanti. Esama 
žmonių, kurie norėtų, kad 
pavergti kraštai apsiprastų 
su savo nelaimingu likimu. 
Esama tokių, kurie bevelytų 
nusigręžti nuo giesmėje e- 
sančiu kraštų, pvz., Vietna-

pa vergsi i“

Taip pasakė vokiečiu va
dui Sachsei lietuviu valstie- 
čių sukilėlių vadas- kryžiuo
čiu klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoj* 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuve* 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 coliu dydžio už 80 cnt.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KAS YRA TAS 

NAPALMAS

Skaitydami apie Vietna 
mo karą, randame minint 
napalmą. Kas jis toks?

Tai iš gazolino, benzino 
ir polystyreno pagamintas į 
tirštas skystis, kuris išmes-' 
tas iš lėktuvu degina viską, | 
ką tik paliečia. Jo nuvalyti 
nuo kūno negalima.

Vietname ji vartoja išde 
ginti džiunglėms, kur slepia 
si priešas.

MOTERYS GALĖS BOTI 

GENEROLAIS

Senatas priėmė įstatymą.; 
kuris leidžia moterims JAV 
kariuomenėje išsitarnauti 
generolo laipsnį. Iki šiol jos 
tegalėjo pasiekti tik pulki
ninko. o laivyne — kapito
no laipsni.

— Bet pasakyk, kodėl; 
taip sunku tarakonus išnai-! 
kinti? į

; — Gal todėl, kad tarako-į
nas yra labai gajus vabzdys,!

2 d. miestų sąjungos kongre- j MINĖJO VENGRIJOS 
sas dėl politinės padėties, SUKILIMĄ
priėmė rezoliuciją,: kurioje į

į šita p oasišakoma apie--vteąl Spalio 23 d. Pavergtųjų 
1917 m. pradžioje įvykusi nieko nebepadėjo sušaudy-! carinįo dvarą šutvę ir eari- Europos Tautų Seimas pa- 
Rusijoje revoliucija buvo' mai ir didelės kalėjimo baus-i nę vyriausybe? ‘ minėjo Vengrijos 1956 m.
didelis įvykis. Jos vaisiai ir! mės. 1917 m. sausio mėn.Į * \ .sukilimą. Sukilimo pastaty-
šiandien jaučia-ni. Tu metu pradžioje labai konservatv-J "Rusijoje visi gyventoju tasis Budapešto burmistras 
lapkričio 7 d. komunistai vus generolas Krymovas iš, sluoksniai, visos* klasės ir J. Korago apžvelgė to meto

Rusijos revoliucija

1S|
fronto atvažiavo į Petrogra
dą neoficilli^JMliažOrmuo- 
ti vadovaujamai atįnos at-, 
stovų, kokie iutgan4|i vyks
ta armijoje ir MokiosTrnotai- 

tų tautų liaudį. Ta diktatu- kos yra apėmusios karius, 
ra jau daugiau kaip 20 me-f štai kaip jis baigė savo pla
tų užkarta ir Lietuvai bei Į nešimą:
kitoms Pabaltijo valsty-‘
bėms, kurios ilgą laika bu-1 "Armijoje vyrauja tokios
vo nepriklausomos. į nuotaikos, kad žinią apie su

kilimą sveikintų kiekvienas. 
Sukilimo negalima išvengti: 
šitai žinoma fronte. Jeigu 
jūs nutartumėte pasinaudo
ti tuo kraštutinumu, tai mes 
paremsime jus; kito kelic

įvykdė kontrrevoliuciją — 
nuvertė demokratinę vy
riausybę ir įvedė savo dik
tatūrą, kuri ir šiandien te
beslegia Rusijos ir paverg-

kiekvienas garbingas pilie- tarptautinę padėti ir dabar
tis supranta, kad neatsakin- tinęs perspektyvas, 
gi nusikaltėliai, tie baimės Pavergtųjų Europos Tau- 
apimti sąmokslininkai, ku- tų Seimas priėmė atitinka
me.’skelbia meilę Rusijai, iš mą atsišaukimą i Jungtines 
tiesų ruošia jai prapulti, su- Tautas ir laisvojo pasaulio 
žlugimą ir vergiją. Durna vyriausybes.
nepavargdama ir griežtai j 
turi kovoti prieš ta priešišką 
režimą iki pat galo“.

(Litą)

Norėdami, kad mūsų skai
tytojai geriau pažintų tą 7, 
svarbų istori os įvykį, čia 
spausdinam dr. Bruno Kal
ninio straipsnį, paimtą iš
Londone leidžiamo Darbi- . , .- i D i o «jau nebera.ninku Balso. Dr. Bruno. J 
Kalninš yra senas sočiai-' Tačiau liberalai ir konser- 
demokratas, dabar Latvi- vatoriai atstovai nenorėjo 

revoliucijos. Priešingai, jie 
bijojo revoliucijos ir norėjo 

kas, pats daly va vęs RusijosĮ užkirsti jai kelią, 1916 m. 
revoliucijos sąjūdyje. i pažangieji sudarė bloką, ku- 

Ked. į ris užėmė "opozicinę“ pozi- 
j ciją ir reikalavo vyriausy
bės, sudarytos "iš tokių žmo- 

Prieš 50 metu liaudis Ru-į nių. kūne turi krašte pasiti-

jos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos pirminin-

Durr.a. nors išrinkta nau- i 
dotis tik ribota laisve, tais' 
metais Įsigijo didelio popu
liarumo. kaip pagrindinis., 
priešinimosi nepakenčia-; 
mam cariniam režimui cent
ras. Juk kitu centru nebuvo, i£ -
nes nelegalios socialistų par-' 
tijos, išskyrus kai kuriuos; 
smulkesnius sambūrius, bu-1 
vo jau sunaikintos pagal ka- į 
ro meto ypatinguosius pa-!| 
tvarkymus.

(Bus daugiau

SIŲSKITE PINIGUS

į LIETUVĄ
Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą,

TIK JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

duoda jūsų giminėms ke
turis kartus daugiau, negu 
rubliai. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

TIK DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

leidžia jūsų giminėms pirk
ti tai, ko nori — maistą, 
drabužius ir daug daug ki
tų dalykų — amerikinių. 
Vakarų Europos ir vietinių 
tam tikrose Vneshposyltor- 
g<> krautuvėse labai pigiom 
kainom. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vi jui, nes tas iš
laidas moka 
V n e s h p o s y I t o r g.

tėve. Entomologai, kurie ty-i ,
rinėja vabzdžių pasaulį 1 slJ°Je įvykdė demokratinę kėjimą“. Tasai blokas, kuris 
tvirtina, kad tarakonas gali [evoliuciją. Tai buvo posū-; sudarė daugumą atstovu 
gyventi be maisto ir be van-! kls RuslJos istorijoje, kuris- (241 iš 407). reikalavo poli- 
dens 25 dienas. Jis gali gy- ta\P.Pat turėjo esminio po-įtinęs amnestijos, susitaikyti 
-----v . __i veikio nasaulio istoriiaf. Tai sU Suomija, autonomijos

Henry Clif-

tuos vabz- venti kelias dienas ir be gal- ve[k^? pasaulio istorijai". Ta— Maik. koman arčiau
— O ką duosi?
— Duosiu velniu.
— Už ką?
— Ogi už tavo liežuvį.
— O ka mano liežuvis pa- no P-ens.‘apgyve‘ntuo; 1 Šimą ir paskelbė laisvę, už| mai buv„ pakankamai nuo-

darep . ... ' mH-onu m! u Roma dar “ miest« kvartaluose. kur'kun, rusu revoliuciomenai, Faikūs. bet caras Nikaloius
— Pridarė man bėdos. mūTu Lk "amai seni, pilna visokių b“™. ko™3«. .s,mtu? metų.' n ir io vyriausybė be alodai-

• -•"? n-i r - tavo dar ncbjivo o tarako- kur tarakonai deda,Ul " P““**“*! ros atmetė iuos. Liberalai ta
— fesai Del tavo liezu-'tuv0? (,ar.ueDuto, o taraKO Didmiesčiuose v. ““op-l"*' priklauso tiktai

vio aš be mažko mušti nega- ras Jau viešpatavo pasauly. Kiau-mius. uiomie. eiuose v

žiuri įmokslas 
džius.

— Roman, koman.
vos revoliucija, kurią Rusijos Lenkijai. Įteisinti darbinin-

— Būtų gerai, Maiki, kad sos^inė^ Petrograde laimė- kišką spaudu ir profesines 
J° daugiausia darbininkai ir sąjungas, kurias carinė vy-Mnkdinin nnriiirin tn mudu galėtume taip gyventi. H . . .Moksliniu poziunu, ta-( kareiviai, per savaitę sunai- riausyb* buvo uždariusi ka-

e-' ro pradžioje. Tie reikalavi-idomus Išnaikinti juos sunku,rakonas yra įdomus pašau- • „TinV* i kino despotiškąjį carini r
lio pilietis, tėve. Jis gyve- 11 f*el to. kad jų \i»ui pilna, . . keli)ė iaį«ve ,

1 i.-.___ ypač skurdžių apgyventuo- ?im.ą » Pa^eioe laisvę, i

vau. Turi jį suvaldyt, ba ki
taip abudu gausim pylos. 
Pamatvsi.

— Visgi man neaišku, ką į kaimynas. Tai ne koks aki 
tėvas nori pasakyti. Ką čiai plėša diktatorius, kuris už 

puola

....._ i nažanguii bloką laikė iran-
ra miiioninlų^ kompanijų, ° "C koin“ni’tin®i lap-1 kiu snausti carui ir vyriausy-

1 u pasiu ai.. 1 kurios verčiasi naminių kriciorevohueijai. Demo-
N e nusigąsk, tėve. tara- vabzdžių naikinimu. Milži-' k!’atl.n.ls! socialistai, mense- 

konas nepavojingas mūsų niški viešbučiai bei restora-! Vlkai ir lr sociallstai revohu-

bei. kad vykdytu oolitines 
reformas, bet ta itikinėiimo 
politika pasidarė bergždžia, i

UŽSAKYKITE 
užsakykite g

TUOJ 
ik per

" nai daro su jomis ilgamečius! romėnai, } 
‘ kontraktus, kad gintų juos- 1 ev °lluclJOi?

po kovo mėnesio Konstituciniu demokratų!
perėmė laisvai ^kadetu) nartiios vadas pro-

mano liežuvis turi ? j puola savo kaimynus, bom- nuo tarakonu, ir°vis^ dėlto' išrinktųjų tarybų vadovybę feSorius P. Miliukovas buvo
— Nu, tai pamislvk, ką tu Į Varduoja jų miestus ir griau- negali jų išnaikinti. Rodos

INTERTRADE 
EM’RESS CORP.

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

Prašykite mūsų katalogų 
veltui

American Evpress Compa- 
ny ir Podarogifts Ine. Įga
liotas atstovas.

kalbėjai pereitą kartą 
— Aš nepasakiau nieko

blogo, tėve, nieko neužga- 
vau.

— Jes, pasakei plenti. Pa
sakei, kad Montrealy kun. 
Jucevičius sėdėjo su Diržins- 
kaite prie vieno stalo ir gra
žiai su ja kalbėjosi. Tai vot. 
kur tu s

— Be 
buvo. tėve.

— Kad ir buvo. bet nerei
kia apie tai plepėt. Supran
ti?

— Ne. tėve. nesuprantu. 
Juk apie tai rašė ir laikraš
čiai.

— Maiki. rašyt galima, a- 
le reikia žinoti, kaip rašyt. 
Reikia kritikuoti. Tai vot 
kaip reikia. O tu kalbėjai be 
kritiko?. Nei špygos kišenėj 
neparodei. Į mane pirštu 
badei. Valuk to ir "Keleivis“ 
nedėjo tavo išmanos.

— Na, gerai, tėve, nedėjo 
tai nedėjo, dangus dėl to 
nesugrius. Diržinskaitės var
do galėsime daugiau nemi
nėti.

— Taip bus geriau. Maiki. 
Juk svietas labai platus, yra 
apie ką kalbėti ir be jos. 
Vot, gali pasakyt man ką 
nors apie tarakonus, ba jie 
neduoda man ir užmigti. 
Praeitą naktį vienas į ausį 
įlindo, kaip Stalinas į Lie
tuvą.

— Gerai, tėve, galim pa
sikalbėti ir apie tarakonus, 
nors nežinau, ar tai patiks 
mūsų skaitytojams. Žinai, 
lietuviai tarakonu nemėgs-

na jų sukurtą gyvenimą, kad jau išnaikina, nematyti dau- 
pats galėtų jų teritorijoje į-; gjau nei vieno tarakono, bet 
sitv irtinti. Tarakonas to ne- žiūrėk, po kokio mėnesio ir 
daro. Jis nėra akiplėša. Kai. Vgj jje ejna sienomis ir len- 
tik žmogus atsirado pašau- tynomis. Iš kur jie? Jie išsi-
ly. tarakonas ne tiktai dali
jasi su juo žeme. bet dažnai 
pasitraukia iš jo kelio. Ir' 
nors žmogus stengiasi viso-

perėjo iš kiaušinių, kurių bu
vo pridėta įvairiuose ply
šiuose. Kol tarakonas dar 
tebėra kiaušinio lukšte, jo

ir ilgą laiką dalyvavo laiki-, teisingas, kai iis vėliau sakė 
nojoj vyriausybėj. Jie buvo; kad io partiia karo metu 
demokratinės rusu revoliu-! ”darė viską išgelbėti Rusijai 
ei jos vadai.

Revoliucijos šaknys

nuo revoliucijos“.

1915 m. caras pasitraukė 
iš Petrogrado, išvažiuoda
mas į Mogiliavą perimti

NAUJOS AKĖČIOS

ton Daniels, 29 m., kaltinami a- Išėjo iŠ spaudos naujas 
piplėšę Chicagos banką, pagro- humoro, satyros, sarkazmo, 
bę $83,783 ir nužudę du polici- ironijos Akėčių numeris. Jo 
ninkus. Policija juos sugavo. i kaina 50 centų.

Kovo revoliucija, svar
biausia, buvo pirmojo pa
saulinio karo išdava. Rusija 
buvo nekaip pasiruošusi di-
deliam karui. daugumas ge- cesei Aleksandrai, kuriai i- 

į venamuose kambariuose bei netolų buvo netinkami .r is-j takos da,.ė s
■ k., of,. tvirkę, karo pramone nepa- ir ^rtuokli/nuotvkin ieško.

jege pagaminti pakankamai 
ginklu ir šaudmenų, trans
porto priemonės nepatenki
namos. Dėl visa to 1914 ir 
1915 metais Rusija susilaukė 
didelių nuostolių, kai ji ne
teko apie 1.3 milionų vyrų. 
kurie atsidūrė nelaisvėje, ir 
kai priešą? užėmė pietinę 
Latviją, Lietuvą ir Lenkiją 
1917 metais. Žuvusiųjų, su
žeistųjų ir Į nelaisvę paim- 
tųjų karių skaičius buvo jau j fukž,ž flif]žiul|. 
išaugęs iki 8 milionų. Tai 
buvo didžiuliai nuostoliai, 
sudarę apie pusę 16 milionų
stiprumo rusų armijos. ; Durnoje, tame vieninte 

liame laisvame politinio gy- 
Kaip Brusilovo puolimo; venimo centre, opozicijos

nesėkmės pietvakarių fron-t vaf}ap ypač socialdemokra
te parodė, rusų armija .jauį tas Čeidzė (puzinas menše-j 
buvo nebepajėgi pulti. Trū-; vjka?) ir garsusis radikalas- 

nė- ko ginklų, vpač atsilikusios' dvokatas A Rerenskis, 
ra, tėve. Bet yra entomolo-- buvo sunkioji artilerija ir a- tajp j)at p Miliukovas. pik- 
gijos profesorių. j viaciia, o neturėta dar ir tan- |aj pUOjė tą nelemtąją pra-

— O kas tai per mokslas kų. Dar svarbiau, kad buvot gajštingą politiką, 
ta imakalogija? j palaužta karinių dalinių mo-

— Ne "imakalogija“, tė- ralė; buvo laikomasi isitiki- žinios apie tuos puolimus 
— O artu žinai, kad ame-J ve. bet entomologija. Tai y- nimo, kad beprasmiška to- sklido po visą kraštą. Kraš-

rikonai tarakonus vadina ra zoologijos mokslo šaka, liau kariauti, kariai nebeti- te, o vpač tarp darbininkų
kakročiais? ' kuri studijuoja vabzdžių pa- kėjo savo karininkais ir ge- didžiuosiuose miestuose, au-

— Tas pavadinimas, tė- šaulį, įskaitant ir tarakonus, nerolais — visiems nusibodo go nepasitenkinimas, neapy-
ta ir nemano, kad vertėtų ve. yra išverstas iš ispanų — Nu, tai dabar jau bus karas. 1916 m. jau buvo to- kanta ir panieka visiškai
apie juos kalbėti. Bet aš ga- kalbos. Ispanai tarakonus viskas aišku, Maiki. ir galim kių dalinių, kurie atsisakė vardo netekusiam cariniam
Iui tėvui pasakyti, kaip1 vadina cucaracha. pasakyti viens kitam gudbai.| vykdyti paliepimą pulti, ir režimui. 1916 m. gruodžio

savo liežuvi Įkišai! kiais būdais jo veislę išnai-j nega]j sunaikinti jokie nuo
rėt gi iš tikrųjų taip kintl- vistiek tarakonas gy-| Jų atsiranda ne tik gy- 

* vena. Tai. nelyginant, v įet- j venamuose kambariuose bei 
namo komunistai. J virtuvėse, bet atsiranda ofi-

— Nu. tai gal tarakonai! suose ir bankuose. Yra jų ir
ir yra komunistai.

— Kai kas juos taip ir va
dina. tėve. Pavyzdžiui, ištai
gingame Washingtono res
torane anądien pietavo vie
nas Azijos kunigaikštis, at
vykęs čia prašyti daugiau 
milionų. Ir sėdėdamas prie 
gražiai užtiesto stalo, jis pa
matė. kad ateina prie jo ta
rakonas — didelis, išsiga
nęs. tartum koks politikie
rius. Kunigaikštis pašaukė 
patarnautoją: "Kas čia eina 
per stalą?“ — "A, tai mūsų 
bol|£yikas“, atsakė padavė- 
jasTlr pridūrė: "Anądien 
jis ir prieš arkivyskupą taip 
demonstravo. Bet mes jį 
mylim“. Įdėjo tą "bolševi
ką“ stiklinėn ir nusinešė vir
tuvėn.

— Nu, čia tai jau juokai, 
Maiki.

— Žinomą, kad tai juo
kai. Tarakonas yra tarako
nas.

New Yorko dangoraižiuose, 
restoranuose 48-tame aukš
te. Atlantos mieste Orkin 
Exterminating Co. sakosi šį
met iš tarakonų naikinimo 
biznio gavusi $78.500.000 
pajamų. Ir vistiek tarakonai 
juokiasi iš jos. Entomologi- 
jos mokslininkai sako, kad 
pasaulyje yra apie 5,000 ta
rakonų rūšių, bet Amerikoje 
daugiausia paplitę trijų rū
šių tarakonai: vokiški, rytie
tiški ir amerikietiški. Di
džiausi iš jų yra amerikietiš
ki tarakonai, kuriuos ameri
kiečiai vadina ”waterbugs“.

— Maik, aš nežinojau, 
kad tu tiek daug apie juos 
žinai. Galėtum būti tarako
nų propesorium. Ai bečiu. 

— Tokių "propesorių“

fronte kariuomenės vadovy
bės. Išvažiuodamas faktiš
kai jis perdavė visa galią im- 
peratorienei, vokiečių prin- ::

toias išTobolsko (Sibire)—' 
Rasputinas, kuris hipnotiza
vo ja ir buvo laikomas "Die-! 
vo žmogumi“. Per paskuti
niuosius dvejus carizmo me
tus iš tikro tasai šarlatanas 
skvrė ir atleidinėjo Rusijos 
ministras. Skandalinga im- 
peratorienės ir jos bendri
ninko laikysena Carskoje 
SeloC karališkieji rūmai ne
toli Petrogrado) pagaliau 

nepasitenki
nimą visu politiniu sluoks
nių. net ir ir.onarchistų.

Švenčių nuolaidos
AUTOMOBILIAMS, TELEVIZIJŲ APARATAMS, 
TAPĖ RECORDERS, TRANSISTINIAM RADIJAM 
IR MOTOCIKLAMS

URAL-2 ir
K-750M (su šoninėm sėdynėm), 

kuriuos galite pirkti kaipo 

DOVANAS savo giminėms į U.S.S.R.

Papigintos kaino? aukščiau išvardintoms prekėms, 
kurios yra mūsų kainoraščiuose, galioja nuo
1967 M. SPALIO 1 D. iki GRUODŽIO 31 D.

Smulkesnių informacijų prašome kreiptis 
i mūsų affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
71S Walnut Street. Philadelphia, Pa. 19106 

Tek: 215 WA 5-3455
arba į bet kurį jų skyrių.

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

Tek: 212 CI 5-7905
arba i bet kurį jų skyrių.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1530 Bedfcrd Avė., Brooklyn, N. Y. 11216

Tel.: 212 IN 7-5522
! " • arba į bet kurį jų skyrių.

'arba tiesiog:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South (corner 18th Street)

Nevv York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547
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ALĖ ROTA

Žmones veža
(Pabaiga).

— Ar ir un SklėriuvenĮ važiuosta? — bailiai klausė 
Bronė, o jos akys rijo Silvos veidą.

— Ne, — atsakė šis trumpai. — Nebijok.
Bronė pasitaisė lovoj. Ji sunkiai gaudė orą. Kiti vy

rai pradėjo vaikščioti, dairytis po kros.riru, po stalu, už 
spintos. Silva norėjo dar kažin ką sakyti, bet jo akys su
stojo žemėj, ties Bronės lova. Jis pamatė Žiivityėios ba
sos kojos pirštus, kurie pamažu Įsitraukė ir pranyko. Bro
nė sekė Silvos akis.

— Aha. gyvate. Tai... — jis pažvelgė i Bronę.
— Silva. būk žmogus. — dusliai, lyg iš kapo, bet to

kiu tvirtu prašymu pasakė Bronė ir žiūrėjo i u ganiai. mal
daujančiai. su meile, su atsidavimu, lyg nauju pasižadė
jimu. Silva žiūrėjo i ją. žiūrėjo, ir jo veidą.- is .sto keitėsi Į
i liūdną ir globojanti. Atrodė, lyg jis tuoj prieis prie lovos
ir ją apkabins.

— Ką ji sakė? — paklausė Silvos vienas iš tų vyrų. '
— O. aš jai skalingas, — susigriebė Silva. — Dabar,!

mat, serga, tai jai reikia...
— Meilės ir pinigų skolingas? — susijuokė kitas.
— Gal abejų. Nebesuprasi, — sumišęs ir dirbtinai nu-1

sjjuckęs, atsakė šis.— Ainam, gal paieškasma klėty ar ki
tur. Čia nėra.

Visi vyrai pasisuko pro duris. Silva dar atsigręžę i
Bronę. Ji meiliai, kaip niekada., žiūrėjo Į ji ir nežymiai
linktelėjo galva.

Vyrai griozdėsi namely', vienas lipo kopėčiomis ant 
aukšto. Silva išėjo laukan. Jis nenužengė nuo slenksčio BSacs-^gBgas 
nė dviejų žingsnių, kai trinktelėjo šūvis. Silva išskėtė vie
ną ranką į šąli. o kita griebėsi už galvos. Tada jo keliai 
sulinko, jis krito klupščias ir nusviro pirmyn, lyg norėda
mas pabučiuoti žemę. Iš namelio išpuolė vvrai. Iš už klė
ties kampo dar teberūko dūmai. .Jie pamatė susirietusią 
žmogystą, kuri, pakilus Į ją vyrų šautuvų vamzdžiams, lei
dosi bėgti. Dar keli šūviai nuskambėjo tykiame vienkiemy.
Iš už klėčių pakilo keli išbaidyti paukščiai ir. ištiesę kak
lus, nulėkė i vakarus.

Vyrai atitempė kruviną gumulą, kmis dar judėjo ir 
silpnai dejavo. Silva buvo visiškai tylus. Jo veidu žliaugė 
kraujas, o lūpos buvo pravertos, lyg šypsojosi. Jie Įsimetė 
abu i vežėčias, atidžiai apsidairė ir šoko patys i vežimus.
Ant vieškelio matėsi dar vienas vežimas pilnas žmonių.
Tai Jurgelionio šeima, saugojama dviejų su šautuvais mi
licininkų. Du vežimai prisijungė prie jų. ir visi nuvažiavo 
Į Ragelių pusę.

Išgąsdintas Margiukas skalijo, puo 
kitas duris, kaukė ir gailiai žiūrėjo visiem

Vežimams nuvažiavus, išėjo iš trobos motervs, iš lau
ko parskubėjo išsigandę vyrai. Jie girdėjo šūvius ir. visa ; 
pametę, parlėkė namo. Kiemas vėl buvo tuščias ir tylus, į 
kaip nieko nė nebūta. Tik netoli durų tamsus kraujo kla
nas sunkėsi i žeme. o toliau, kieme ir keliuku, buvo pri- j 
varvėję dideliais lašais, gal Stasiaus, o gal Silvos arba ' 
abiejų kartu.

Amilja, balsu raudodama, pasakojo vyrams, kas Įvy
ko. o Marjona buvo perbalus ir drebėjo kaip epušės lapas.
Visi suėjo Į trobą.

— Ar Silvų nušava? — Bronės išsigandusios akys 
slankiojo po visus veidus. Ji žiobčiojo, kaip žuvis be van
dens, ir veidas buvo geltonai pilkos spalvos.

— Taigi.
— Kas? '
— Stasius.
— Stasius... — pakartojo Bronė kaip aidas ir nusviro 

ant priegalvio. Ji užsimerkė ir, tnimpais kvėptelėjimais, 
pr,
mažiau

Jacųueline Kennedy pakelėje į Aziją buvo sustojusi 
Romoje, čia ją matome apsuptą fotografą ir laikrašti 
ninku. Vėliau Azijoje ji viešėjo Kambodžijoj ir apžiūri
nėjo istorines vietoves net netoli Vietnamo sienos.

Ką galvoja Klaipėdos vokiečiai
VOKIETIJA

Klaipėdos krašto vokiečių 

suvažiavimas

Rugsėjo 29 d.—spalio 1

krašto vokiečių pirm. Ennu- 
lat buvo užmezgęs ryšius su 
Vasario 16 gimnazijos šoke-i 
jais ir choru ir pakvietęs at-! 
likti meninę programą jų 
suvažiavimuose. Sutikimas

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS. I66pusl.,
d. Mannheime (Vokietijoj) buvo duotas., bet jį įvykdyti Ka{na <-9.50. Gaunama K 

sutrukdė minėta Arbeitsge-,. ..... , - - t.... .. •buvo Klaipėdos krašto vo- 
su važia v imas. meinschaft. leivio administiaci’oje.

•o - , . , , - Jeronimas Ignatonis, LŪ-Baigdamas noriu pastebe- *...■ , y , V. ... . ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00i Lro/I nnvc /lov nnt’iei U. loi ’Pirmąją dieną buvo pada
ryta globos sutartis tarp 
Mannheimo Lessingo gim- 
nazijes ir buvusios'Klaipė- sveikai galvoti, bet malonu MUNO SUNb’S, romanas is 
dos Luizė- trimnaziios pabrėžti, kad šį kartą kalbė-. suvalkiečių ūkininkų sukib

ti, kad nors dar nevisi Klai
pėdos vokiečiai pajėgia Andrius Valuckas, NE-

Į vienas, tai i 
i akis.

Ben. Rutkūnas

LAPKRIČIO MOTYVAS

Pasakykit, pilkos gervės, 
kur jūs lekiat, ką jūs vejat? 
Vasarą, kuri paspruko?
Ar pavysit, ar pralenksit 
pro rudenį tirštą rūką-

Gervės, sesės! Jums padėčiau 
bėglę vasarą pagauti, 
jei sparnus jūs man paduotut 
su jumis drauge keliauti.

Gervės, gervės — nepailskit!
Vykit, vykit vasaružę!----------
Jūsų laukia šiltos dausos.
Vėjas lapkričio man ūžia----------

dos Luizėį gimnazijo 
(Mannheimo miestas jau 
nuo seniau yra Klaipėdos 
krašto globėjas). Ta proga 
buvęs Klaipėdos bibliotekos 
direktorius, o dabar Bad 
Oeynhausen gimnazijos mo
kytojas dr. Gernard Lietz 
savo kalboje dėstė Klaipė
dos istoriją pagal savo kur
palį. bet lietuvių neužgau
liojo, kvietė vesti pokalbius 
minėtų gimnazijų mokiniam

■ ir mokytojam, pritraukus h: 
! Vasario 16 gimnaziją, nes. 
Į esą, vokiečiai norėtų žinoti,
• kaip lietuv iai žiūri į Klaipė- 
| dos krašto ateiti.
I
| Kitą diena buvo mažesni 
j vieši ir uždari susirinkimai. 
. Posėdžiavo ir Arbeitsge- 
i meinschaft der Memelkrei- 
Į se. Ji perrinko naują valdy- 
! bą. Į ją nebepateko Mann- 
į heimo miesto Klaipėdos
■ krašto vokiečių pirmininkas 
! Erich Tidecks. Matyt, patys 
' vokiečiai susiprato, kad tok

tojai lietuvių nepuolė ir ne-! mo 1935 m., I tomas. 280
užgauliojo, kaip būdavo psl.. kaina $3.00. 
anksčiau daroma tokiuose 
suvažiavimuose.

Klaipėdietis

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

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

į Petr. Tarulis, VILNIAUS 
Į RŪBAS. 495 psl., kaina 
I minK.štais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO
ŽENKLE, pi

; manas, 234 psl., kaina $2.50
; Albinas Baranauskas,
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl., 

i kaina $2.50.
į Kazys Almenas, UPĖ J

RYTUS. UPĖ I ŠIAURĘ,
Akrono universiteto studentė* romanas I dalis. 325 psl., II 
Rosemary Zwisler pripažinta dalis 302 psl., kiekvienos da- 
mokančia gražiausiai puoštis. Ji bes kaina $3 00.

Alė Rūta. KELIAS

! kakli

Trys Skandinavijos lakūnai, lėktuvai sudužus, tolimoj 
šiaurėj išbuvo 9 dienas. Vienas jų žuvo, o du išgelbė
tus matome šioje nuotraukoje atskraidintus į Inuviką. 
Vieną jų sveikina jo žmona.

■ asmuo netinka jiems atsto-į dėvi auskarus, apyrankę ir ant-Į Ale Rūta. KELIAS J 
iš siaurų diržų, kuriuos KAIRę. premijuotas romą- 

l n^s iš JAV senosios kartosgamina (joodyear gumos bend-
vauti.

Tas Tidecks mums gerai 
žinomas iš 1964 m., kaf Vo- rovė ir kurie naudojami kom-
kietijos Lietuvių Krašto vai- piuteriams ir kt. Įrankiams.

Į dyba kvietė jį ir visus buvu- 
! sius Klaipėdos gyventojus 

dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės sukakties mi
nėjime Mannheime. Ti
decks, gavęs nuoširdų lietu
vių kvietimą, atsiuntė ulti- 
matvvinio turinio rasta, kad•* C-7

lietuviai atsisakytų Klaipė

PAŽINKIME SAVE 

IŠ SAVO MIEGO

lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
, kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,

i romanas iš lietuviu emigran- 
' tu gvvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vvtanfs** Vnl<*rta«. UPĖ 
TEKA VINCAIS, romanas

' 009 ns!. karna $3 50.Žmones nuegii įvairiose
pozose. Pagal tai galima net! VacysKavaliūnas.KAL-

! dos krašto ir visuos susirasi- spręsti apie jų charakterio! y GIESMĖ, premijuotas 
; nėjirruose jį vadintų grynai pagrindines savybes. i romanas, 201 ’ psl.. kaina 
• vokišku kraštu.. Tik gavęs . . w Go rn
teki atsakymą, jis, Tidecks, į* Jek?Y miegate ant šono,
tikiri galėsiąs priimti kvieti- susirietusi, laiKvdama ranką. Aloyzas Baronas, TRE- 
mą dalyvauti Vasario 16- prie burnos, vac<inasi, e><»- ČIOJ1 MOTERIS, pi emi juo
dos minėjime. te dar nevisai subrendusi.! tas romanas. 196 puslapiai,
f linkusi į melancholiją (nu-j kaina $2 50.
i žinoma, jis tokio rasto iš! siminimą, liūdesį) ir depre- 
i Lietuvių Bendruomenės ne-j 6jją (prislėgtą nuotaiką ),
, gavo- I turite nepilnavertiškumo
! Spalio 1 d. buvo iškilmin-i kompleksą ir sunkų charak-i įf laidk." ?60 nsl. kaina $100 
gas aktas visiems Mannhei- terį.

o T . . 4 1 Jurgis Gliaudo.
2. Jei miegate ant nuga- COADN,.IT Coct*c. SPARNIU SOSTAS, nremt ros, padėjusi ant pilvo į 

kumščius suspaustas rankas, 
vadinasi, jūs — energinga 
ir valinga, mokate valdytis 
ir esate uždara.

me gyvenantiems pabėgė
liams. Iš 2.000 klaipėdiečių 
tedalyvavo apie 500. Salė, 
kurioje telpa 1,500. buvo 
pustuštė, nor? Mannheime 
gyvena apie 60.000 pabėgė
lių.

i čia verta pastebėti, kad 
1964 m. toj pačioj salėj lie- 

a* tuviai minėjo Vasario 16-ją. 
Minėjime dalyvavjo apie

nevarytum... Jėzau, Jėzau, kake laikai, kake laikai! — 1,000 žmonių, daugiausiai
įaudojo balsu ir Amilja, net Žilvityčia ėmė kūkčioti. Vyrai klaipėdiečių iš Mannheimo
tik dūsavo ir žvalgėsi į langus. O kai Zosei pasakė, kas apylinkės. Jie susirinko 

•asižiojusi gaudė orą. Atrodė, ji rimo, nes krūtinė vis čia buvo. pakilo dar didesnis verksmas ir aimanavimas, įklausyti kalbų, lietuviškų
ažiau kilojosi. Tamošius keliskart žvilgterėjo į ją ir ma- į net jau Tamošius turėjo subarti, nes Bronytei nei nusnūsti ^įjotina^kad ir šiame vo-

nė, kad ji miega. Net Amilja pristabdė, kad taip neply-Į neduoda. kiečių suvažiavime, jei bū-
Ji gulėjo jau beveik rami. Trumpi oro stumčiojimai tų bu^ę pakviesti Vasario 16 

vis lėtėjo ir trumpėjo. Ji matė toli, prie namų, motiną, jos gimnazijos šokėjai ir daini-
šautų, tegu Braniutė pasilsi.

Jie šnekėjosi apie baisų atsitikimą, spėliojo, kas tam
Stasiui pasidarė ir iš kur jis gavo ginklą. Visa buvo jiems' pargenant belaukiančią. Leidosi saulė.
taij) netikėta ir baisu, šitiems ramiems žmonėms, kad 
šiurpas buvo perėmęs visų veidus. O tuo pat metu dar at
bėgo Pečiūraičia Zosė ir raudodama ėmė pasakoti, kaip 
visur — miestely ir kaimuose — žmones veža. Išvežę du 
iš Kraupių, apėmę visus Jurgelionis. Kad raudo jusi Jur- 
gelionienė. kad draskiusis, iš namų vedama, net klaiku 
buvę žiūrėti. Subėgę žmonių, bet milicininkai šautuvais 
grasinę, artyn neprileidę. Ir, kai pajudėjęs vežimas, kad 
ėmę visi žmonės balsu raudoti, vyrai ir motervs.

ninkai, salė būtų buvusi pil- 
”Kokia trumpa diena“ — mąstė ji. — ’Tr gerai, kad na. Patys Klaipėdos vokie- 

trumpa. Visi rauda, rauda, rauda...“ čiai neturi kuo pasirodyti. Ir
Tamošius pamatė, kaip ji visa išsitempė-ir galva nu- suvažiavimo meninė 

nrograma buvo labai men-sviro į jų pusę. ka.— Braniut! — pašaukė jis, eidamas artyn prie lo- ( 
vos. — Braniut. ar ka reikia tau? j Vasario 16 gimnazijos

Ji nesujudėjo. Jis pašaukė dar, paskui drebančiomis t^avJsi "d^1^^ pabėgė- 
rankomis išėmė iš skrynios grabnyčią ir uždegė. Visi Išvažiavimuose Beribe 

v L nutilo. Vienas paskui kitą ėjo artyn ir klaupėsi Žilvityčia (buvo susirinkę 25,000).
— Regis, pasaulio pabaiga, regis, baisiau nebegali priėjo prie pat lovos, užsidengė delnais akis ir pratrūko Frankfurte. Hamburge ir kt. 

būt... — aimanavo Zosė. raudoti, kaip rauda visi žmonės iš didelio gailesčio. Jos ir visur žavėjo žiūrovus.
— Šiteip žmogų iš sava namų išvara, nei šunia teip viduje pajudėjo ledai.

žavėjo
j Prieš 10 metų Klaipėdos

3. Jei miegate ant šono, 
padėjusi ranką po galva ir 
parietusi viena koją, o kitą 
ištiesusi, tai jūs jautri ir la
bai moteriška, norite būti 
globojama, bet tuo pačiu e- 
sate labai praktiška.

4. Jei mėgstate miegoti 
ant pilvo, nuleistomis žemyn 
rankomis, esate dosni ir pa
sitikinti, išlaikote pusiau
svyrą ir būnate natūrali.

5. Jei miegate beveik už
sidengusi antklode galvą, e- 
sate baikšti, santūri, bijote 
gyvenimo ir mažai pasitikite 
savim. Arba. gal būti, turė- 
jotė sunkią vaikystę.

6. Geriausia miego poza: 
kūnas laisvai ištiestas, ran
kos guli prie kūno, galva 
truputį pakreipta į šoną. 
Taip miega tos, kurios yra 
ramios, sveikos ir tuo netu
ri didelių rūpesčių.

“T.M.”

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo.

įuotas romanas iš politirčų 
-migrantų^ gyvenimo, 268 
»sl., kaina $2.50.

Juozą* K ra Iškauskas, TIT
NAGO UGNIS, premi juotaa 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 p-.!., 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
TVIEJV GYVENIMŲ. 462
»usl, kaina $4.59.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 232 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Srautas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas Iš Vinco Kudirkos 

gyvenimo, 394 pusi kaina
$4.00

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

=5=

i t
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Vietinės žinios
"Pakorė“ Molotovą ir 

Chruščiovą

Rašėme, kad Bostono ko
legijoje iki lapkričio

Jaronimo Kačinsko ]
i

kūrinių koncertas 

Kaip jau spaudoje skel-t
12 d. b lama, jis įvyks gruodžio 10, 

atidaryta Sovietų S-gos d. Jordan Hali salėje. Tam 
-vietinio paroda. .Joje vra su koncertui organizuoti yra 
kaupu ir politinės propagan-1 susibūręs komitetas tautie- 

dos: žemėlapiai rodo, kadį čių iš įvairių mūsų visuome- 
Lietuva ir kitos Pabaltijo nės ir veiklos sluoksnių. j 
valstybės priklauso Sovietų! Jau pradėti platinti ir bi-j 
Sąjungai, tas pats kartoja- lietai, kurių kainos nuo 5 iki j 
ma platiramoj literatūroj,' 1 dolerio. Bilietų iš anksto* 
<, aiškintojai tą ir žodžiu pa-j galima Įsigyti pas paskirus 
kartoja. platintojus ir centrinėje jų

Latv ų žurnalisto Osvaldo platinimo vietoje pas Hen- 
Akmentinio sumanymu, Lat- riką Čepą. V. Stelmoko Bai* 
vių veteranų sąjunga "Dau- tie Realty and Insurance A- 
guvas Vanagi“ kartu su A-lgency, 389 Braodway So. 
meriean Institute ir Latvių‘ Boston, tel. 268-6030. 
informacijos centru miesto i Šis koncertas rengiamas 
- de prie Tremom gatvės I kompozitoriaus 60 metų am- 
netoli Įėjimo i požemini žiaus sukakčiai paminėti, 
traukini lapkričio 5 d. su-i
rengė kuklią parodą, kurioj ( 
pavaizduota Sovietų Sąjun-j 
gos veido antroji pusė.

Nuotraukomis, ištrauko-.
nu> i- laimaičių ii kt. me-i pOpje^ Jordan Hali smuiki- 
dziaga ju\o paiodvta, ką njnk0 Izidoriaus Vasyliūno 
!xe>e\.kai. padalė Latujoje uetuviškOs muzikos koncer- 
ir aplamai ju pavergtame

šiaurės Vietnamo sostinės Hanojaus planas. Doumer 
tiltas per Raudonąją upe yra ypatingas JAV7 lėktuvų 
taikinys, nes per jį eina transportas iš Kinijos.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
* LIETUVIŠKI ATVIRUKAI,
; 4 rūšių, 12 atvirukų už $2.95 
i (pimėti pašto išlaidoms).
i E. Putris, 1808 So 49th Avė, 
į C icero, Iii. 60650.

(48)

Siųskite Pinigus į
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRANERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Lietuvių vargai dėl kapinių
Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Lapkričio 12 d. 3 vai.

tHS
Pabaltijy.. Daugiausia me-' 
džiagos buvo iš Latvijos gy
venimo.

Pabaigai buvo Molotovo, 
kuris su Hitlerio atstovu pa
prašė Pabaltijo valstybių 
pasidalinimą, ir Chruščio
vo. kuri ukrainiečiai vadina 
didžiausiu žmogžudžiu, pa-
vaizduotas •■teismas-, kuris, Bostono Lietu,
nuteisė juos pakaiti, i vjų pil. Dr-jos III aukšto sa- ?aubečių Teisėm? Apsaugot!
Juos vaizduojantieji ma- j^je i Lietuvių Šv. Kazimiero ka-

nekenai ir buvo pakarti ant * « « i pinėse. Kiek tam komitetui
čia pat Įrengtų kartuvių. į Lapkričio 26 d. įvyks So.' pavyks tas lietuviu

* *

Chicagos -’etuviai katali- kapo sodinti. Tegu, girdi, 
kai 1903 m. Įsteigė Šv. Kaži- barbarai pasitenkina), 
miero vardo kapines, kurios Vier.a moteris nuėjusi ap-į 
dabar užima 530 akrų plo- lankyti savo vvro kapo. Ten 
tą. Jose jau palaidota per radusi bestovinčius kitus as- i 
30.000 lietuvių, pristatyta menis prie to paties kapo. i 
daug brangių paminklų. Kapinių administracija!

Ilgą laiką dėl jų nebuvo net nežinojusi, kur jos vyras, 
jokio vargo, bet netaip se- palaidotas. Karstas, veža-į 

i riai kardinolo Cody isakv- mas i duobę, iškrinta iš ve-į 
Į mu tos kapinės paverstos vi- žimo ir atsistoja stačias. Mo-

Lapkričio 12 d. So. Bosto-'su katalikų kapinėmis (ne teris verkia ir protestuoja.' 
no Lietuviu Pil. dr-jos III tik lietuvių), ir Įvesta lietu- Jai su pašaipa atsakoma: 
aukšto salėje Lituanistinės' viams svetima laidojimo —Jis negyvas, jam vis- 
mokyklos tėvų komiteto me- tvarka. įtiek. . i
tinis* banketas. į Dėl to kilo pirma atskirų 1 Karstas į duobe Įleidžia-

* * • ' asmenų skundų ir pasipikti- mas truputi įstrižai — ne-
Lapkričio 19 d. Lietuvos nimo. o dabar iau veikiamai telpa. Darbininkai, užšokę

kariuomenės atkūrimo mi-' organizuotai, jau įkurtas A ant karsto, šokinėja, iki 
LB Chicagos Komitetas Pa- karstas pasiekia žemės dug

ną. Karstas metamas i duo
be sudūžta į gabalus. Nelei
džia daryti jokių užrašų, iš

teisės ; skyrus iš biblijos ištraukas. Į
Parodą aplankė daug I BostonoLietuvių PiL Dr-jos apsaugoti, pamatysime vė-jNuo paminklu nuplėšiamos, 

žmonių. Jiems buvo dalina-j metinis ”Šurum-burum“ sa- liau. O dabar žinokime, kad! fotografijos ir sunaikina
ma atitinkama literatūra. A-i vo patalpose .Bus traukiami ’jagal katalikų bažnyčios mos. (plaunant su mašina 

laimėjimo bilietai ir išdali- ’ Darką Kapinių vyriausias
narnos Elevatoriaus Fondo bosas vra vyskupas.

■ Okokia ta nauia tvarka
* • • i tose kapines®, vaizdžiai an-

Gruodžio 10 d 3 vai po’ ra^° Naujienose (snalio 27) Šv. Kazimiero kapinėse
oietu Jordan Hali kompozi- Stasys Juškėnas. Jis šitaip tvarka. Inteligentiška mote- 
toriaus Jeronimo Kačinsko-atpasakoja. girdėjo spa- ns labai susijaudinusi kal^e- 
kūriniu jubiliejinis koncer-' ^2 d. sušauktame lietu- jo apie tai. kaip neleido jos 
tas.

»ie tą demonstraciją prane
šė ir radijas.

Ta paroda rodo, ką gali
ma padaryti, jei tik yra kam į 
darvti.

Prasidėjo tarpklubinės

Praeitą penktadieni, lap
kričio 3 d.( prasidėjo Bos-

vių susirinkime:
„Pradėjus žmonių skundų 

Gruodžio 25 d. Žalgirio klausytis, tiesiog šiurpas nu-
♦ *

tono tarpklubinės šachmatų
pirmenybės. Jose dalyvau- krėtė. Neiau-ri mes atsidūrė-
ia Lithuanian vardu dvi So.į e -r. .b,. ..... t n ta k A’J programa So. BostonoBostono L. P. Dr-jo? sach-iT. ' / .. ~ .’ Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-matų komandos. Lietuvių I, ,
Įveikė Cambridge II Cham-'; ieJe

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos

♦ • *

piorchip grupėje santykiu 
2-3. Po tašką pelnė Kazys 
Merkis, Aleksis Klinovas ir'i Naujųjų Metų sutikimas sa- 
Algirdas Leonavičius. Lietu-1 vo salėje, 
vių B (komandos kapitonas * * *
Bronius Skrebulis) į rung
tynes stojo nepilnam sąsta
te ir viena tašką prarado be 
kovos. Laimėjo Bovlston 
klubas 3-2. Šiose rungtynė
se pasirodė po daugelio me
ti] pertraukos Andrius Ke
turakis, sužaidęs savo parti
ją lygiomis.

Lapkričio 10 d. i So. Bos
tono L.P.D-ją atvvksta Har
vardo universiteto koman
da rungtynių su Lietuvių I 
ir Dorchester kom. su Lietu
vių B.

Pradžia <8 vai. vak.
Harvardas sudorojo Lin

coln 4-1.

Eismo aukos sveiksta

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

* * ♦

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono aukšt. mo
kyklos (Thomas Park) salė
je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo
sukakties minėjimas.• • •

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

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

iš So. Bostono, po eismo ne
laimės išgulėjusi 2 savaites 
New England ligoninėje.
spalio 31 d. grižo namo. bet čių Draugijos^koncertas. 
dar sunkiai paeina.

Toj pačio j mašinoj važia
vusi Sofija Šidlauskienė bu
vo lengviau sužeista, todėl 
jai nereikėjo atsigulti Į ligo
ninę. Linkime sveikatos.

* » *

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie-

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje. III aukšte, Minkų radi

žolę).
Jaunas vaikinas kurstė 

žmones nieko neaukoti baž
nyčiai. iki nebus atstatyta

irę nekultūringiausiame Af
rikos kampelyje?

štai lietuviu aukomis nu
pirktas žemės sklypas—ka
pinės. kur neleidžiama pa
tiems lietuviams tvarkytis, 
bet skiriami vyskupo asme
nys, kurie tiesiog tyčiojasi 
iš lietuviu jausmu.

Pasipylus skundams, teko 
girdėti: Tėvą laidojant, 
žmonai ir vienam vaikui lei
džiama į koplyčią įeiti, ki
tiems neleidžiama; kiti vai
kai grubiai šalinami. Kars
tas be jokios pagarbos įme
tamas i vežimą ir siūbuojant 
vežamas prie duobės ir lvg 
gyvulio įstumiamas į duobe.
Į skundus raštu ar žodžiu 
nekreipiama jokio dėmesio, 
i raštiškus skundus neatsa
koma, o į pareikštus — pa
reiškėjas išvadinamas lau
kiniu — nekultūringų.

Pastatomas paminklas. 
Kunigas pašventina. Kapi
nių vadovybė nesipriešina. 
Po kelių dienu tas pat.< pa
minklas (įsivaizduokite, pa
šventintas) grandinėmis ap
kabinamas — išraunamas 
ir nutempiamas i mėšlyną. 
Priežastis, — kitoie bendro
vėje padalytas. Gėlės nelei 
džiarr.a net dėžutėse statvti.j 
Dėžės sudaužomos. Gėlės' 
išmetamos i šiukšlvną. (ši

vaikams eiti į koplyčią, nors 
toje koplygjoje vietos buvo j] 
keliolikai asmenų. Prie tėvo 
ir vvro leidę tik jai ir vienam '
vaikui. Be to, sakę. kad po1

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

roreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMĄ TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TĮ METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. lci limą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20,OOO.fM). O- 
fieiaiūs SSSR kvitai, pasirašyti 
travčjo
Kursas: 9 rubliai už SIO.OO.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

ORAMERCY SHIRP1NG, INC. 
7J* 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 1967 M. GRUODŽIO 29 D.
Pasinaudokite šituo pasiūlymu.
SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
’okio mokesčio nž šį patarnavimą! 
Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!
Duokite DABAR užsakymus

Kalėdoms!
ORAMERCY
(Įsteigta 1945)

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

GRAŽIAUSIA DOVANA 
KIEKVIENA PROGA

I
I

SLA—jau 80 met ą tarnauja lietuv ių 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 apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.0<X).00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir vie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj** laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

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

pusantros valandos bus lai-,(aj geriausios autentinės ilgo 
do jamas. bet į duobę įkišę 
daug anksčiau, ir ji negalė
jusi dalyvauti.

Vienas vyras ragino vy
rus nueiti prie kailiniu, nu
griauti pastata — koplyčią, 
išvaikyti kapinių administ
racija, patiems pastatyti sa
vo administraciją. O po to, j 
girdi, tegul ponas Kodis pa-j 
bando mus iš ten iškrapšty-Į 
ti.

Kalbėjo senieji ateiviai ir 
dypukai. Kalbėjo vyrai ir 
moterys, seneliai, pusamžiai
ir jauni Žmonės. Daugumui į atsiųsime vaistų išban I »mui. 
jų bekalbant, skaudžios aša
ros kaip pupos per skruostus 
tekėjo. Tiesiog sunku pati-Į

jo talentų popietė ir N. Ang- moteris verkdama žadėjo ir 
1 lijos gražuolės balius. kitą vasarą gėles ant sūnelio

gra jimo lietuviškos plokštelės, 
gražiai įpakuotos, paprastos ir 
stereo, Raunamos iš

REQI EST RECORDS. 
Nepriimkite pakaitalų. Kreipki
tės i artimiausią krautuvę arba 
įrašykite veltui katalogų adresu 
R e q u e s t Records, Ine. 

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, ganai pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai Iau 
.iami, nuo reumatizmo, rankų 
Kojų nutirpimo ir skaudėjim< 
įau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir me;

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Boz 9112

keti. kad kultūringoje Ame-’ DĖMESIUI 
rikoje tokie dalvkai dėtųsi.!
Žmogus, anot vieno kalbė
tojo. nuvertinamas žemiau 
gyvulio ir dar katalikiškoje 
bendruomenėje.“

»

ĮDOMUS 1S68 METŲ "KELEIVIO“

Kalendorius
JAU SIUNTINĖJAMAS JI UŽSISAKIUSIEMS.

Jį redagavo Stasys Micheisonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

"KELEIVIS“

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’* administraci
ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
Unt naująjį adresą neuž
miršti parairti ir

Nepamirškite
paito numerio — code.

PALENGVlNK’TE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sulai 
pytume, jei mielieji prenu 
meratoriai nelauktą, kol 
juos paragina mokėti, o pe 
tys. be paraginimo, prieš 
atsiustų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau 
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
▼is mažiau bebus tokių, lra 

| riems reikės siųsti primini
peraiytl mus. I -

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

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

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

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 

ir jo išvengti.
Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 

atsiuntus $3.75.

Keleivio Skda-ja •dm MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM

»
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Bu* bendras komitetas Bendro komiteto posėdis

OJ ■?:
žinios

Nepamirškime lietuviškos 

muziko* koncerto

ŠĮ sekmadienj. lapkričio 
12 d. 3 vai. popiet Jordan 
Hali salėje bus pirmasis 
smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno ir pianisto Vytenio 
Vasyliūno lietuviškos muzi
kos koncertas. Visoj pi'Og-r 
ramoj tėra tik lietuvių kom
pozitorių kūriniai.

Štai jie: A. Račiūno Iš 
tėviškės. Nesileiski, sagute 
ir Rymojo mergelėj;JE -V. 
Banaičio — VandenjįjBUja; 
J. Gruodžio — JūrofjįĮ&ina. 
Valsas, Rytiečių šokfcFir A 
la Chopin; J. Gaidžio — 
Lietuviškas šokis ir Verpė
ja; V. Jakubėno —iteMi-' 
ja; M. Čiurlionio-Jakubėno 
—Preliudas D Moli ir B. 
Budriūno — Rauda.

-i ■* ■
Reikėtų ateiti visiems i ši 

koncertą pasiklausyti, ką su
kūrė mūsų muzikai ir kaip 
tie jų kūriniai atliekami.

Į koncertą reikėtų atsives

ti ū* jaunimą, pradedant nuo 
ketverių metų amžiaus, kad 
ir jie galėtų išgirsti lietuvis* 

kūrinius.KUS

Bilietu 
ir $1.00.

kainos: $2, $1.5t|

Bostono Lituanistinės

Mokyklos banketas

Tradicinis Bostono Litu
anistinės Mokyklos rėmėjų 
pobū. is-banketas Įvyks š. m. 
lapkričio 12 d. (šeštadieni)' 
5 vai. 30 min. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos 3-čiojo aukšto salė
je (368 W. Broadway). Pro
gramoje dalyvaus mergaičių 
duetas iš \Vorcesterio. bus 
vakarienė, šokiams gros šau
nioji Ansbergo latvių kape-' 
la. veiks bufetas.

Visa Bostono lietuvis . 
koji visuomenė kviečiama' 
savo atsilankymu paremti 
moraliai ir materialiai savo 
lietuviškąją mokyklą. i 

Tėvu Komitetas

Kitais metais sueina 50 
metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo. Tą sukakti ren
giamasi kuo iškilmingiau 
paminėti, todėl tam reika
lui reikia visas jėgas subur
bi 04-4
: .Mfipnkoį^ąetuvių Tary-’ 
bps|^ilmįt5'jtlrai^ijų at-‘ 
štoviĮ sutrenkimas pareida
vo. kad butų sudarytas vie
nas bendras komitetas, ku
ris tos sukakties minėjimu 
rūpintųsi.

Lapkričio 1 d. Įvykusiame 
Alto skyriaus susirinkime 
pritarta minėtam draugijų 
atstovų pageidavimui suda
ryti komitetą iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus 
ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės atstovų su teise 
komitetą papildyti kitais 
reikalingais asmenimis.

Alto skvrius i ta komitetą» . fc " t
paskyrė savo prezidiumą, 
kuri sudaro A. Čaplikas. E. 
Cibas. A. Young ir J. Sonda.l

Vasario 16-sios sukaktis' 
bus minima vasario 18 d.1 
So. Bostono aukšt. mokyk-į 
los salėje (Thomas Park) 
2 vai. popiet, o vakare So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje bus banketas.

Penktadieni, lapkričio 10 
d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se bus Alto ir L. Bendruome
nės sudaryto komiteto Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 50 m. sukakčiai at
žymėti posėdis.

'į

Mirė prel. P. Virmauskis
>■»

Lapkričio 3 d. Brocktone' 
mirė prel. Pranciškus Vir
mauskis, ilgus metus buvęs 
šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas.

Velionis gimęs 1884 m. 
spalio 4 d. Luokės valse., i 
Ameriką atvažiavo 1900 m.. 
Kanadoj bamė šv. Lauryno 
kolegiją, o 1916 m. šv. Jo
no kunigų seminariją Brigh- 
tone. Trumpą laiką buvo šv. 
Petro parapijos kamendo- 
rium, vėliau iki 1929 m. 
Laurence klebonu, kol su
grįžo i šv. Petro parapiją. 
Pernai jis iš savo pareigų 
atsisakė ir išvyko į Brockto
ne vienuolių laikomą šv. 
Juozapo prieglaudą.

Velionis visą savo gyve
nimą rėmė lietuviškus reika
lus. Nuo 1949 m. jis veltui 
davė patalpas Lietuvių šeš
tadieninei mokvklai.

1958 m. jis buvo pakeltas! 
Į prelatus.

Lapkričio 7 d. palaidotas! 
Bostono N. Kalvarijos kapi-

Nauja LB apygardos 

valdyba
I Aukos Balfui

nese.

Skautų sukaktuvinė sueiga

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio tuntų’ pladinė sukaktuvi
nių rhetū sueiga 'buvo lap
kričius a."Tai buvo Įžanga1 
k/tais metais oO metų sukak-' 
čiai minėti?/. v

Į sueigą buvo atvykęs pats 
skautų pirmijos pirm. v. s. 
Antanas Saulaitis ir pasakė 
labai turiningą kalbą.

Sueigoj, be skautų sąjun
gos vadovybės sveikinimų, 
buvo atlikti Įprastiniai da
lykai: pakėlimai, pasižymė
jusių apdovanojimas. Įžodis 
ir kt.

Buvo ir meninė dalis, ku
rią atliko patys skautai. Su
eigai vadovavo ps. Romas 
Bričkus, o meninei progra
mai Sofija Subaitienė.

Po sueigos skautų būkle 
buvo galima pasigėrėti 
skautų rankdarbiais ir kt. 
Tėvų komitetas visus pavai
šino.

Sueigoje Žalgirio tuntas 
Įteikė Garbės rėmėjų pažy
mėjimus adv. Jonui Griga
liui ir Jackui Sondai.

Lapkričio 5 d. Bostone į- 
vykusiame Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apygar
dos apylinkių atstovų šuva-į 
žiavime išrinkta šitokia apy
gardos vaidyba: inž. A. Šku- 
dzinskas, P. Jančauskas, K. 
Šimėnas, G. Karosaitė, inž. 
R. Kalvaitis ir A. Martišaus
kas.

I revizijos komisiją išrink
ti: inž. Br. Galinis, A. Ke
turakis ir A. Lileikis.

Kardinolo kontribucija 

3ostono lietuviams

Kardinolas Cushing Šv.' 
Petro lietuvių parapijai už
dėjo kontribucija. Per 3 me
tus tos parapijos lietuviams 
reikės sudėti kardinolui 90 
tūkstančiu dolerių. Tai labai 
didelė suma negausiai para-! 
pijai.

Aleknos išvažiavo į Floridą

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos išvažiavo 
i Floridą, kur jie gyvens iki 
vėlaus pavasario. Tada vėl 
gris i Bostoną.

Linkime maloniai praleis
ti žiemą šiltoje Floridoje ir 
iki pasimatymo Bostone!

Balfuo paaukojo: *
Jonas Starinskas $11. •
Po $10 — Aleksandras 

Lapšys ir Česlovas Mickū- 
nas.

Po $5 — AL Lileikis, K. 
Šimėnas ir Ir. Ulpaitė.

L. Masiliūnas —$3.
Balfo valdyba aukotojam 

nuoširdžiai dėkoja.
Dar labai maža tautiečių 

dalis savo auka Balfui ati
davė. Tad maloniai prašo
me nedelsiant tą šventą pa
reigą atlikti.

Aukas priima A. Andriu
lionis 245 W. 5th St.. A, 
Baika, 883 E. Broaduay, H. 
Čepas. Baltic Realty and In
surance Agencv, 389 Broad- 
way, A. Škudzinskas, 61 Al- 
bany St., Dorchester, J. Va
liukonis, 99 P St., ir Kelei
vio administracija, 636 E. 
Broaduay, So. Bostone. :

Mirė V. Stikliorius

Lapkričio 1 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Viktos. 
ras Stikliorius. gyvenęs Dor- 
chestery. Jis paliko liūdin
čius žmoną Oną ir sūnus Ar
tūrą ir Viktorą, kuriems reiš» 
kiame gilią užuojautą.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELE LIETUVIŠKĄ KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kartu sutvarKaatCfsĮšBųČius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
• / -

per kurį galite išsiųsti sąvo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAST ODAS, SKARYTES. MEGZTINIUS 

ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKOJ, kreipėtės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI. —------------
Įstaiga atdara: k?sdietf nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

So. Bostone, arti Lietuvių Pil. 
Draugijos klubo, prienamomis 
kainomis išnuomojamas didelis 
stulėtas kambarys su baldais II 
aukšte. Parankus
žmogui.

PARDUODAMI NaMAI
Dorchestery šv. Petro para- 

senesniam pijo.s ribose parduodamas gerai 
prižiūrėtas .2 šeimų namas 
- 2—2—2'2, yraži<» vonios

Klausti bet kada 311 E St., jr jjĮj patogumai. Yra du ,a- 
I aukšte. . foaj gerame stovy garažai. Kai

na apie 20.000 dolerių. 
Skambinti 436-! ; , 1.

(45)

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

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

Išnuomojamas butas 5*/j 
kambarių. Saulėtas, geroje So. 
Bostono sekcijoje, gazu apšildo
mas. Tik suaugusiems.

Tel. 268-0386. (46) Ką tik gavome:
išnuomojamas butas KONTRŽVALGYBA LIE- 
So. Bostone H gatvėje m | TUVOJE, Jono Budrio at

aukite išnuomojamas 3 kamba-1 simmimai, 224 psl.. Kaina 
rių moderniškai įrengtas butas $2.50.
su visais patogumais. į . .

SU DAINA, 392 liaudies
Teirautis bet kuriuo metu te

lefonu 268-2363.
(46)

i.-:

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas ivisokių skanėstų
" ’fj

visiems m ū/sų naujiems pirkėjams
fr;> z -

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas
■ »;.nn . -.■ • ■ i• i Ir

Kasmetinis išvalymas
;y. " < - t ' • **f.?*'

FORTŪNA FŪEL Co.
487 VVashington St.,Dorchester, Mass.į 1 ,. T_ - -r

GE6 1204
...

Peter Maksvytis i
Carp*n»er A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- * 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir , 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va- * 
landų vakaru. ,

Telefonas: 698-8675

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis, j 
Surinko Gražina šimkonie-jp 
nė, kišeninio formato, 3ox

Dorchesteryje išnuomojami psl.. kaina $2.00.
kambariai vyrams. Geras susi- d a it iitc aitz'iitc siekimas, patogi ir rami aplin.i , PAL LIŪS AUGIUS, 284
ka. į dideli puslapiai, šio Įžymaus

dailininko paveikslai ir A.Skambinti po 5 vai. vak. tel.
288-8956.

(47)

maooBnonBarmnnoooooaoaom

Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

teeeeeeeeeeeeeee*******************

A. J. NAMAKSY
i Real Estate & Insurance ;
! < 

321 County Club Rd- 
Norton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 

j »eeee»»eeee«eee»»eee»e»»»»eeee***

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tek 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis!
t

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadrray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

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

of*TPt DINIS 
OMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Maas

Knyga yra gerinsiąs žmogaus draugas

Ę The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuviškų vaistinę.

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

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

Tstefeana AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. išskyras šventadienius ir sekas.

Flood Square 
Mardware Co.
Saviatakas K. i. ALEKNA
S» EAST BROADUAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys namam

Reikmenys plombariama 
gaiežiea daiktai

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worceslerio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
rtomis kainomis. Be to, siunčia- 

*bie maistą, pinigus ir galite už

sakyti gamybos prekes, čia 
sUmfokčbite pinigus, u giminės 
tertVJėioj^ galis pasirinkti už- 

į sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per 

tam tikras įstaigas atsikviesti 
j gimines čia pas save į svečius 
i ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
< Patarnavimas atliekamas grei- 
> tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti

kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 

Tei. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš rVorcee- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ėaaeaaaa*aaaaaaaaaaaa*aa*aa*aa*aam
aaaaaaaaaaaaaeMaaaaaaaaaaaeeeMM

Ketvirtis A Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
4fipaatingai taisoma laikrodžius 

Modos, papooialus

: 379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tai AN 8-4849

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties VVLYN, 1360 M 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vak die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

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

: Dažau ir Taisau
> Namus iš lauko ir viduje. 3 
! Lipdau popierius ir taisau: 

i! viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju t’k geriausią

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava. 
Dorchester, Mass.

Tek CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

t


