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63 - TIEJI METAI

Chicagoje posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Taryba

Katalikai nepasiūlė nei j tarybą, nei j valdybą buvu
sio pirm. A. Rudžio. Keli nauji asmenys valdyboje.

jams. Suvažiavimas tos pa
čios dieros vakare baigtas 
Tautos himnu.

Suvažiavimui pasikeisda
mi pirmininkavo A. Rudis, 
dr. P. Grigaitis. T. Blinstru- 
bas ir P. Dargis. Sekretoria
vo J. Talalas ir Šiaučiūnas.

Pažymėtiną.” kad Romos 
Katalikų Federacija nepa-

Pranas Lembertas McNamara apleidžia
sunkiai susirgo Pentagoną

Kar, mums praneša iš Los Krašto apsaugos sekreto- 
Angeles. ten praeitą savait- rius Robert McNamara pasi- 
galį sunkaus širdies smūgio traukia iš pareigu ir eina va- 
buvo ištiktas daugelio bes- dovauti Pasauliniam Ban- 
toniškiu bičiulis Praras kui. Tas bankas daugiausia 
Lembe’ta.'. dar taip neseniai rūpinasi atsilikusių 
lankęsis BostoneSuvažiavimas jvvko lap- tų Tayrbos narių pranešimų' siūlė kandidatu iki šiol bu-Į nostone. Jis be są- finansaumu

kričio 18 d. Bismarko vieš- ir sumanymu pažymėtini: Į vusio valdybos pirm. A. Ru- mone> nugabentas i li- 
butyje Chicagoje. Ji atidarė 1. Nario St. Briedžio siū- džio ir ilgamečio tarybos na-i gonine. r padėtis labai pa-
pirmininkas A. Rudis. Šuva- lymas rūpintis, kad Lietuvos rio dr. K. Šidlausko, bet ji 
žiavimą žodžiu sveikino: nepriklausomybės reikalavi- i savo sąrašą Įtraukė Sar.da- 
vysk. V. Brizgys, Gen. kons. mas būtų keliamas Jungti- ra. J. Va.
dr. P. Daužvardis. P. L.
Bendruomenės vardu J. Ba- 
čiūnas, A. L. Bendruomenės j 
C. Valdybos vardu Br. Nai
nys ir A. L. Tarybos garbės' 
pirmininkas L. Šimutis, o 
raštu — Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas, gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, Lie
tuvos konsulas Kanadoje J.
Žmuidzinas. Laisvės Komi
teto vardu V. Sidzikauskas,
Ramovės vardu S. Diiman- 
tas Tautinių Šokių šventės 
komiteto vardu L. Kriaučia- 
liūnas. Dirvos redaktorius 
J. Čiuberkis, Vvčiu — And- 
reikytė, Vliko vardu pirm. 
dr. J. K. Valiūnas. Balfo 
vardu A. Dzirvonas, muzikų 
—A. Aleksis.

Iš plataus pirmininko pra
nešimo yra išskirtinai pažy
mėtini atlikti žygiai, sie
kiant sutrukdyti sovietų 
konsulatų steigimą Jungti
nėse Valstybėse. Labai svar
būs žygiai atlikti ir rūpinan
tis, kad JAV išleistų Lietu
vai skirtą pašto ženklą.

Iždininko M. Vaidylos 
pavedimu, finansinį prane
šimą pateikė J. Talalas. Iš 
jo paaiškėjo, kad praėju
siais metais pajamų turėta 
$57.642.12, išlaidų buvo 
$28.958.45, tad kasoje lieka 
$28,683.67.

Iždo globėjų pranešimą 
perskaitė St. Briedis. Kasos 
knygos, dokumentai ir są
skaityba rasta be trūkumų, 
reiškiama padėka iždinin
kui..

Visi pranešimai be patai
sų ir su padėka buvo suva
žiavimo priimti.

Buvo svarstomi Amerikos 
Lietuvių Tarvbos kongreso 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų atstatymo minė
jimo klausimai. Po L. Šimu
čio žodžio ir diskusijų nu
tarta Alto kongreso ne ru oš
ti

Šiuo metu i suvažiavimą 
atvyko vietoje pasižadėjusio 
jnero Daley jo pavaduotojas 
Illinois valstijos sekretorius 
Powe11 ir pasakė labai gra
žią bolševikus smerkiančią 
ir lietuvius bei Lietuvą už
jaučiančią kalbą.

Skaityti (V. Šimaitis) ir 
aptarti Washingtono konfe
rencijos nutarimai.

Tęsiant posėdį po pietų 
pertraukos, buvo plačiai ir 
pagrindinai apsvarstytas 
Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukakties minėji-

Krašto apsaugos sekreto- 
į įaus pareigose McNamara 
buvo nuo 1961 m. Jo ipėdi 

Linkini- nugalėti pavojų, riu minimas gub. Connally.

vojinea.

Amerikos Lietuvių Tarybos 27-jo metinio suvažiavimo. įvykusio 1967 m. lapkričio 18 d. Chicogoje. Bismarck Hotėl. dalyviai. Iš 
kairės i dešinę sėdi: adv. S. Bredes. PLB pirmininkas J. Bačiū nas. pre!. Ign. Albavičius. ALTo garbės pirm. L. šimutis. ALTo 
pirm. A. J. Rudis. Gen. konsulas dr. P. Daužvardis, dr. P Grigai tis. A. Aleksis. M. Račiūnienė, dr. S. Biežis, E. Paurazienė, P. 
Dargis. Stovi kiti suvažiavimo atstovai ir svečiai.

nėse Tautose, šis siūlymas
buvo paremtas (Jono Valai-! 
čio), papildant, kad dėl to 
būtų išrūpinta audiencija 
Baltuosiuose Rūmuose.

2. Narys dr. J. Valaitis 
siūlė įsteigti ALTo lėšų pa
stovų fondą. Buvo visiems 
dalyviams išdalintas šio fon-

NUTARIMAI ! Karo Kipre gal bus De Gaulle puolė 
dolerį

f !
Amerikos Lietuvių Taiy- išvengta

bos suvažiavimas, įvykęs ~ • j- • ™
1967 m. lapkričio 18 d. Chi- Praeit? «*aitę jau atro- Praeitą pirmadieni Pran- 
catroie Bismarck hotelvie d ė, kad dėl Kipro saloje ki- cuzijos prezidentas de Gaul- Kgo^AmerikSs LieS Uusių susidūrimą sali prasi-He spaudos konfer^eijoje 
vių Taiybos valdybą, sky- dėti karas tarp Turkijos ir- pareiškė tikįs, kad šių dienų
rius ir visas Lietuvos nepri- Graikijos. Tarką laivai jau smūgis doleriui padarys ga-

do taisyklių projektas ap-j klausomybės atstatymą re- maneviat o netoli Kipio sa- ų jo aip au imam \iespa- 
svarstyti ir sekančiame su- miančias grupes, visas orga- l03’° H R^ėgos bu- avimui. e e5*a aūai
važiavime patvirtinti. nizacijas ir Amerikos lietu-1 vo pasiry zuhos ginti sa\o griez ai nusis a ęs uz 1 ai

Pagal grupiu pateiktus vių visuomene ateinančiais tautiečius, kuriems Kipie vis au su pai em ą vaiuą, o 
kandidatus suvažiavimas su- metais vieningai organizuo- gi<uM pavojus.
darė 1968 metams tokio są-! ti įspūdingus Vasario 16 die-į Bet rašant šiuos žodžius,
stato ALTo valdybą: 1 nos minėjimus, įtraukiant į atrodo, kad vėl atsirado vii- De Gaulle taip pat vėl

Romos Katalikų Federa-į juos vietinius ir federalinius ties. jog karo bus išvengta griežtai pasisakė prieš Bri-
cijos —Vito Jasus ir Jonasj JA\ pareigūnus pagrindi- įr klausimas bus sprendžia- tanijos priėmimą į Europos

niais kalbėtojais ir išgau- mas pasitarimuos. ,
r ant iš jų pažadus remti ko
vą už Lietuvos nepriklauso-
my?es a.t1favi.m.ą; . „ Galas pradedamas 

Amerikos Lietuviu Tary- r
R. Kataliku Su-; ba kviečia ir ragina skyrius matuti 

sivieniumo — dr. Vladas! ir kitas lietuviškas organi-
Šimaitis: ; zaci jas teikti žinias lokali- Karo vadas \ ietname gen.

Sandaros — Mikas Vai-Į nei amerikiečių spaudai, ra- W estmoreland, jankydama- 
dyla ir Alfons Wells; dijui ir televizijai apie Lie- ?is praeitą savaitę VYashing-

Tautinės Sąjungos — Eu
genijus Bartkus ir Teodoras 
Blinstrubas:

Vyčių — John Evans.
Iždo globėiai: St. Briedis,

V. Abraitis ir B. Pivaronie- 
nė.

Sudarant valdvba. buvo 
sprendžiamas 11-jo nario 
klausimas. Iki šiol 11-sis na
rys buvo renkamas vienas

Jasaitis:
Socialdemokratų — dr.

Pijus Grigaitis ir Jonas Ta-

SLA — Povilas Dargis: 
Lietuviu R

šiandien, kaip žinoma,, tam 
reikalui tarnauta ir doleris.

bendrosios rinkos bendruo 
menę. Jis siekia, kad Euro
pa būtų visiškai laisva nuo 
JAV itakos. o kadangi Bri
tanija eina su JAV, tai jis ir 
nenori jos įsileisti į bendrą
ją rinką.

De Gaulle savo kalboje 
reikalavo daugiau laisvės

Chicagoje baigėsi Tretysis 
Lietuvių Kultūros Kongresas

Perpildyto* salės didžiulio literatūros vakaro ir Maro 
bei kantatos Karaliau* Mindaugo pastatymų. Iškilmingas 
atidarymas, paskaito*. pasitarimai, parodos.

Galima sakyti, kad šį kar
tą Kultūros Kongresas Chi
cagoje prasidėjo dar prie jo 
oficialų atidarymą. Jau ket
virtadienį buvo atidaryta 
knygos paroda ir Čiurlionio 
galerijos turtai gausiems 
vietiniams ir iš toliau atvy- 
kusiems kongreso dalyviams 
ir svečiams Jaunimo Centre.
Ta proga jau vyko ir asme
niškų pasitarimų būsimo 
kongreso reikalais.

Penktadienį, lapkričio 24 
d. vienas didžiausių kultūri
nių tos dienos įvykių buvo 
Jaunimo Sentro salėje su
ruoštas literatūros vakaras 
ir Rašytojų Draugijos pre
mijos įteikimas rašytojui 
Antanui Gustaičiui, kurio 
programoje dalyvavo Ber
nardas Brazdžionis, Birutė 
Pūkelevičiūtė, Vitalija Bo- 
gutaitė. Kazys Veselka, po 
žodį tarė Aloyzas Baronas ir 
Lietuvių Fondo atstovas dr.
Antanas Razma. Šis litera
tūros vakaras sutraukė tokią 
minią publikos, kad buvo 
perkrauta erdvi salė, užgrūs
ti visi praėjimai ir dar daug 
žmonių turėjo grįžti nega 
Įėję įsisprausti. Tai labai re
tas atsitikimas ir Chicagoj, 
kad grynai literatūra sukel
tų tokį susidomėjimą.

Penktadienį įvykęs Da
riaus Lapinsko operos Ma
ras ir kantatos Karalius Min
daugas pastatymas Marijos 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje buvo taip pat sutiktas 
didžiausios masės publikos 
su karštais aplodismentais, 
nuostaba ir jauno kompozi
toriaus bei libreto autoriaus 
darbo vetinimu. Lietuviško
je scenoje tai visiškai nauji 
ir daug komentarų sukėlę 
moderniški meno gyvenimo
įvykiai. Spektaklis buvo pa- Pin*jimu- VViedenhoeftas tenai 
kartotas ir sekmadienį. rinko medžiagą savo rašomam 

veikalui daktaro laipsniui gauti.

Prezidentas Johnson su svečiu 
Eisaku Šato. Japonijos ministe
riu pirmininku, kai šis lankėsi 
Washingtone. Šato pareiškė, kad 
Japonija negali Vietname vai
dinti karinės rolės, bet ji teiks 
ekonominę pagalbą, kokią tik 
galės.

Komunistai Rytą Berlyne suė
mė amerikietį (’olumbijos uni
versiteto instruktorių Ronaldą 
Wiedenhoeftą ir kaltina jį šni-

Laetuvių taiy- mažinti tenai savo karines 
! bos suvažiavimas, įvykęs naįp^<
! 1967 m. lapkričio 18 d. tvir
tina seną susitarimą tarp A-i
merikos Lietuviu Tarvbos ir » • « • 1 .• >•___
kitu lietuviu organizacijų,

iš keturi,, organizacijų: Stu- k.uri»kad '?s?s. Vasa’ Padėkot fone 15 dienos ----------------dentų. šviesos-Santaros, Vy 
čių ir K. Moterų Dr-jos. šį 
karta suvažiavimas nutarė, 
kad 11-sis narvs įeitų i val
dybą rotacine tvarka ir pa-, .. . . tuviu Tarybos iždą.gal visų organizacijų sutari-, - 5 ’
mą 1968 metų valdyboje da- 
dvvaus Vvčiu atstovas.

110 in dienos minėjimuose 
surinktos aukos •— Ameri- The Tekgraph. išeinąs 
kos Lietuvių Tarvbos skyrių Painesvillek Ohio. lapkričio 
ir kitu organizaciių — sena 23 d. išspau- iino ilca straip- 
tvarka eina j Amerikos Lie- snį, kuri pavadino "Po Sibi-

I >el tokio jo kišimosi į 
svetimos valstybės vidaus 
reikalus griežtai reagavo 
Kanados vyriausybė ir spau
da protestuodama.

Balsiant suvažiavimą, nu
tariama sveikinti JAV prezi
dentą. valstybės sekretorių, 

mas ir kovos su okupantu latviu? ių neprikluasomvbės 
būdai. minėjimo proga, ukrainie-1

Tš darbotvarkėje numaty- čius ir padėkoti sveikinto-į

Portugalijoje dėl didžiu
lio lietaus buvo užsemtos gy
venvietės, sugriauta tūksta* 
čiai namų, 316 žuvo.

ro poniai Aimonienei kiek
viena diena yra Padėkos 
diena“, ir Įdėjo Barboros Ar- 

i monienčs spalvota nutrau
ką. kurioje ii matoma iman
ti iš keptuvės Padėkos die
nai iškeptus pyragaičius.

Kolumbijoje 77
nuodu aukos

Sekmadienį miestely ne 
toli sostinės palaidojo 77 
vaikus, apsinuodijusius duo
na. kurioįe buvo vabzdžiam

paskaita apie 
kultūrinio gyvenimo sėkmes 
ir nesėkmes, kur plačiu ir gi
liu žvilgsniu aprėpta mūsų 
kultūrinio gvvenimo tikrovė, 
verčianti giliai susimąstyti.

Be to. visa laiką vyko įvai
rūs pasitarimai paskirose 
rašytojų, švietimo, teatro ir 
kitose sekcijoje, kur buvo 
gvildenami atskirų sričių gy
vybiniai reikalai.

Apie tai plačiau bus gali
ma pakalbėti kita kartą. o; 
šia proga norėtųsi tik palin-[

Ten nupasakoti visi jos 
vargai Sibire ir atvykimas. J pasiusta priešnuodžių.

naikinti Parathion nuodų, j kėti, kad kongreso pasitari-’.
Dar kelios dešimtys vaikų mai ir nutarimai vėl neliktų
sunkiai serga ir gali mirti, i tik gražiais žodžiais, kurie.
Be to, ligoninėj dar guli 150 nedaug ką nuveikus, bus at-
asmenu. Iš New Yorko ten kartoti kuriame kitame at- * i *i eities kongrese.

Seržantas Charles B. Moris už 
priešo kulkovai/džiu lizdo sunai. 
kinimą huto apdovanotas gar. 
bės medaliu.

t
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Svarui susvyravus, pavojus 
doleriui ?

Jau antra savaitė, kai anglų svaras nuvertintas be
veik 15*.. Jis kanu «r dalei.u buvo tos mokomosios prie
monės. kurios visame pasauly buvo laikomos pastoviomis 
vertybėmis, kaip auksas. Svarui susvyravus, beliko pasto
vus doleris, bet ir jam gali būti pavojaus susvyruoti.

Iki šiol JAV unciją aukso pardavinėjo už $35. ta pa
čia kaina žada ir toliau pardavinėti. Tą kainą palaikyti 
nutarė ir vadinamasis aukso fondas, i kuri Įeina, be JAV. 
Britanija, Vokietija. Belgija. Italija, Olandija. Šveicarija 
ir Prancūzija, bet ši dabar atsisakė.

Tos aukso atsargos yra didelės, todėl vargu atsiras 
tiek norinčių jo pirkti, kad būtų pavojaus jam išsekti ir 
todėl jo kainą kelti, o tai reikštų dolerio kainos sumažė
jimą. JAV yra nepalyginamai stipresnis už Britanijos, to
dėl ir doleris tui daug stipresni pagrindą nei svaras.

JAV vyriausybė turi daug Įvairių priemonių kovoti 
su dolerio vertės sumažėjimu. Ji galės suvaržyti dolerio 
plaukimą i užsieni, galės stabdyti viduje pasireiškiančią 
infliaciją ir tt.

Žinoma, vėliau ir mes galime pajusti svaro susvyra
vimo vaisius. Bet kokia maišatis pasidarytų pasaulio ūky. 
jei ir doleris susvyruotų! Bet kad to nebūtų yra suintere
suotos ne tik JAV-bės, bet ir kiti kraštai.

KELtiViS. SO. BOSTON

Keturi dezertyrai iš .JAV lėktuvnešio lntrepid Maskvoje su so'ietu pareigūnu (vidury). Ten pa
bėgę jie agituoja prieš JAV. Dėl to jau Įvko tarp abiejų šalių diplomatinių pasikoliojimų.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams J

l

t

Kunigai ir celibatas
Neseniai pasirodė dr. Vin- bažnyčios administratorius, 

co Maciūno parašyta, o Juo- Strazdas kurį laiką pas ji 
zo Bačiūno išleista knyga vikaravo) turėjęs daug bylų, 
”Antanas Strazdas“, at- net konsistorijoje išgarsėju- 
spaudas iš Aidų žurnalo. Tai šių, dėl nepadorių santykių 
pluoštas dokumentų apie Į- su moterimis“.
žymųjį liaudies poetą, pla- "Ypač blogai buvo deka- 
čiai žinomą Strazdelio var- no apibūdintas Jūžintų kle- 
du. bonas Jokimas Kiselevičius.

Kadangi toje knygoje vis- Kunigiško mokslo jis netu- 
kas paremta dokumentais ir ris, nes lotyniškai visai ne- 
kadangi ji pirma buvo iš- suprantąs; jokios kasdieni-

Kairėj Panamoje suimto asmens, kuris sakosi esąs 
amerikietis Francis Wiiliam Keith. dešinėje ilgai ieško
mo nacių gestapo viršininko Heinricho Muellerio nuo
trauka. Pirmoji nuotrauka buvo parodyta Muellerio 
žmonai, kuri pripažino, kad tai jos vyro nuotrauka..

MUMS PALANKOS 

BALSAI

spausdinta vienuolių pran 
ciškonų leidžiamame Aidų 
žurnale, tai nebebus kam 
ginčyti tai, kas joje parašy
ta apie ano metų kunigus. 
Šiuo atveju ypač idomūs yra

nės maldelės, net ir konsek
racijos mišiose nesuprantąs.' 
Mišiose darąs klaidas. Bei 
to. dekanas savo raporte pla-* 
tokai aprašo klebono santy-' 
kius su moterimis, piktinu-

„Malonumo pasaulis“
kvmo žalingumui

ano metų kunigų santykiai sius visą parapiją ((psl. 90- 
su moterimis, arba kaip jie! 91).
vykdė savo iškilmingą Įsi
pareigojimą gyventi skais
tybėje.

Dekanas ir Panemunėlio 
kleboną P. Paplauską "labai' 
nekaip apibūdino, prikišda-j

Arba politika su tabaku
- i • ., v™ veda propagandą ir už rū- .Pnes dvejus metus Kon- . 1 ‘ 6 7 , pkad kymą. Kaip parodo aukščiau 

minėtas Quincy laikraš;'s. 
1966 metais jis (Žemės Ūkio 
Departamentas) pagamino 
filmą "The World of Plea- 
asure“ (malonumo pasau
lis)). kur aiškina, kaip "rr.a-

1 
i

Senatorius IVilliam Prox-| 
n;irę (D., \Visconsin) patei-j 
kė išsamų pareiškimą apie* 
Lietuvos padėti JAV senate'; 
(Žr. lapkr. 8 Kongreso Už-Į 
rašuose. S. 16048).

Pabrėžęs, kad daugelis jo 
atstovaujamos apygardos 
gyventojų lietuvių, nors ir 

. kvėpuodami laisvės oru. ne
pamiršta savo gimtojo kraš
to tragedijos, senatorius pri- 

l minė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aplinky
bes, nepriklausomą Lietuvos 
gyvenimą ir Sovietų Rusijos 
su nacių Vokietija sutarto

_____  Lietuvos laisvės užgniauži-
mo bei visą jo pasekmių is
toriją. Teigdamas, kad Lie
tuva tebelaukia laisvojo pa
saulio pagalbos, senatorius 
apgailestavo, kad senato už
sienio reikalų komisijjoje 

Įrodvd Jau metų tebeguli nerati
fikuota Genocido konvenci-l

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

JV KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ

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

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

II tomas, 480 psl.

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

gresas įsteigė agentūrą 
ištirtų, kaip cigarečių rūky
mas kenkia žmonių sveika
tai, ir paskyrė tam darbui 
§2,000,000. Norėta moksli
niais faktais paveikti rūky
tojus, kad jie mestų rūkymą.

Kad visose Lietuvos baž- mas tarp kitko neleistinus!
nyciose giedotos giesmes 
"Pulkim ant kelių“ cutorius 
Antanas Strazdas turėjo sū
nų, apie tai jau buvo seniai 
viešai kalbama ir rašoma.

Tą faktą patvirtina ir ši 
knyga, duodama dar daug 
žinių ir apie kitus kunigus.

Štai psl. 88-89 dr. V. Ma
ciūnas šitaip rašo:

”Kad Strazdas buvo iš
tremtas vienuolynam daug 
stebėtis netenka, paskaičius 
dekano raportą apie ji. Bet
gi susipažinę su viso Obelių 
dekanato 1828 vizitacijos 
raportais, matysime, kad de
kanas nemažiau blogybių 
(neleistinų santykių su mo
terimis. girtuokliavimo, go
dumo. net muštynių) prisky
rė daugeliui kitų kunigų, o 
kai kuriuos iš jų dar blogiau 
kaip Strazdą apibūdino. 
Štai Obelių klebonas P. 
Klimčiškis. anot dekano, ne
turėjęs ne tik kunigiškos, bet 
net ir krikščioniškos dvasios. 
Nepavyzdingi buvo ir Ka
majų kunigai, taigi Strazdo 
kaimynai. Klebonas Vrub- 
levskis (tas past. kuris buvo, 
kaip dekanas rašė savo 1828 
raporte apie Strazdą, susipy
kęs su Strazdu, su juo nesu
eidavęs ir todėl apie jį nie
ko negalėjęs dekaną pain
formuoti) buvęs godus ir 
suktas; be to, gyvenęs su

santykius su moterimis (su i 
viena jis ir vaiką turėjęs),! 
bet drauge paminėjo, kad 
jis esąs švelnus bei lėtas ir j 
visus nurodymus be jokio i 
pasipriešinimo priėmęs“.

O kun. Strazdas rtebuvo 
toks nuolankus. Jis kitiems 
kunigams buvęs "druska a- 
kyse“, nes niekuomet nesi- 
taikęs pine jų draugystės, 
veždavęs jiems tiesą Į akis, 
buvo atsiskyręs nuo savo i 
luomo, gyveno privačiuose i 
namuose su rekrūto (ilga
metei kariuomenės tarnybai; 
paimtojo) žmona, todėl ir 
bažnyčios vyresnybės jis bu
vo persekiojamas.

Reikia manyti, kad minė
to dekanato kunigai nebuvo 
išimtis, kad jiems panašūs 
buvo ir kitur. Taigi, dėl ce
libato nesilaikymo katalikų 
bažnyčios vyresnybė tada 
turėjo daug rūpesčių. Tie 
rūpesčiai tebėra ir dabar, 
gal net dar didesni.

Juk dabar vis daugiau ku
nigu meta kunigystę ir ve
da. Vis garsiau ir dažniau 
viešai pačių kunigų kelia
mas balsas prieš celibatą. 
Bet bažnyčio vadovybė dar į 
laikosi seno nusistatymo. Ir 
neseniai bvvęs JAV vysku
pų susirinkimas griežtai pa
sisakė už celibatą. Bet lai-

-i - - i „ j lonu vra rūkvti Jungtinėjeir nerūkančiuosius, kad ne- TT 
pradėtų rūkyti.

Be to. kovai su tabako rū- , , .. , .. , ,., ... .,, i T * c kad išvada is to gali būti t;k-kvmu National Institute of , . , , . ,ti nv mc- * • i. - ta: tokia: arba musų valdžia Health 196/ metais paskvre - . . • i
5770,000. ir tam naciam "et;klt k« medicinos eksper- 
tikslui 5700.000 davė Žemės sako apie tabako, zarn-
Ckio Departamentas. ! f™"?*- a',ba »

i - - o - ruoia faktus politiniais <u-Ir tuo pačiu metu Žemes ;. . ». . , . .T-Tl • 4. 4. • metimais, šiaip ar taip, val-Ikio Departamentas supir- ...... . •d mink ai dumia visuomenei

Valstybėse augintą tabak?.*. 
Todėl laikraštis ir sako.

pačiu metu Žemes 
Departamentas supir

kinėjo tabaką, palaikyda
mas tuo būdu jo kainą ir 
remdamas jo augintojus. Į 
Šimet įugpiūčio mėnesi val
džios Įstaiga — Commodity 
Credit Corporation — turė
jo supirkto tabako 921.000. 
000 svaru, už kuriuos sumo
kėjo S678.800.000 piliečių 
pinigu.

Remdama tabako bei ci
garečių bizni, kaip rašo 
’’Quincy Patriot-Leger“. nuo 
1933 metu valdžia prarado 
§47,300.000. Vien tik šiais 
metais iki birželio mėnesio 
ji prakišo §7.600,000.

Amerikos tabako augin-

! akis. S. M.

moterimi, atvežta iš Mozū- kas dirba ne senų pažiūrų 
rų; dekano Įsakytas tą mo-i naudai. Teks ir bažnyčiai 
terį pašalinti, drauge su ja nusileisti jaunųjų kunigų 
išsikėlęs į Užnerio dekana- j reikalavimui leisti jiems gy- 
tą. Altaristas kun. Šankaus-; venti normalų gyvenimą ir’ 
kas (kai jis buvo Kamajų neversti juoą veidmainiauti.

Nesiliausiu kėięs savo 
balsą, kad būtų padarytas 
galas sovietiniam imperia
lizmui. — pareiškė Atstovų 
rūmų narys JAV kongrese 
Theodore R. Kupfermann 
(R.. -N.Y.), dalyvavęs Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo pilnaties posėdyje New 
Yorke lapkričio 4 d. Jis iš
ryškino eilę bolševikinių 
veidmainybiu. kuriomis jie 
stengiasi paslėpti savo ne
sėkmes rungtynėse su demo
kratijomis.

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

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

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE S1AS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

ESAME PASKENDĘ 
SKOLOSE

' » ' > ..... . " ”■ ......\ n r.,. . » : wiuU

DEMONSTRAVO 
PRIEŠ SOVIETUS

Apie 300 asmenų, dau-

Ameiikiečiai vis daugiau 
ir daugiau perka skolon. Jie 
yra prasiskolinę 491 bilioną 

.... x , (Įsidėmėkite, ne milioną, o 
giau^ia ukrainiečių, hetuuų biliona. gi vienas bilionas y- 
ir latvių, surengė tnuksmn- ,a , 1 000 milionų). Ki.
gų demonstracijų pne sov,e- taip Urus kiekvienas gy-
trnes ambasados . Ottaioje ventojas yra prasiskolinęs 
(Kanados sostinėje) lapkn- $6 gųp
čio 7 d. vakarą, kai tenai 
rinkosi apie 400 kviestinių 
svečių Į priėmimą bolševiki
nės rusų revoliucijos sukak
tuvių švęsti. Svečiai buvo
keli Kanados vyriausybės įri^bėjo*! Dabačriei^ dū

tojai daug tabako eksnor- viršininkas, eilė kitų val- 
tuoja n užsienin. Pet uzsie- ^^ios pareigūnų, laikrašti
ja tabakas pagaminamas njnkų jr kjty kraštų diplo- 
daug pigiau, todėl amenkie- ^.,4,,
ciai pnvei sti ir savo tabaką] Demonstracijos rengėjai 
tenai pardavinėti daug pH—Antibolševikinis Blokas 
giau. negu ue gauna namie, 'guriame Kanadoje vyrau- 
Tuo budu pasidaro gana, ja Ukrainos Išlaisvinimų Są- 
nuostolingas skirtumas, ta- junga) lapkričio 6 d. buvo 
emu M ashmgtono valdžia sukvietęs Ottavos laikrašti- 
tą skirtumą jiems primoka, _.-ni.11(. kurioms išdėstė nn «« wVien šiais metais nrimokėio ni?, u^’ *ju,leTri' įMeste aj j sako, kad jei nebū-$33 100 M,™ P J gadestavima, . kad spauda. duo(,an)8 krwjitfln. tai 
ąaaauu.uuu. smulkmeniškai karšinanti , * t būtu

Negana to. musiskis Že- naiudėiima prieš ai>-v?ana nutų
mės Ūkio Departamentai ■ .K,eKvl€JJ? PHJunejiniąpnes mazesne nes ne viena mo. 
mės Ūkio Departamentas, kar? Vietname, permazai terig? kuri turf krautuvėje

kreipia dėmesio j Maskvos kre(ji^ nuperka dvi bliuze- 
imperialistinius veiksmus. . ]e?

Taip buvo pernai. Šiemet 
ta skola yra dar didesnė. 
Per paskutiniuosius 15 me
tų skola pakilo 15 kartų, o 
pajamos per tą laiką tik pa
dvigubėjo. Dabar vienas do
leris iš 7 dolerių uždarbio ei
na skolai mokėti už jau se 
n iau nupirktus daiktus.

Daugiausia yra prasisko
linę vadinamieji baltkalnie- 
riai.

Mažmenų prekybininkų 
sąjungos žiniomis, departa- 
mentinės krautuvės 60% 
prekių parduoda kreditan, 

iai dėl to nesiskun 
e sako, kad jei nebū 

tų parduodama kreditan, tai 
bent $20*

vykdydamas tą prieštarau
jančią politiką, — skirda
mas tūkstančius doleriu rū-

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

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

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

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL. .60 cnt

čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................... $1100«
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules WryibM»?iann,
TB^oslaplų, kaina sssseesssoa •••••• o • e >•••••*•*••• s s $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikruičiai mm 
1S70 m. iki 1955 m. 190 pel. kieti viri. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik .............................. ............... .. $2.00

Dan Kui učio MagŪkuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metą kelionės j Lietuvą apva
lymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina s e • • s s $8.00

nsswww«mosinw^
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KAS NIEKO NETEKU. 

TO NIEKAS NEPBIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
L. B. Tarybos suvažiavimas GYDYTOJŲ PREMIJA t 

ALFONSUI MIKULSKIUI
I

JA VLietuvių Bendruomenės Tarybos prezidiumas, i Ohio lietuviai gydytojai
pirm Slinkaujamas Lietuvių Enciklopedijos leidėjo Juozo kasmet skiria $1,000 premi- 
Kapoėiaus, gruodžio mėn 9-10 d. Clevelande šaukia ant-, ją. Šiemet ją gavo Čiurlionio 
rują lenktosios JAV LB Tarybos darbe sesiją.

šioje sesijoje Bendruomenės ateities darbo planų ir 
problemų reikalais pranešimus padarys JAV’ LB centro 
vaidybos pirmininkas Bronius Nainys ir centro valdybos 
nai iai: Švietimo Tarybos pirmininkas Jonas Kavaliūnas,
Kultūros Fondo pirmininkas Anatolijus Kairys, organiza
cinių reikalų vedėjas Petras Petrušaitis ir jaunimo reikalų 
vedėja Dalia Tallat-Kelpšaitė. Taip pat sesijos svarstymui 
bei priėmimui bus pateikta centro valdybos veiklos finan
sinė sąmata.

Be to, specialius pranešimus sesijoje padalyti kvie
čiami Tarybos narys ir tautinių šokių rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas bei Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos atstovas. Vienas iš pagrindi
nių šios sesijos darbotvarkės klausimų bus JAV LB at
stovų išrinkimas i 1968 m. Nevv Yorke įvykstantį Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės seimą.c *-

Cr. Kęstutis Keblys pristatys JAV LB įstatų keitimo, 
pataisymo bei papildymo projekto metmenis ir dr. Bronius 
Nemickas kalbės Lietuvos nepriklausomybės 50-ties metų 
sukakties minėjimo reikalais.

Sesijos sklandesniam pravedimui yra ruošiamas smul- 
kus parlamentarinės tvarkos taisyklių reguliaminas. Taip 
pat iš anksto prezidiumas kviečia įvairių sesijos darbo ko
misijų kandidatus. Techniškais sesijos pravedimo reika
lais rūpinasi Clevelande gyveną Tarybos nariai.

JAV LB Tarybą sudaro 37 šių metų pradžioje visuo
tinais rinkimais, pravestais penkiose rinkiminėse apygar
dose. išrinkti Tarybos naria. Be jų, pagal LB įstatus, Ta- 
ryboje sprendžamu balsu dalyvauja septynių Bendruome
nės apygardų pirmininkai arba jų atstovai ir Tarybos ka
dencijos metu į centro valdybą įeiną vienuolika jos parei
gūnų. Turint galvoje, kad kai kurie Tarybos nariai tuo pat 
metu eina pareigas dvejuose LB centriniuose organuose, 
viso šios Tarybos sesijoje dalyvaus 51 balsavimo teisę tu
ris asmuo. Jie atstovauja 12 JAV valstybių ir visas Ame- 
? Ikos Lietuvių Bendruomenės apylinkes. Daugiausia atsto
vų — dvidešimt vienas'’—gyvena Chicagoje: mažiausia— 
po vieną — Rhode Island. Virginijoje, Wisconsine ir kt.

Visi JAV lietuviai kviečiami skirti dėmesio šiai svar
biai savos Bendruomenės Tarybos sesijai ir kreiptis į vie
tos apylinkes bei apygardas atstovaujančius Tarybos na
rius su pageidavimais ir pasiūlymais sesijos darbams.

(ab)

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS 

PRAŠO ATSILIEPTI

1 sambūrio ilgametis vadovas
Alfonsas Mikulskis ”už jo į 
daugiau kaip 30-ties metų 
nenuilstamą darbą garsinant 
lietuviškosios dainos grožį 
plačiame pasaulyje savoį 
tautiečių ir svetimųjų tar-; 
Pe“. • !

NEGRŲ PADĖTIS

PAGERĖJO, BET...

Darbo statistikos ir gy
ventojų surašymo įstaigų ty
rimo duomenys rodo. kad 
negrų ekonominė padėtis 
per paskutiniuosius metus 
žymiai pagerėjo, bet vis dėl
to ji dar kelia įvairių prob
lemų.

Negini uždarbio vidurkis 
1964 m. tesiekė 54'b baltų
jų uždarbio, o 1965 m. jau 
58' >. 28'r negrų uždirba 
per metus $7.000 ir daugiau, 
o 1962 m. tokių tebuvo vos į 
15' <•, 1957 m. dar mažiau—j 
tik lO'v.

Baltųjų 55% 
$7,0C0 ir daugiau.

1I
uždirbai

Bedarbių negrų yra 7.3'T 
viso jų dirbančiųjų skai
čiaus. Baltųjų bedarbių yra 
3.4'7 viso baltųjų dirban
čiųjų skaičiaus.

Londone įvykusiose pasaulinėse gražuolių varžybose 
pirmoji vieta pripažinta Peru valstybės atstovei Made- 
line Hartog-Bel (vidury), antroji vieta Argentinai at
stovavusiai lietuvaitei Sabaliauskaitei (viršuj dešinėj), 
trečiojoje vietoje paliko Gayanos gražuolė Shkaria 
Bakish. Išrinktosios, aišku, gavo ir dovanų. Pav. M.Sa- 
baliau-kaitė gavo 500 svarų, kurie įteikimo metu buvo 
verti $l.|00.o svarą nupiginus po poros dienų, jų vertė 
nukrito iki $1.200.

SLA PRANEŠIMAS NOMINACIJŲ REIKALU

SLA seimo nutarimu, SLA nominacijos į Pildomąją 
Tarybą turi būti atliktos per vieną mėnesį. Tuo pasirem
dama, SLA Pildomoji Taryba paskelbė, kad dabartinės 
nominacijos prasideda 1967 m. gruodžio 1 d. ir baigiasi 
1967 m. gruodžio 31 d.

Todėl SLA kuopų valdybos prašomos gruodžio mė
nesį sukviesti kuopos visuotinį susirinkimą, o kiekvienas 
narys kviečiamas atsilankyti į to mėnesio kuopos susirin
kimą, atlikti svarbią savo pareigą ir dalyvauti paskelbtose 
SLA Pildomosios Tarybos nominacijose.

B. Pivaronas,

SLA Sekretorė

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

VEIKĖJŲ KOMITETAS 

Bromų New York

PAREIŠKIMAS

Mieli SLA Nariai,

1967 m. gruodžio-December mėnesį kuopose įvyksta 
NOMINACIJOS Į SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ.

Visi suprantame, kad nuo vadovybės daug priklauso 
organizacijos gerovė. Todėl labai svarbu išrinkti tokius 
žmones, kurie tinkamiausiai galėtų vesti SUSIVIENIJIMO 
reikalus ir tuo užtikrinti jo ateitį.

Dabartinė SLA vadovybė savo gražia veikla jau įro
dė, kad ji sugeba organizaciją gerai tvarkyti, rūpintis 
narių reikalais ir sąžiningai atlikti savo pareigas. Jų veiklą 
yra užgyrę ir valdžios pareigūnai, kurie prižiūri fraterna- 
linių organizacijų, taigi ir Susivienijimo veikimą.

Prie dabartinės Pildomosios Tarybos Suriviejinimas:

1. Pasiekė tvirtos finansinės padėties. Per tą laiką 
organizacijos turtas priaugo beveik vienu milionų 
dolerių.

2. Organizacijai atstovauja žinomi ir žymūs veikėjai, 
turintieji visuomenės ir pačių SLA narių pasiti
kėjimą.

3. Iškeltas organizacijos vardas, ir Susivienijimas 
vis daugiau populiarėja visuomenėje.

4. Organizacija aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvini- 
darbuose ir tuo atlieka savo patriotinius įsiparei
gojimus mūsų tautai.

Mes visi norime, kad SLA ir toliau būtų tvirtas, ryž
tingas ii' galėtų tesėti visus savo pasižadėjimus. Todėl at
einančiose NOMINACIJOSE visi atiduokime savo balsus 
už žinomus, patikimus ir patyrusius veikėjus, dabartinės 
Pildomosios Tarybos narius.

Taigi į NOMINACIJŲ BALOTUS įrašykite:
P. P. DARGIS----------------------------Prezidentas
S. GEGUŽIS----------------------- Viceprezidentas
B. P1VARONAS---------------------------- Sekretorė
E. MIKUŽIS----------------------------------- Iždininkė
S. BREDES------------------------------Iždo globėjas
JOSEPHINE MILLER---------- Iždo globėja
DR. S. BIEŽIS-------------- 'Daktaras kvotėjas

REKOMENDUOJA IR PASIRAŠO:
Z. Kamarauskas, l-mos kuopos pirm., Edwardsville, Pa.
Jr. Algirdas Budreckis, SLA Jaunimo Komisijos pirmininkas Nevv 
Zork, N. Y.
I. Vaidyla, švietimo Komisijos narys ir ''Sandaros“ redaktorius, 
’hieago, Illinois.
»tasys Michelsonas, SLA Kontrolės Komisijos pirmininkas ir buv. 
Keleivio“ redaktorius, E. Milton. Mass.
’etras Žilinskas. 75 kuopos fin. sekr.. Los Angeles, California. 
Cazys S. Karpius, Apeliacijų Komisijos narys ir buv. “Dirvos“ 
■edaktorius, Cleveland. Ohio.
\ n ta nas Sukauskas, 352 kuopos pirmininkas, Detroit. Mich.
’incė Leskaitienė-JanuSkaitė, visuomenininke, 99 Moterų kuopa, 

New Yorkas, N. Y.
zabelė Šimokienė, 75 kuopos prot. sekr.. Los Angeles, California. 
’ladas Braziulis, 136 kuopos pirmininkas ir centrinis organizato- 
ius. Cleveland, Ohio.

Nellie T. Bavoras. 7 kuopos fin. sekretorė. Pittston, Pa.
Tuozas Lek.vs, 43 kuopos fin. sekretorius, Boston, Mass.
Tadvvga Tumavičienė, 328 kuopos fin. sekr. Jamaica Plain. Mass.
' iucija Sperauskienė. 99 Moterų kuopos fin. sek., New York. N.Y. 
Kazys J. Mačiukas. 260 kuopos fin. sekr. ir Įstatų Komisijos na
rys, Chicago, Illinois.
T. Krasinskas, 57 kuopos sekretorius, Worcester. Mass.
Bronė Spūdienė. Labdarybės Komisijos narė. Wr>odhaven. N.Y. 
M. Jurvebūnienė. 17 kuopos fin. sekretorė. Bmckton, Mass. 
n. B. Balčiukonis. 50 kuonps sekretorius. Binghamton. N.Y.
'1. Kapočius. 100 kuojos fm. sekretorius. Karine, Wisconsin. *
B. Cižauskienė. 134 kuopos pirmininkė. Chicago. Illinois.
Milda S. Ane’ta. 175 kuopos fin. sekretorė. Dorchester. Mass. 
c Žilinskas. 104 kuopos pirmininkas ir 3-čio apskr. sekretorius, 
Pittsburgh, Pa.
A. Kaziūnas. 342 kuopos fin. sekretorius. Eastnn. Pa.
M. Zdankienė. 40 kuopos fin. Sekretorė. Pittsburgh. Pa.
Antanas Ramanauskas. ?11 kuopos fin. sekr., Mahono’- Pa. 
Marimas Kasparaitis, 1AO kud|x>’ nrdt. «ekr Racinc \Visc.
K. P. Deveikis, 301 kuopos fin. sekretorius. Cicero, III.

B PIETŲ AMERIKOS

ARGENTINA Argentinos Lietuvių Organi
zacijų Spaudos Tarybos 
(ALOST) iždininkas. Jc 
jaunesnis brolis Arturas, bu
vęs Lietuviu Centro pirm., 
yra ALOST vicepirminin-

, . , . kas. I ietuvių Centro vicepir-
negi-ų šeimų gal- renkama tam pat pavasario mjnjn]<as l Lemberis yr?

, gražuole. . svarbus asmuo šokių sambū-
Kandidaciu buvo 12, ir - 

sunku buvo išrinkti gražiau- ' "
šią. nes visos buvo gražios ir Lietuviu Centro sekr. vr? 
simpatingos. Teisėjai kreipė Osv. Janušis ir Alisiia Zien- 
dėmesi ne tik i fizini groži, į kaitė. Suaugusiųjų chore ir- 
bet taip pat ir į kandidatės gi yra daug jaunimo. Jo a- 
kitas savybes: veikla orga- kompaniatorė yra Aldona 
nizacijose. lieuvių kalbos ir Cikštaitė. Aušros chorui sėk- 
Lietuvos istorijos" mokėjimą mingai vadovauja Ve. Ry- 
ir kt.. i mavičius. Jis vra ir šv. Cici

Išrinkta Ema Jankauskai- hįos choro, vieno iš seniau 
tė, o jos palydovėmis Lili siu Argentinos lietuvių cho 
Stančikaitė ir Maita Čekai- rų, vadovas.
(ė- Minėtina Rosa Rukšėnai

Gražuolė-karalaitė gauna tė kaip jaunimo sekretorė.
veltui kelionę i Braziliją, kur
sausio mėnesi bus iaunimoi Garbė tėvams, kad jie

Tiys iš dešimties negrui 
šeimų gyvena blogiau negu 
prastuose butuose, o baltųjų 
tiktai vienas iš dešimties. 
Bet 1960 m. tokiuose butuo
se gyveno net 44% negrų.

23.7%
vos yra moterys, o 1950 m. į 
okių šeimų tebuvo 17.6%. 

Tarp baltųjų tokių tėra 8.9 
' <. Gimdymų negrų tarpe y- 
a 47% daugiau, negu tarp 

baltųjų.Prašoma atsiliepti ne vien tik organizacijų vadovus 
bet ir pavienius lietuvius tų vietovių, kuiiose neveikia jo 
kia lietuviška organizacija. Jungtiniam Finansų Komite 
tui, kuris veiksnių yra sudarytas specialiam tikslui — lė
šoms telkti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkias 
dešimtmečio minėjimo reikalams, svarbu užmegzti kuo 
plačiausius ryšius su viso laisvojo pasaulio lietuviais.

Kaip jau veiksnių ir šio komiteto spaudoje buvo 
skelbta, sekančiais 1968 metais norima kuo gailiausia 
prabilti į laisvojo pasaulio žmonių sąžinę apie pavergtos 
Lietuvos kančias ir lietuvių tautos teises nepriklausoma" 
ir pagal savo tautos narių laisvą apsisprendimą tvarkyt 
savo gyvenimą savystoviai. Kad tas mūsų balsas būtų iš
girstas, reikia jausti pareigą kiekvienam lietuviui prie šie Į Į-a Pažap?a- bet vis dėlto 
darbo prisidėti visomis galimomis priemonėmis. Tik visu ! ?a !r Ju°dt}.jų gyv enimo 
sutelktomis pastangomis galėsime bent priartinti Lietuva 
laisvės rytmetį.

Komitetas mano. kad pirmoj eilėj mūsų kreipimąs"; 
turi išgirsti LB apylinkių vadovybės ir tuojau sudaryti vie 
tos finansų komitetus, kaip savystovias apylinkės insti-. 
tucijas, iš įvairių vietos organizacijų atstovų arba, nesantį 
galimybių tai įvykdyti, pasiimti tas. pareigas LB apylinkių! 
valdybai. Mažiau lietuvių gyvenamose vietovėse, kur LF; 
apylinkės nėra, vietos finansų komitetus sudaryti prašoma 
imti' iniciatyvos bet kuri veikianti organizacija. Kur nėra 
jokios lietuviškos organizacijos, prašoma atsliepti pavie 
nius lietuvius, sutinkančius būti centrinio komiteto įgalio
tiniais. Vietos finansų komitetai ir įgaliotiniai gaus iš mū
sų reikalingus nurodymus ir paruoštą medžiagą.

Pavainikių vaikų tarpe 
negrų yra net 26.3%-, o tar
pe baltųjų tik 4 %. Abu skai
čiai auga.

Didžiųjų miestų lindynė
se (slums) proporcingai ma
žiau negrų gyvena, bet kurie 
iose dar gyvena, tų sąlygos 
nepagerėjo.

Ir prezidentas Johnsonas 
pasakė, kad nors ir padary 

vis

Rinkome gražuolę

Rugsėjo 23 d. Lietuvių 
Centre buvo gražus pavasa
rio sutikimas, kuriame buvo

vgio skirtumas tebėra dide
lis ir kad blogiausiuose lin
dynių rajonuose negrų gy- 
"enimas pablogėjo.

Smarkiai daugėja negrų 
miestų ir valstijų parlamen
tuose, bei aplamai valdinių 
tarnybų negrų pareigūnų 
skaičius, bet vis viena čia jų 
padėtis, lyginant su baltai
siais. dar tebėra labai bloga.

stovykla. Tą dovaną pasky- skatina savo vaikus jungtis 
rė kelionių biuras Rūtas, i lietuvišką veiklą.

Juozas ŠiušiaGal pavyks ir palydovėms 
gauti veltui kelionę.

I
Draugiškumo vakarienė

Ji buvo įugpiūčio 12 d. į
Lietuvių Centro salėje. Joie į Kariniu užsakvmu dau- 
dalyvavo gausus būrys jau- giautia gauna Kalifornijor 
nimo ir senimo.

Vakarienės metu buvo 
grota lietuviška plokštelių 
muzika ir dainos. Z. Valat
kaitė gražiai padainavo ke-

*99999999999999999999999999999999-

ir Tezaso fabrikantai. Šiais 
metais pirmieji) jų gavo už 
sakymu 6.6 bil. dolerių, ant’ 
rieji 3.5 bil. dolerių.

Iki paskutiniųjų rinkimų! l’as dainas, jai pritarė L.C
miestų tarybose negrų buvo 
196, valstijų parlamentuose

orkestras.
Vakarienė' organizatorių

« • •

Filipinuose beveik kiek-
.... ... . , ...... . 119 mokyklų tarybose 112. i ^rdu kalbėto Vikt. Darete- vienas žmogus nešioja gink-

£• m. spalio men. pradžioje buvo kreiptasi šiuo rei- teigėjų g2 ;alstijy senato. nas. Lietuviu Centro pirm. lą, todėl ten jis ir dainai pa- 
rių 33, majorų 9. Po pasku- pjudąs Mieitidas pasveikino leidžiamas j darbą. Ten per 
tinių rinkimu negras valdys visus dalv\ius ii padėkojo rinkimų, kurie buvo lapkn- 
ir vieną didžiųjų miestų — vakarienės organizatoriams. jjo 14 vaiu kelios de- 
Clevelandą, o taip pat ne- Programai vadovavo Alf. šimtys žmonių buvo nužudy-J 
ma žą ( apie 200,000 gyven- Kupinas, kuris gražiai kal
toji}) Gary, Ind., miestą. ; ba savo tėvų kalba. Filipinų

! Mūsų jaunimas vra veik-' K . .
JAV atstovų rūmuose lūs. Malonu Pabrėžti kad ir nuo*e ar U,“*to)a’

negrų tėra 6. o senate — vie- Lietuvių Centras turi darbs- »1nk,ui P«»«i ru-
nintelis Brooke iš Massachu- čių jaunuoliu, štai jo pirmi- b,ne,e'

I setts. __  ninkas L. MiČiudas yra irs

Zm. Iii, liivii, iii uurv r\i v 1 į/laci k'ilsvj ivi . •

kaluvį LB apylinkių pirmininkus. Pasirodo, adresai dau- n-u 33' mai- 
gelio jau pasenę, ir atsiliepimų dar maža tegauta, šiuo 
prašoma naujas LB apylinkių valdybas tuojau su mumis 
užmegzti ryšius.

Visų. kurie skaitys šį kreipimąsi ir kuriuos vienu ar 
kitu būdu jis liečia, maloniai prašoma atsiliepti Komitetui 
šiuo adresu:

United Lithuanian Committee, 29 West 57tb Street.
New York, N.Y. 10019.

Jungtinis Finansų Komitetas

ta ir dar daugiau sužeista.

•9999999999999999999999999999999999
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ir Ievai Simonaitytei jau BAISI VEIMAINYSTĖ 
įkyrėjo „ideologiška“ kriti
ka. atsakydama į „jubilie-i Kaip žinoma. Rusijos ko
jinę anketą“, pasisakė, kad munistai. pagrobę valdžią, 
gyrimas jai labai patinkąs, išvaikė Steigiamąjį susirin- 
bet be saiko girti, esą, net ir kimą, nes jie jame iš 707 at
jos nereikėtų. Bet labiausiai stovų teturėjo tik 175. O kai 
atsikelta prieš kritiką, kuris komunistai dar nežinojo rin- 
rašęs priekaištaudamas, ko- kimų rezultatų, tai jie kal- 
dėl ji socialistiškai nepaaiš- bėjo kitaip.

Malaizijos federacijos Perako valstijos 42 metu amž. 
princas Itiri- Shah pamilo neturtingą našlaitę Suteen. 
kurios jis nebuvo matęs, teturėjo tik jos nuotrauką. 
Jis jos ieškojo 6 mėnesius ir surado ją Tailando vals- 
t> beje. Ji bus princo ketvirtoji žmona. Mahometo tikė
jimas leidžia turėti keletą žmonų.

kinusi maro priežasčių Ma- Rinkimų dieną (1917 m.
žojoj Lietuvoj. To ji nega- lapkričio 25 d.) jų atsišauki- 
lėjusi padaryti, ries maras. me buvo šitaip parašvta: 
nežiūrėjo socialstimų prie- . . . * , .
žasčių: „Mirė tada visi — i^ei.en'i^10 - 
ir baudžiauninkai, ir ponai“. sUC!ai>ta anninkų ir Kapi

talistu, aštuonis mėnesius
delsė, kad steigiamasis sei
mas nesusirinktų, nes jie ži
nojo. kad prieš juos bus iš- 

Alytaus rajono „Nemu-j kelti dvarų dalinimo, taikos 
no“ kolchozo kultūros na- ! ir kiti svarbūs klausimai, 
mai pavadinti mirusio Lais-į Steigiamojo seimo sulaukti

Mizaros varda kultūros

tebuvo galima tiktai nuver
tus Kerenskio valdžią."

O tos dienos jų Pravda 
rašė:

„Tegyvuoja Steigiamasis 
Seimas, rusų šalies valdo- 

naujienas". Viena — Telšių vas! Kam jis paves valdžią: 
konservų fabrikas pradėjo tebūnie“.
masiškai gaminti "balandė-i Tokie veidmainiai tebėra
hus su mėsa“, patiekalą. ■ komunistai ir šiandien. 
Trano iki šiol negamino nė: 

viena respublikos konservu 
įmonė“, o „kita konservu} ga-

vės redaktoriaus Rojaus Mi- 
zaros vardu.

Ten tai didelės naujienos...

Tiesa lapkričio 22 d. lai
doje skelbia dvi „dideles

Cit, niekam nesakykite!
S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Kol sėdi žmogus namie,’ ir žmoniškos motinos, ap- 
atrodo. kad pasaulis baigia- glėbę vaikelius, saugo kaip 
si už artimiausio gatvės pa- savo akį. Jeigu nori kiek to-j 
sisukimo. bet kai apsidairai leliau paeiti, pakiša viena, 
plačiau, pamatai, kad yra ranka vaikeli papilvėm > tas 
žmonių, kurie dirba tokius visom keturiom Įsitveria už 
darbus, apie kuriuos anks- plaukų ir laikosi papilvėje* 
čiau eilinis jokios nuovokos motinai einant. Atsisėdus

vanduo. Tas vandens šnikš- 
timas primena, kad keliauji! 
per Lamanšą į britų salas, j

Kol apeini aplink bokštą, 
pamatai visą Anglijos isto
riją nuo seniausių laikų iki 
šių dienų.

Kas žingsnis atskiruose 
nedideiiuos ekranuos trum
pais filmų švystelėjimais, 
palydimais atitinkamų gar
sų (dažnai'ir labai siaubin- 

I gų pamatai visą valstybės 
i ir žmogaus į’idybę ir men- 
I kystę.

Anglai nesidrovėjo paro
dyti ne tik ritualinius sargy
bų pasikeitimus, bet ir kalė
jimuose bei galerose prira
kintus: ne tik karūnuojamus 
karalius, bet ir žudomus nu
verstus nuo sostų; ne tik 
linksmas šventes ir ištaigin
gus didikų pokylius, bet ir 
kruvinas revoliucijas, sukili
mus.

Nepamiršta bent kiek 
reikšmės turėjusios pilys, 
šventovės, atskiros vietovės, 
atskiri daiktai ir tt. ir tt.

Iš žmonių — niekas neap
lenkta: valdovai, ministe
riai, generolai, admirolai 
(bet be medalių, be ordinų), 
politikai, mokslininkai, rašy
tojai. poetai, keliauninkai, 
jūrininkai, dainininkai, dai
lininkai, tapytojai, skulpto
riai, muzikai, filosofai, revo
liucionieriai, vyrai ir mote- 

Nepamiršta ir sufražis
tės (kovotojos už moteių 
teises, ypač balsavimo) su

Ką dovanoti ? ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
Jeigu yra reikalas ameri

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

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

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

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

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

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

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I 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 viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

POEZIJA. Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl , ka

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

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

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na SI.00.

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

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

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

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

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

PLAUK, MANO LATVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina.......... $2.00

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

AUKOS TAURĖ, Ztasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina. .. $2.50.

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

I c

neturėjo. į vėl pasisodina ant atlanko
Va. didžiuliame kubile paglosto. Žiūrėk, prieina tė- Rmmeline Paunkhurst (gy-

vandenyje nardo pasinėrę vas. Motina tuoj — še. pa- veno 1858-1928), tempiama
narai. Žinoma, ant nugaių laikyk. — paduoda jam vai- dviejų policininkų šalin nuo Lithuanian, parašė Damb- 

. turi indus su deguoniu, iš, ką. Tas paima, bet labai ne- gatvės, imtinai.
Kokie „lietuviai“ atlyginti Ukrainiečiai yra taip pat kurių per žarnelę, įsikąstą į sidžiaugia tokiu amatu ir, Tiek vidurinės klasės ang- 

- _._x . , labai nukentėję nuo komu- burnoje, ima orą. Vaitosi,* lyg susigėdęs, apsidairo apie šeima, tiek darbininkų,
įos os nistų vykdomo jų tautos nai- nardo aukštyn ir žemyn gal-j save, pažiūri į vaiką ir tuo- pavaizduota figūrom tokia, 

palaikymą į kinimo. Jų apskaičiavimu, vom. kaip unguriai. Tarp jų! jau grąžina motinai. j kokia ji buvo rodomu laiku,
Tiesa lapkričio 21 d. lai-! komunistai badu išmarino ir mergina, vikri kaip vijų-į Vaikeliai dar pliki, tik re- be jokių pagražinimų, 

doje paskelbė ordinais ir ar ištrėmė keliolika milionų nas. tais gyvaplatikiais apa. gę ir' Savaime suprantama, kad į

mintojų naujovė — pjausty
ti obuoliai su cukrumi“.

LAISVOJO PASAULIO 
UKRAINIEČIAI

medaliais apdovanotųjų ukrainiečių. Chruščiovas 
viešosios tvarkos apsaugos, komunistų partijos kongrese 
darbuotojų sąrašą, kuriame! 1956 m. pasakė 
randame šitokius „lietu-: nas norėjęs ištremti 
vius“: Favelą Pavliką, A-. ukrainiečiu
leksejų Petrovą, Jevgenijų Ukrainoj dar vra 45 mil. 
Stolbovą. Lukjaną Asačio- ukrainiečių, o 'laisvajame 
vą, Vasilijų Atajevą, Vasili- pasauly: JAV-se — 2 mik. 
jų Boroduliną. Foką Kond-j Kanadoje — 500.000. Ar- 
rašovą, Artemijų Meškovą. gentinoje — 150,000, Bra- 
Aleksandrą Mitrofanovą, i zįiįjoj_ 120.000, Australi- 
Jermolajų Roščenkovą, Ni- joje — 37,000. Prancūzijo- 
kolajų Chiminą. Petrą Mat- je — 35.000, Anglijoje — 
vejenką, Viktorą Mikuliną. 36.000, Vokietijoje — 25. 
Rafailą Pankovą, Sysojų 000, Paragvajuje — 10,000, 
Rybakovą, Arsenijų Pacha-.Uragvajuje — 8.500. Aust- 
liovą, Gordijų Ščelkunovą, rijoje 3,000, Belgijoje —2, 
Mikalojų Borisovą, Michai-; 000 ir apie 40.000 įvairiuose 
lą Garbiną. Akinfą Matuše-: kituse kraštuose, 
vą, Pavelą Sedovą, Stepaną!
Šalajevą. Vasilijų Vologža- 
niną. Kuzmą Kiričenką, A-į R dy
leksandrą Maksimovą, Ser-i 
gėjų Paišiną, Apentijų Te-' 
rentjevą ir t.t.

Tokių „lietuvių“ tame są
raše yra 40G. Šitie rusų žan
darai saugoja Lietuvą nuo! 
laisvesnės minties ir nuo bet 
kokio pasipriešinimo okupa-' liūnas gruodžio 16 d

Įtraukę gerai oro į plau
čius. pagaliau nusiima de-

liūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

„Lithuania 
roes,“ parašė

atrodo liesoki, bet ja šiek kiekvienas stengiasi parody-į $4.75.
tiek vaikšto. Va. vienas nu-!ti kiek galima vertingesnio.

psl.

land of he- 
L. Valiukas

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An-

POPULAR LITHUANI- tano Šukio atsiminimai is 
AN RECIPES- parašė Juzė nepriklausomybės kovų, 376 
Daužva^dien^. kainu S2 Į PsU kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George On- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

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

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

kubilo į- tu palubėje žaidęs paauglys; tų“ ideologiniais ar politi- 
persiren- keliais judesiais per gembes n^ais sumetimais eksponatų, 

ėmė greitai leistis žemyn.
Motina tuoj pastebe > ano 
judesius ir, viską palikus

tam reikalui virš 
rengtą kabiną, il
gia. Čia daktaram ir viso
kiem specialistam gera pro
ga tikrinti žmogaus kūno or
ganų reakciją i toki sportą.

Čia vėl tau rodoma per 
padidinamus stiklus viso
kios bakterijos, virusai, ce
lės. gyvi kūno audiniai: au
gimas. dilimas (susidėvėji
mas) ir visoki kitoki pakiti
mai.

Iščiupinėtas, išnagrinėtas 
kiekvienas žmogaus kūno 
narvelis, kiekvienas audine- 
lis. ir didžiulėm elektrom-į

kaip tai daro komunistinio 
pasaulio atstovai.

Perėjęs toki paviljoną.
šoko prie mažojo, pačiupo | išeini žmogus praturtinęs sa- 
į glėbį, prispaudė prie kruti-! v0 akirati ir. savo sielą, 
nės ir pakėlusi galva žiūri i i Panašiai bandė pavaiz- 
paauglį. Tas greitai suprato, i duot.i savąjį kraštą ir italai, 
kad mažojo apkum-čiuoti bet jų požeminės katakom

bos veikia labai slegiančiai.jau negalės, tuoj pakeitė 
kryptį ir nebandė arčiau pri
eiti.

manęs s} įvykį sekė 
būrys merginų moksleivių, 

į jau gerokai paaugusi*, ir la- 
, bai jautriai reagavo į 

nėm ngūiom roooma, kaip| Lionės rūpestingumą.
> kas veikia, arba. kam nors; D , • ■,.-i Bet visų parodos praiovusutrikus, kas ir kaip nusto- • * -• 7 • ;1 ir ant šimto jaučiu odų nesu-
Čav u-,- rašvsi. Tam reikėtų

Netoliu pora bezdzion.ųĮ žm„niu
garde, v iena jų operuota į 

Vliko pirm. dr. J. K. Va-’ bandymui — išimta kažkurį į 
rastu ?me&ena dalelytė, ir ta po o-1

Mus riša su ukrainiečiais 
bendras tikslas — laimėti

VLIKAS SVEIKINO 
UKRAINIEČIUS

ciniam režimui. Tokių „lie- pasveikino laisvojo pasaulio P^ aci jos jiasidarė visai 'ne 
tuvių“ jau pilnos ir kitos Į- 
staigos ir Įmonės.

MANIFESTAS SMERKIA 

KOMUNISTUS

Keli žymūs Prancūzijos 
visuomenininkai (jų tarpe 
buvęs ambasadorius akade
mikas Andre Francois-Pon- 
cet) bolševikinės rasų revo
liucijos sukakties proga pa
sirašė manifestą, kuriame 
pareiškiama, kad „bolševi
kai smurtu nuvertė ne cariz-

daug
ir flaug laiko. Tad 

eikime prie galo.
Iš visų matytų valstybinių 

paviljonų, man atrodo. Ang
lija bus geriausiai pavaizda
vusi savo veidą.

Jos paviljonas be (iulelių 
pretenzijų, bet solidus ce
mentinis pastatas aukštu

Baigdamas noriu padėko- 
į ti mieliems skaitytojams už 
kantrybę ir prašau būti at- 
laidiems už pasitaikiusius 
netaikslumus. Klysti yra 

bež- žmoniška, tik klaidoje už
kietėti — neišmintinga. Jei
gu kur suklydau, tai ne iš 
blogos valios.

Galas

ukrainiečių kongresą, skirtą beždžioniška . Ji neturi jo- 
Ukrainos nepriklausomybės kių beždžioniškų palinkimų:
50 metų sukakčiai paminėti. * >aJ apatiška, kaip se- 
Vliko pirmininkas taip pat ria> Pensininkas,. neismany- 
padėkojo senatoriui Wil- bama, ką daryti, ir laukia , • , . , .
liam Proxmire (D. VVis.) už; mirtie.-. Tu" «"!«• sveikoji knri "

—tikra beždžionę, su visais; lojančiu bokštu, kūno Mau
tai gvvulių giminei budin-‘ n®.ie oryžas (raudonos, me-jo išsamų pareiškimą Lietu

vos reikalais JAV Senate 
lapkričio 8 d. (E) lynos ir baltos spalvos 1 dvi 

lypis angliškas kryžius, ma-

RE1KALAVO LAISVĖS 
PABALTIJO KRAsTAMS

gaiš veiklos bruožais.
Pradėjus apie beždžiones

kalbėti, reikia bent kelis žo
džius tarti ir apie kito gardo’ tob neprivazaavus paro<los. 
gyventojas. Nuo mūsų puses dar nepri-

Garde aptuktS'.Šciigfis  ̂du važiavus \ įctorjjvs ar .Ja- 
sunai jau vedę. ir abi mar- Ques Cartu-i tilto Anglijos

DĖMESIUI !

PALENGVINKITE MOSŲi 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa-

tomas iš daugelio vietų dai (tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingų sumą-

Ką tik gavome:
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimų II tomas, 477 psl.. 
iliustruota, kaina .......$7.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

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

Per giedrą Į audrą,'Myko-
Yaitkaus 1909-1918 mu 

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

1 Io

Geri

žodynai

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kta, ir-tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku-

jant, butų kokių stpiy nertų-, žmonių eiles. Įeinama _isj riems reikės siųsti primini- 
astuonerių metų. j bokšto pro gana siaurokas! ««»•

Senelis, kaip ir visi sene- duris ir be jokios prabangos

Paryžiaus radijas, apžval- čio» turi jmj naujagimį. Prie
do — paauglys padauža,

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliška* žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......... ..............  $12.00

paviljono dvilypio kryžius 
jau matomas.

Prie jo visada ilgiausios
mą. o demokratinį režimą“, goję apie revoliucijos sukak 
Manifeste smerkiami visi ties minėjimą Sovietų Są- 
komunistiniai režimai, nes jungoje, pranešė, kad Štock- 
jie „niekuomet nebuvo Įtei- Moline tą pačią dieną (lapkr. 
sinti laisvais rinkimais, ir jų 7 d.) Įvyko poros tūkstančių 
diktatūra yra užgniaužusi baltiečių demonstracija, rei-i liai, gerokai aptingęs
Visas pilietines laisves“. i kalavusi grąžinti laisvę Bai-Į nugarą atsukęs į ziurovu& įr Tai vėl pavažiuoji lyg plaus-

žmogišku amžiumi matuo- 1 ,

sėdi laiptais kopiama aukštyn..

(E) 1 lijos kraštams, (E; •1 n n ko n»ųta <• M očot> k’rip tn. Po kojomis šnioksči»

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo iš spaudos naujas 
humoro, satyros, sarkazmo, 
ironijos Akėčių numeris. Jo 
kaina 50 centų.
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MAIKIO SU TĖVU Pz\SIKALBEJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Rusijos revoliucija
(Tęsinys)

Taip pat kovo 12 d. per sijungė Į revoliuciją. Tary-j 
ketvertą valandų prieš su- bos vykdomasis komitetas 
darant dūmos komitetą, dabar kreipėsi i visus karei- 
Tauridės rūmuose buvo su- vių dalinius, kad jie išrinktų 
daryta Petrogado darbinin- atstovus i tarybą. ir taip bu
kų ir kareivių taryba. Karo vo sudaryta taryboje karei- 
pramonės komiteto darbi- vių sekcija. Pasirodė pirmo- 

! ninku grupės pareigūnai, iš- ji laida Izvestijų“. tarybų 
leisti iš kalėjimo, vadovau- dienraščio. Vidurdieni genė
jami menševiko Gvozdevo, rolas Chabaiovas paleido sa- 
negaišdami atėjo Į durną po- vo dalinių likučius, nes nak- 
sėdžiauti. Ten popiečiu jie ties metu datarumas kareivių 
posėdžiavo kartu su sočiai- jau buvo išbėgioję. Tada re- 
demokratų atstovais ir patys, voliucimai kareiviai užėmė 
sudarė savo tarybos laikiną-; admiralitetą. Caro šalinin- 
jį vykdomąjį komitetą. Savo kų pasipriešinimas Petro- 
atsišaukime tasai vykdoma-! grade bu; < baigtas. Kron- 
sis komitetas kvietė Įmonių! štate ir Helsinky sukilo Bai

KVR EINA AUKOS |
I

Kaikurie mūsų skaitytojai 
teiraujasi, kam renkamos 

l Keleiviui aukos ir kas tais 
pinigais naudojasi.

Visi mūsų gaunami pini
gai — už prenumeratas, ka
lendorius, knygas, skelbi
mus ir aukos — eina į vieną 
bendrą kasą. iš kurios moka
mos išlaidos, susijusios su 
Keleivio leidimu, būtent: 
tarnautojams algos, parka- 
mas popierius, kuris per pa
skutinius kelelius metus yra 
labai oabrangęs, pašto išlai
dos, važma, valstybiniai ir 
komunaliniai mokesčiai, 
draudimai, elektra, kuras, į- 
vairūs pataisymai ir aibės 
smulkių kasdieniškų išlaidų.

Dr. Josiah Thompson, kuris neseniai išleido knygą ”Six 
Seconds In Dalias“, kurioje jis stengiasi įrodyti, kad 
prez. kennedy nužudyme dalyvavo ne vienas, bet 3 
asmenvs.

darbininkus ir revoliucinius 
kareivius neatidėliojant iš
rinkti savo atstovus i tarybą. 
Išrinktieji turės tuojau susi

tijos laivynas. Darbininkų 
demonstracijos prasidėjo 
Maskvoje.

Taryba paskelbė atsišau-

Kaip žinome, pragyveni
mas nuolatos brangsta, me
džiagų kainos kasmet kyla. 
O Keleivis jau 13 metų lan
ko skaitytojus už tą pačią

rinkti durnoje. Ten devintą1, kimą, skirtą 'Ostinės gyven-1 5 dolerių metinę prenumera-I------ V —-- -- C I
. valandą vakaro įyvko pir- 
• irasis visuotinis taiybos susi
rinkimas. kuriame dalyvavo 
apie 200 atstovų. Buvo iš-

tojams. kuriame buvo 
taip parašyta:

„Taryba, kuri yra 
rusi durnoje, pasiskyrė sau

įr si-

rinktas pirmasis penkiolikos: uždavinj suorganizuoti liau- 
nanų vykdomasis komitetas, j dies feas irKovoti> kad bū. 
Čeidzė buvo pmnininkas,, tų užtikrintos politinės lais- 

ir liaudies vyriausybė...

— Nu, kaip jauties, tė 
— Nei šiaip, nei tau?. ?. 

ki. žinai, oras dabar 
šaltesnis ir drėgnesnis, tai 
visokių kvarabų atsiranda, 
čia žmogus esi gyvas, o čia

jau

Skobelevas ir Kerenskis — 
pirmininko pavaduotojai ir 
Gvozdevas — sekretorius.

Iš penkiolikos vykdomojo 
komiteto narių tik du buvo 
bolševikai, o kiti — menše- 

bu.vo nustumti i. užpakali, vikai ir socialistai revoliuci- 
lęu jie turėjo, bet nebuvo onieriai. Sudarant tarybas, 

co pu kti. Ir tuo pačiu laiku bolševikai visiškai nedaly- 
a'.'iru !o daug naujų seimų. Vavo. Vienas ių vadų, šliap- 

-įdarė alkana rinka. To- nikovas, vėliau savo atsimi- 
lėl. kai tik karas pasibaigė, nimuose nurodė, kad apie 
ek< ntroliuojama kapitalis- tarybų rudarymą jis patyręsjau graboiius tave veža. Aš

pats buvau apsi, y < - nė pramonė šoko gaminti ir jg darbininkų, kurie rinkosij
dė. kad bus k;ų ,t. A: c i-'versti i rinka savo išdirbi-' gav0 atstovus. Tai jis nuėjęs 
mė, kad turėjau b.u u y vari- - ius. Pasipylė po visą kraštą j durną ta proga pasidairyti, 
nės, tai atsius t au. u. a -e arm ija smailaliežuvių sels- Revoliucinis Petrogradas
apie tai nekalbėsime ;>a iai menų. kurie siūlė žmonėms dabar jau turėjo savo politi-
tu sveikas, tai t • e-į' ri-ną pirkti išsimokėtinai, nę vadovybę, kuri galėjo da
liai tau nerūj i. Ve i u i'riž-i Net be imokėjimo. Kam to j-yti įtakos durnos komitetui
kirr. prie tos Emareu kr pre-j reikia! l ik pasirasykit. va, jr kartu su juo įtvirtinti de- 
zidentas Ruzveltas buto ve-i-'įta raščiuką, ir tuojau at- mokratinę revoliuciją. Soci- 
dęs. ! eis grodamas gramafonas, alistai buvo perėmę revoliu

— Bet pirmiau.'ia. tėve. i 
noriu pastebėtu kad 
rašytina tik is trini 
—NRA.

— O ka to.' litaro;
kia?

— Angliškai jos r 
National Recevery Admi 
nistration, o lietu Akai: Ya: 
dyba Kraštui Susti’ inti.

— Kokiam kraštui?
— Amerikai.
— Ar tai ji buvo suslab

i a
aidžių

reiš-

tb'kiaij 'įme

radijas, skalbiamoji mašina, į vadovybę. Tiktai tuo- 
saklytuvas. o jei vietos jau met bolševiku partija išleido 
nėra. — pastatysime vieną, pirmąjį atsišaukimą. Jame 
ant kito. Bus linksma, gra-į nebuvo ng žodžio pasakyta 
žu ir patogu. Apie pinigus apje paramą ką tik sukurta- 
nesirūpinkit. \ ėliau prisių- jaj tarybai, bet daugiausia

nepajusite,bilą. Nei 
kai po truputi išsimokėsite, 
ir žmonės prisipirko tiek. 
kabi jau negalėjo išsimokėti 
Tada tie patys selsmonai 
pr adėjo tuos daiktus atimi-

nejos.
— -Ji būvi ■ sun riai susir

gusi ekonomine iiea.
— O kas tai per liga?
— Labai 'tinki krizė, de

presija. Sustojo fabrikai, 
užsidarė banki i ir apie 18
milionų beda 
gatvėse be d"-’

atsidūrė 
Dauge’is 

lietuviu prarado k savo na- 
,mus, kurie b"v(! numukti iš
simokėtinai. b nebuvo da! 
išmokėti.

Ju rail, i k. Aš a1 si- 
menu. kad tada ai -rd auzą 
ir iš mano gas a ’ ■ iu eas 

[kuriuos as būva ; r. kurdo.
— Atiminėjo ne tik na

mus, tėve. bet ir namų bal
dus: siuvamas masinas, šal- 
dytuvus, radijo imtuvus, iš

lupdavo net kilimus bei kar- 
petusir išveždavo automobi
lius, nes tais laikai* žmo,nėr 
viską pirkdavo išsimokėti- 
nui ir prisipirkdavo visko 
daugiau, negu galėdavo išsi-

į mokėti.
I Tai nebuvo razumo.
Į Maiki.
Į — Ne tiek čia buvo kalti 
[žmonės, tėve. kiek f'abnkan- 
[tai ir ju pardavimo sistema, 
[pirmasis pasauli: us karas 

pasibaigęs.

vien bendriniai revoliuciniai 
reikalavimai. Tas atsišauki
mas baigiamas žodžiais: 
„Tegyvuoja demokratinė 
respublika!“

Sekančią dieną, kovo 13
ti. ' ų nebuvo ui dėti. i d., visi Petrogrado igulos da-j 

Pramonė pamatė, kad per-į Hniai (apielTO.OOO vyrų) į-1 
daug jau prigamino, ir pra-j
dėjo uždarinėti dirbtuves.
Taip pasidarė krizė — susir
go kapitalizmas. Jam atgai
vinti ir buvo sugalvota NRA.
’>■ oo truputį pramonė atsi- 

Bet tada prieš NRA 
Kapitalistai, ir Aukš

čiausias teismas tą reformą 
panaikino.

— O kokio bieso jie suki
lo?

— Matai, pirma niekas jų 
nekontroliavo ir nevaržė, o 
NRA įvedė į pramonę tvar
ka: prezidentui davė galią

po 
gavo. 
sukilo

ve
Apsijungę ii- veikdami kar
tu su kariniai' daliniais, mes 
visiškai sunaikinsime senąją 
vyriausybe in naudodamiesi 
visuotiniak lygiais, tiesiogi
niais ir slaptais rinkimais, 
sušauksime konstitucini su
sirinkimą."

Tačiau revoliucijos laimė
jimai dar nebuvo saugūs 
nes tą dieną traukiniai, ga
benantieji carinio generolo 
Ivanovo vadovaujamus dali
nius artėjo i Petrogradą ko
voti prieš revoliucija. Caras 
savo specialiu traukiniu iš 
Mogilevo išvažiavo Į Cars- 
koje Selo. savo gyvenvietę 
netoli Petrogrado. Jis norė
jo ir toliau valdyti.

Kovo 14 d. susirinko ka
reivių atstovai, ir Įvyko pir
masis jungtinis Petrogrado 
darbininku ir kareiviu tarv-»■ z •*
bos posėdis. Vykdomasis 
komitetas paskelbė Petro
grado karinės srities Įgulai Į 
savo garsųjį įsakymą Nr. l.į 
Remiantis tuo įsakymu, tuo
jau pat kuopose, batalio
nuose, pulkuose ir karo lai
vuose buvo sudalyti iš ka
reivių išrinktųjų atstovų ko
mitetai. Visais politiniais 
klausimais daliniai turėjo 
paklusti tarybai. Betkurie 
durnos karinės komisijos į- 
sakymai galėjo būti vykdo
mi, jei neprieštarauja tary
bos nutarimams. Turėjo bū
ti laikomasi kalinės draus
mės, bet kareiviai, kai neina 
pareigi], turėjo visas politi
nes teises. Kariniai sveikini
mai ne tarnybos metu buvo

ri teisės kištis į privatų ka
pitalistų bizni ir reguliuoti 
j)-

— Nu. ale Ruzveltas bu
vo demokratas, ar ne?

— Taip, demokratas.
— Ir visgi jis buvo gejras panaikinti.

kreipiantis n

tą. Tokiu būdu tuos nuosto
lius dalinai ir dengia gerų 
širdžių aukos.

Keleivio štabo žmonės 
niekada nėra gavę ir negau
na jokių antvalandžių. nors 
dirba dažnai po 12-14 va
landų per parą. Jų ir atlygi
nimai yra nepalyginamai že
mesni už kitur dirbančiųjų.

Bet jie nestreikuoja ir ne
kelia jokių reikalavimų pa
kelti atlyginimą tik dėl to. 
kad nori Keleivį išlaikyti ir 
toliau. Jų auka — jų darbas 
ir pasišventimas.

Todėl jie nuoširdžiai dė
koja tiems skaitytojams, ku-! 
rie. atnaujindami prenume
ratas ar kita kuria proga, ne
pamiršta vieno kito dolerio 
pridėti Keleivio paramai.

Ačiū mieliems paklausė- 
jams. Manome, kad būsime 
atsakę į jūsų paklausimus.

KĄ RAŠO 1968 M. „KELEIVIO“

Kalendorius

t__________ I karininkus
žmogus darbininkams. Gal . Kreipiantis nebeturėjo būti 
ir socialistas. , ?akorr.a "Jūsų Ekscelenci-

—Aš jau sakiau tėvui,
kad demokratas demokratui

sakoma "Jūsų 
ja“, o kareiviai nebevadina- 

, T. • , I ”tU“.Pel-V^u?- Prezidentas Wilso-Į Sakymo tikslas buvo de-
reguliuoti darbininkų algas yas taip pat buvo emokia- mokratinimas armijos. Tą
ii valandas, apriboti garny- ri15.' a ' aT pat dieną suk.so kariniai da-

' bai atzagaremska. Prie jo liniai ir Maskvoje; menševi
ko organizuojami cbuliga-! ko karininko Stoilovo vado 
nai ir užpuldinėjami sočia- vauiami artileristai atsiga- 
hstų klubai, deginamos jų į bėro savo pabūklus i miesto

apriboti gamy
bą ir reguliuoti gaminių kai
rus. Buvo nutarta organi
zuoti ir viešuosius darbus, 
kad bedarbiai turėtų uždar
bio. Stoi kakliam buržujam 
tokia tvarka nepatiko. Jie 
pradėjo pašiepiančiai ją va
dinti "new deal“, o Roose- 
velto patarėjus — „brain 

' trustu". Kiti net kaltino jį, 
į kad jis vykdąs „socializmą“. 
Apskundė jį Aukščiausia
jam teismui. O tas teismas į 
tada susidėjo iš reakcininkų'

kad NRA buvo!ir išaiškino,
konstitucijai“ 

aiškiai teismas
buvo kr tik pasibaręs. Kol. priešingas 
tas karas tesėsi, pramonė; aktas. Ypač 
dirbo jam. Piliečių poreikiai pažymėjo, kad valdžia lietu

knygos, laužomi baldai. Tai 
taip. kaip Hitleris Vokieti
joje.

— Jes, Maiki. visokio yra 
svieto.

centrą ir reikalavo, kad caro 
kariuomenės ir žandarmeri
jos viršininkas pasiduotų. 
Petrograde karininkai dai 
karta stengėsi susitarti su 
revoliucija. Kai revoliucija

Keleivio administracija

NEI SĖS, NEI PI AUS,

O UŽMOKESTI GAUS

Yra kraštų, kur žemės ū- 
ky dirba dauguma gyvento
jų, bet nepagamina maisto 
tiek. kiek jo visiems užtektų, j 
JAV žemės ūky tedirba tik 
6' > visų dirbančiųjų, bet jie 
pagamina tiek, kad jų ga
minių nėra kur dėti. Todėl 
vyriausybė ne tik prašo ūki
ninkus kai kurių javų nesėti, 
bet ir pinigus moka už neap-j 
sėtus laukus.

Tokie mokėjimai buvo 
daromi iki 1966 metų. Per
nai vyriausybės sandėliuose 
atsargos buvo sumažėjusios, 
todėl ji atšaukė savo pasiža
dėjimą mokėti ūkininkams 
už neapsėtus laukus. Bet vėl 
kai kurių žemės ūkio gami
nių tiek pagaminta, kad ne
bėra kur jų dėti, todėl žemės 
ūkio ministras vėl ragina ū- 
kininkus mažiau sėti kvie
čių, kukui-ūzų ir pašarinių 
javų ir vėl žada mokėti už 
tais javais neapsėtus plotus. 
Vyriausybė nori. kad būtų 
neapsėta apie 30 mil. akrų.

Tas biznis vyriausybei at
sieis apie pusantro biliono 
doleriu.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Antanas Strazdas, pluoš-
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-J jau laimėj" tai reikėjo pri-i tas dokumentų apie tą liau- 
MERIKOJE, St Michelso-i siflerinti 1»'^ ;lau.ių sąlygų.’. (}ies poetą> juos surinko ir 

no vaizdžiai parašyto šio i Jais pasirėmęs parašė šita
krašto lietuvių istorija
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, o

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1S68 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštame mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

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

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

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Micheisonas.
> ' * - -1

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už „Keleivi“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127

kietais $5.00. I

Kovo 14 d. Petroerade įvy
ko pirmasis Karininku susi- , , -.r-• .. . 13/ ps . knyga dr. Vincasrinkimas, nrmazmęs dūmos ,,
komitetą. Daugumas kari-j Maciūnas. Kaina $2. Ją iš
ninku grįžo 1 savo dalinius, leido J. Bačiūnas (Tabor

(Bu u alinau) Farm, Sodus, Mich. 49126)
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Ben. Rutkūnas

ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

Paskutinė vietelė
Tęsinys

—O kaip jis pasiekė vežimą, kaip i ji Įlipo, per kiek 
susikubrinusių, nužemintų žmonių nugarų žengė — tai ii 
žinoti nenori... Ir viskas tas daroma vardu ros teisybės, ku
ria turi lygia tiesa gyventi kiekvienas žmogus... Bet men
kas mažmožis, maža klaidelė, mažas akmeniukas krypte
lėjo vežimą j šoną, ir lipk. žmogau, žemėn. Kipk. lenk 
sprandą, žeminkis ir kubrink savo nugarą kitam, kuris 
jau per ją atsisės tavo vietoj ir spjaudys i tave iš aukšto. 
Gerai, kad dar atsisėdęs nors pirštines pasikeis. Bet kam 
tai. Dar anksti. Tuo tarpu dar gali būti ir taip. Painiai Įkin
kyta ir gudriai įžabota tamsi minia dar vienodai klauso, 
ar valdžias tun rankos storuose užmašaluose ar plonose 
šilko pirštinėlėse. O paleisk iš rankų vadžias, duok jai 
valią, tai išsivadavusi iš vienų pavalkų,, užsimaus ii sau 
kitus; ir nors ir labiau smaugs ją nauji pavalkai, tačiau 
vergi minia vilks juos. nes tokia jau ji yra: laisva, be pa
valkų, negali gyventi. Šilko pirštinėles dar galima padėti 
tolesniam laikui, nes galinga minia, kartą paragavusi 
švelnesnių pirštinėlių valdymo, kaip liūtas kraujo, nebe
norės jau, kad ją valdytų ušmalas: pareikalaus daug švel
nesnių. pareikalaus laisvesnių pavalkų, o tada jau nebeuž- 
mausi ušmalais. Tada ji gali ir visą vežimą nuo kalno nu
versti... —taip galvojo nusiminęs buvusis klebonas, vaikš
čiodamas po šventorių ir skaitydamas likusius parašus.

Juo labiau jam buvo skaudu, kad tokia nelaimė 
toks žiaurus pasijuokimas ištiko ji ne jaunybės dienomis, 
kada dar buvo nei pagarsėjęs, nei Įsitarnavęs klebonas, 
kada paprasta kiekvienam žmogui ir suklupti, ir vėl pa-' 
kilti, ir nusidėti, ir atgailėti, bet dabar, senatvėj, žilų plau- Į 
kų susilaukus, kada vien tik beliko padėkot Dievui už gy-1 
venimą, padaryt gailestį už visus nusidėjimus .Jam ii- ra- 1 
miai visų ger biamam ant mylimų rankų numir ti.

I
Negaila jam nei pinigų, nei turtų, nei garbės, rei pra-1 

eito gyvenimo: skaudu tik dėl taip neteisingai susidėjusių 
paslaptingų aplinkybių, kurių niekam, išėmus Uršytę, pri
siekė jis savo mylimai Daminykai nesakyti.

— Išsiteisinęs aš būčiau, išsiteisinęs, jei tik būčiau 
panorėjęs savo įžadą sulaužyti ir tavo šventus kaulus į- 
žeist, mano Daminyka, — per ašaras, balsu kukčiodamas, 
ištarė buvusis klebonas.

LAIMEI

.... . iJLaime, it stiklas trapi, 
ko šviesų vardą slepi — .. 
šydu pilkuojou dengi?

Laime — mąsli ir svaigi — 
ar tu slepies, geisčiau 
tave pasiekti greičiau?---------

Laime, ilgus tu metus 
glostei, mylėjai kitus, 
manęs gi nepažinai —
Kur tu, vai. kur gyvenai?

Laime, nuo veido pakelk 
šydą! Į mane pažvelk!
Būk mano draugė, sesuo — 
man su tavim bus šviesu!

j '

1964 m. — Lietuvių Die
nos programoje Pasaulinėj 
parodoj New Yorke.

1965 m. dalvvavo Žygio i 
.Jungtines Tautas programoj 
Nevv Yorke.

Jau kas čia sakyta, rodo. 
iog sambūris yra labai geras 
lietuvių ambasadorius, pla
čiai ir gražiai garsinąs lie
tuviu varda amerikiečių tar- 

1 pe. Amerikiečių spauda jam 
yra skvrusi daug puslapių.

Sambūris turi didelės 
reikšmės ir lietuvybei palai
kyti. Juk jame susispietęs 
laimimas bendrauja lietu
viškoj aplinkoj, jame yra 
progos ir artimesniems ry
šiams užsimegzti, kurie ne
vienu atveju nenutrūksta 
per visą gyvenimą.

! Dabar sambūry yra anie 
100 narių. Jų tarpe nemažai 
tokių, kurių ir tėvai seniau 
iame dalyvavo. Gi per tuos 
30 metų sambūryje vra da-

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveika uskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

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

Klausimas

>___»

neimsiu ir pats papasakosiu 
teisme teisybę, kaip reikalas 

Esu čia gimęs lietuvis. Įvyko, tai teisėjas ir jury 
Mano tėvai abu atvažiavo iš (prisiekusieji) supras, ko- 
Žemaičių krašto. Jie buvo dėl aš tam vaikpalaikiui su- 
net iš to paties bažnytkai- daviau i snukį. Tegul iš- 
mio, bet susitiko čia Ameri- moksta savo liežuvi laikvti

Tuo tarpu jo vaizduotė išaudė paveikslą, kaip jis 
prieš dvidešimt metų, išvažiuodamas iš Krokuvos, kur bu
vo savo dvasios vyresnybės siųstas, įsižadėjo vienuolei 
Daminykai prieš Kristaus paveikslą niekam visą gyvenimą 
nepasakot, kas tarp jų dviejų buvo. išėmus tą jų vaikeli, 
kuris netrukus turėjo jai gimti.

koje ir čia apsivedė. Aš tu- burnoj, o ne kitus žmones 
lvvavęapie 500 abiejų lyčiųjriu brolį ir tris seseris. Dvi užgaudinėti. 
jaunuoliu. 1 seserys ištekėjusios už lie- Aš gerai kalbu ameriko-

Sambūris uoliai ruošiasi [tuvių, trečia už airių tautv-; niškai, kaipo čia gimęs; be 
• dalyvauti kitu metu liepos bes žmogaus. Mudu su bro- to, buvau liudininku keletą 

7 d. Chicagoie renkamoje bu esame vedę lietuvaites, ir sykių. Taip pat prieš 8 me- 
i Trečioioįe JAV ir Kanados Jos abi Yia čia gimusios. Mes tus buvau pakviestas "jury 
i Lietuviu Tautinių šokiu skaitome ir rašome lie- duty“ (kaipoprisiekęs), tai- 
I Šventėje, o taip pat ir savo tuviškai ir remiame lietuvis- gi teismas man nėra naujie- 
i parengimui, kuris bus balan-* laikraščius ir šiaip lietu- na. Mano žmona issigandu- 
; džio 21 d. So. Bostono) viškus reikalus, kiek galėda- si, tuoj nori imti advokatą 
■ aukšt. mokyklos salėj (Tho-|mi ir Įstengdami. Skaitome ir pataria taikytis, kol dar 
i mas Park). | ’r Tamstos patarimus ir net nevėlu. O kodėl aš turiu to-
1 Savo programai paivai-Uu0S verčiame į amerikonų kiam nepraustaburniui mo- 
' linti ir pafjvvinti sambūris j kalbą ii skaitome juos savo keti pinigus? Kaip Tamsta 
j kartais pasikviečia ir svečių.i draugams. Jie labai paten- manai?
Pav. 1945 ir 1946 m. jo pa-i kin*i Tamstos patarimais,! Sun

■ rengimuos dalvvavo dabar-įkaip *r Dabar il
tinė žymi filmų aktorė, tada1 r^u klausima ir praši

as tu-
Sunkvežimio (truck) 

vairuotojas
simą ir prašau į ji Massachusetts.

dar maža mergvtė Rūta Kil-i kaip galima greičiau atsaky-, 
monytė, yra dalvvavęs ir di-, ti. Reikalas toks: į
delis liaudies šakių puoselė-l Vasarą, vairuodamas sa-Į
toias Vvt. Bielaius. lV0 sunkvežimi ("truck“),* Yra toks posakis, kad

Pažvmėtina kad nuo šj0 nes tai yra mano darbas, va- "advokatas, kuris pats gina 
rudens sambūrin erižo se-;žiavau- 0 vaikpalaikis „vo reikalą* turi ••kvailą 
niau šoke. bet dėl įvairių ant motociklo pravažiavo ir klientą“. Taigi, jei advoka-

Atsakymas

Į jant į pakalnę, aš vėl ji pra- katą, o ne pačiam gintis. 
' lenkiau, o jis, man prava- .Jei ši teisvbė taikoma advo-

Taigi sambūris 
sustiprėjo.

Jo valdybą sudaro: pirm. i x . ... . . , . .
Bronius Banaitis, vicepirm.’ zmojant, saukė visokius ne- katui, tai ji yra dvigubai tai- 
Odiminas Ivaška, ižd. Gin- švarius žodžius ir pavadini- kytina asmeniui, kuris ren-

Ona Ivaškienė. Bostono Lietuviu Tautiniu šokią Sambūrio vadove. taras Čepas, iždo glob. Bi< ™us man- SuP^aa IV- ™ra- giasi savo paties bvlą ginti, 
į-utė Rentelytė ir Laima Ja- dSs saugesnę vietą sustoji- nebūdamas advokatas.

------------------------------—--------------------------- -------f-------------- kutvtė, koresp. Skirma Ma- ™ui; sustabdžiau savo sunk- Patarčiau Tamstai gerai
i kaitytė vezimį tokiu būdu, kad tas apsisvarstyti. prieš nutariant
i Baigiant reikia pasakyti, vaikpalaikis turėjo irgi su- "nesitaikvti“ su kitos pusės 
kad sambūrio ašis, apie ku- stoti.. Išlipau. Nulipo ir jis advokatu. Tamstos teisinė 

irią jis prieš 30 metų pradėjo, nuo motociklo. Sakau jam: padėtis vra žymiai prastes- 
! =uktis ir tebesisuka, yra Ona ko tu atidarai tokią biaurią nė. negu to Tamstos vadina- 
{ Ivaškienė. Ji vra ta dvasia, burną ir plūsti nepažįstamą mojo vaikpalaikio. Tikiu, 
kuri sambūrį palaiko gvvą. k tau nieko blogo nepada- kad jis Tamstą supykdė ir iš- 
' Ji ne tik moko sambūrio riusi žm0MV Sako jis man: provokavo savo įžūliu elge-

Ugiausiai gyvuojąs jaunimo 

sambūris

Tai Bostono Lietuvių Tau- 1937 m. lapkričio 25 d.
tinių Šokiu Sambūris? ku- sambūris pirmą kartą viešai na^UgC^kti beduoda vėl- ^"as ir durnas. Įlipk į sa- siu.tačiautainedavėTams- 
riam lapkričio 25 d. sukako pasirodė Bostone Lietuvos^ reįeticiioms patalpas vo sunkvežimi ir važiuok na- tai teisės sulaužyti jam ro-
30 metų. Nežinau, ar kur Dukterų Dr-jos pajungime! kuriagj mo, kitaip aš tau snukį iš- sį. Fizinė jėga yra tik tuo-
nors už Lietuvos ribų (o ir (Ruoštis pradėjo tų metų!žiai irengė parūpina muzi- daužysiu- Tada aš jau visai, met pateisinama, jeigu ją

. . ,............................  . ... Lietuvoje dabar tik komu- vasarą, turėdamas apie 20: ' priemones ir kt ir visa suPykau- Priėiau arti jo. o pavaitojęs asmuo buvo to-
teisę, jei būtų žinoję tikrą teisybę. Juk visi dabar jį tik njstu sukurtos organizacijos narių 5-7 metų amžiaus), s taf (jaro neprašydama iš vi jau ren£ėsi man drožti, kioie situacijoje, kad kitos 
bjauriai suprato - suprato esant ja buvusią > meilužę, teveikia, taigi jaunesnės) y- 198g m. pirmą kartą da-i suomenės auku. Sambūris Tada »š jam gerokai suda- išeities jam nebebuvo: jei 

ra tokio ar senesnio amžiaus lyvavo Vasario 16 minėjimo mažai tėra gavęs pašalpos viąu į snukį, o jo nosis pra-, jis pavartojo fizine jėgą. 
lietuviu jaunimo organizaci- programoje. ' net savo tolimom kelionėm. deJ°. kraujuoti.. Jis man su-į kad apsigintų nuo kito as
ja. kain minėtas Bostono , Qnos Ivaškienės sumanumu.! dave ?. burną^ ir prakuto menS,vartojamos fizinės jė

1939 m. šoko Lietuvos... ”susikombi. man lupą. Tada jis nubėgo
į artimiausius namus ir pra
dėjo baladotis. Išėjo tokia

jo Kabinetą, baltai apsitaisiusi, susinsusi balta skaryte lietuviu įvairiuose pobūviuo- r "T*'IVuTT ~ ~------------- - mOtenS 1F’ 3‘ pamaciusl’ 1S*
rankoj turėdama ražančiuką ir baltu viršeliu maldaknygę/?e apie 1.000 kaitų. Jis vi- J-UT*^r !• Pa'po-

Isur pelnytai turėjo dideli 1944 DirmakartN Ang 
Pažvelgė tada į ją klebonas ir nustebo: prieš ji sto- Į pasisekimą. Kad taip vra, jį. liaudies šventėje, vė.

vėjo tikra, kaip nuo paveikslo, jos motina vienuolė Darni- i pana vieno didžiausio V a- j . kasmet
nyka. Tokios pat mėlynos, ramybės pilnos, nekaltai žiū-' shingtono laikraščio Wa- o ,
rinčios akys, tokios pat lūpos, antakiai, tokie pat tamsūs ’ Po?‘ sambūrio ani- 1948 m pirmą kartą da

i , • r>. i- • • ii v -iv • - - v ! būdmimo visos Amerikos so- lyvavo televizijoje, vėliau— taipe.plaukai... Puolė prie jos klebonas, apsikabino ir eme bu-L . „ ... v i It. . . . , , , • , - . , kiu sventeje Washingtone dažnai ten kviečiamas. į J. Vanagasciuot jos galvą, lupas, suknelę, akis. bučiuot, prie savęs i ■
___ _ „ai m - I Sambūris dalyvavo

Juk ir vyskupas, ir žmonės nebūtų jo taip sunkiai nu-

O jis — senas kunigas, įsitarnavęs klebonas... Juk tik sau 
lėj juodas taškas daug juodesnis!

O kiek džiaugsmo, kiek ašarų, kiek dvasios virpėjimo 
buvo klebonui, kai. penkiolikos metų sulaukus, Uršytė ėjo 
Sekminių pirmą dieną prie šv. Komunijos. Atėjo Uršytė Į 
jo kabinetą, baltai apsitaisiusi, susirišusi balta skaryte.

sjornhiiris m.
Dienos programoje Pasauli- j -11S , ((

Pertuos 30 metu sambū- nėję parodoje New Yorke. i nuodavo .
ris yra šokės lietuviu ir ne- ( ! Sambūrio £0 metų sukak-

1942 m. pumą kartą K e- pr0!?a sveikiname visus

gos (self-defense) ir pan. 
Jei Tamsta papasakojai po
licijai tai. ka. Tamsta šitame 
laiške parašei, tai nebus jo-

; ! ne^® iam rankšluosti kraujui; kios abejonės, kas ta fizinęRaškienę. Linkime^LbS "^'nfatvaži^'ir paVa'-t"j° U™5' U*
* ciją. Jie atvažiavo ir mus' (kita puse) retures sunku-

apklausinėjo. Paskui leido; mų teismui pateikti irodv- 
man važiuoti namo. Tas mus savo naudai.

Vaiko elgesys galės būti 
prisiekusiųjų priimamas dė
mesin, kai jie svarstys "de-

taip pat uoliai, ir sėkmingai 
puoselėti mūsų gražius tau-.«• « • • •• iiic*ix v i vt vy vi licviiivy* j. mcir.us sokms .r jais garsinu, ik ] iki d 

- lietuvių vardą kitataučių i ko 1 1
Už poros mėnesiu po ši-

spaust ir vėl bučiuot. pir-
"Lietuviai žibėio liaudies m°j°j (1957 m.) ir antrojoj 

šokiu šventėje. Tai ypatin- (1963 m.) JAV ir Kanados^
ir ilgai raudojo. Paskui. „«tjfs į bažnyčią, negalėjo „ei! C“?' ' M Y" mo,en|Išėjus Uršytei, nugriuvo jis kniūpsčias ant tapčiono

mišių laikyt, nei žmonių išpažinties klausyt. O kai, šaky 
damas pamokslą, pažvelgė į didįjį aukurą, prie kurio sto
vėjo ir klausė jo pamokslo Uršytė, staiga iam pasirodė, 
kad ne Uršytė ten stovinti, tik pati josios motina, amžinat- j
ilsį Daminyka... Širdį suspaudė klebonui, atėmė kvapą.! Todėl sambūris buvo ir y- 
ašaromis paspringo... irjį beveik apalpusį parvedė du;

smulkiai sustoti prie sambū
rio veiklos, todėl pasitenkin-

liaudies šokiai, jei tik gerai 
atliekami, gali sužavėti žiū
rovus

vyrai iš sakyklos į kleboniją.

(Bus daugiau) siu šiais keliais faktais.

. pro kuria* prainame, ir to*,
1961 m. sambūris šoko; pro kuria* negalime praeiti. 

Valstybės departamento Į Sustoju* jom* butinei reikia 
naujuosiuose rūmuose su
ruoštame diplomatams ir 
valstybės pareigūnams liau
dies šokių vakare.

1963 m. sambūris buvo 
pakviestas šokti Bostone 
Fausto operos spektakliuos.

, kažką pasakyti, ir 
kome: ”Ai myliu tave..-“

Ka* netiki pasiaukojimu, 
ta* pamiršo motiną.

to atsitikimo gavau laišką iš mages“ (nuostoliu) sumą. 
J advokato. Sako, tu esi trau- • Kitaip sakant, kai jurv spręs 

J kiamas atsakomybėn. Girdi. ’ klausimą, kiek priteisti ”nu- 
jei nori, sumokėk tam vaik-' kentėjusiam“, jie galės tu- 
palaikiui 1.500 dolerių, ir ta- rėti galvoje nukentėjusio el- 
da jis netrauks tavęs teis-i gesį (mitigation of dama-
man. Girdi, tu sulaužei tam1 ges).
vaikui nosi, jis turėjęs daug i Patarčiau Tamstai pasi-
išlaidų daktarams ir vais- kalbėti su advokatu ir kartu 
tams. J su juo nutarti, ar būtų ge-

Aš nutariau į tą laišką ne- ■ riaū Tamstai kalbėtis su a- 
atsakyti. Dabar gaunu jau nos pusės advokatu dėl kom- 
pakvietimą į teismą. Jei aš promisinio susitarimo, ar eiti 
imsiu advokatą, jam reikės j teismą. Nepatariu Tamstai 
sumokėti iš anksto. Man at- imtis darbo, kuris vra reika- 
rodo, kad jei as advokato lingas specialisto- advokato.
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Vietinės žinios
KANDIDATAS I SLA 

TARYBĄ

S. C. Budvitis, SLA 3-sios 
kuopos Chelsea, Mass., pir
mininkas ir Centro kontro
lės komisijos narys. gyve-Į

Knygos

jaunimui
Bostono skautų iškilmingai laužo, svečiai turėjo *progos nantis 34 Tierney SC, Cam-Į ALGIS IR ALYTĖ, spalva-

.................................................... " ........... . vimo knygelė su įdomiu
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centui.

MEŠKIUKAS RVDNOSIU-į 
KAS. eiliuota pasaka, para-' 

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės

sueiga |

Lapkričio 5 d. Baltijos ir 
Žalgirio tuntai pradėjo švęs- 
ti Sąjungos Įkūrimo 50-ties 
metų jubiliejų. Šie jubilieji
niai metai baigsis 1968 m. 
lapkričio mėn. Į šią sueigą 
atvykę tėveliai ir svečiai ga
lėjo pasidžiaugti vis didė
jančiomis gretomis skautiš
ko jaunimo, kuris išsirikiavo 
prieš juos pasagos forma. Y- 
pač buvo malonu matyti sa
vo tarpe ir akademikus 
skautus. Nors sueiga užsitę
sė ilgokai, bet buvo gerai su
planuota ir paruošta. Svečių 
tarpe buvo Pirmininkijos 
pirmininkas v.s. A. Saulai
tis. kuris tarė labai gyvą žo
di tos šventės proga, v.s. 0.
Saulaitienė, Atlanto rajono
vadeiva ps. Starėnas ir kiti.! rinkimams

! 868.56.
Sueigai vadovavo ps. Ro-į 

mas Bričkus, meninę dalį i 
tvarkė s. Stefa Subatienė.l r>
Sueiga prasidėjo malda ir j DCSlOIlO
minutės tyla už žuvusius! 
skautus-es. Buvo perskaity
ti Seserijos ir Brolijos vy
riausiu skautininkų sveikini
mu laiškai. Naujai perėmė 
Baltijos tunto tuntininkės 
pareigas s. Vida Kleinienė.
Sueigos metu vilkiukų ižodį 
davė Austras. Šimkus, Klei- 
ras ir Karosas. Skaučių įžo
di — Kristina Baltaitė, skau- 
tininkių ižodį — ps. Giedrė 
Karosaitė. ps. Laima Kiliu- 
lienė.

aplankyti būklevykstančią bridge, Mass., pasiskelbė 
parodėlę, kurioje nuotrau- kandidatuojąs Į SLA? iždo 
komis ir piešiniais atvaiz- globėjus.
duoti Bostono skautiško jau
nimo eilės metų išgyvenimai 
namie ir stovyklose.

Gardžiais pyragais ir ka
va visus pavaisino tėvų ko-] 
mitetas. Baltijos ir Žalgirio 
tunto vadijos dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir prisidėju- 
siems aukomis.

Budėkime!

I.K

Hicks rinkimų išlaidos

Pralaimėjusi kandidatė į 
Bostono majorus adv. Loui
se Da.y Hicks paskelbė, kad 

išleidusi $117,

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Vincas Ramonas: MIG 

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

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

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

Andrius Valuckas, NE-
MUNO SŪNUS, II tomas, j 

ps!, kaina $4.00.iliustruota, trečioji laida.i 42~ 
pasaka ir Lietuvoj tarėju-Į , - vatdv
si dideli pasisekimą. Knv- KATRY-
gos kaina.......... $3.00. ‘ omanas, laimėjęs Šye-

i dijos literatūros premiją 
BALTOSIOS PELYTĖS; 291 psl., kaina $5.00. 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie-

Taip buvo pasipuošusi paryžietė 
PARENGIMŲ KALENDORIUS DeU.„lx. kai ji 3TNTARĖLĖ,

ne ėjo gauti "Modern Finishing 
Gruodžio 10 d. 3 vai. po' School“ diplomą. Jos kepurė ir 

pietų Jordan Hali kompozi-: apsiaustas popieriniai, 
toriaus Jeronimo Kačinsko,
kūriniu jubiliejinis koncer
tas.

« • IEŠKOMA

Gruodžio 25 d. Žalgirio Ieškau Magdalenos Baniony-
tunto skautų šokių vakaras tės- Žemosios Tursučių kaime, 
su programa So. Bostono ; Šunskų parapijoj. Ji pati ar tie,

Petr. Taruiis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina

nė, 58 psl., kaina .... $1.50 minKštais viršeliais $3.15.
a ą ada? r. a'l. i i kietais \ ii sėliais $3. i o, ŽAIŽARAS. D. Cibo pasaka ! , .

mažiesiems, teisybė dide-i J«r?‘*Gliauda» DELFINO 
liems, Ados Sutkuvienės Į KENKLE, pi ernijuotas ro- Į 
iliustracijos, 21 puslapis,• rnanas’ ~34 PSi- Kaina S2.50 
kaina ...............  $1.50. i Albinas Baranauskas,

J KARKLUPĖNUOSE, pre-! 
MURKLYS, A. Giedriaus mijuotas romanas, 224 psl.,

apysaka, 130 psl. kai- j kaina $2 50
na ................................ 51 80 ! Kazys Almėnas, UPE ĮI

GINTARO TAKAIS, J. Na RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ 
rūnės eilėraščiai, daug ilius romanas I dalis. 325 psl., II 
tracijų, 64 psl.. kaina $1.80 ; dalis 302 psl.. kiekvienos da- 

T XT _ . i lies kaina $3 00.
J Narunes Ajė Rūta KELIAS Į

iliustruota pasaka, 24 psl. KAIRĘ, premijuotas roma-
1 karna ...  .................$1-; nas j^V senosios kartos
Ta pati anglų Kalba, . .$.1.- i;etUvjų gyvenimo, 248 psl.

į KETURKOJIS UGNIAGE- i kaina $3.00- 
' SYS, D. Rudokienės pa-;, Vvtautas Volertas, GY 
i rašytas labai įdomus pa-: VEN1MAS YRA DAILUS, 

sakojimas. gera dovan*. romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo lfi savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaikė 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. lfi savaičių vartojimui $5.50,' arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siuskite tuojau.

JIB LABORATORIJA. 1137 So. 491h Avė., Cicero. III. fi0650

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Pažangumo žymeniu ap
dovanoti: Yijija Leščinskai
tė, Birutė Račkauskaitė, Eg
lė Subatytė, Milda Dačytė. 
Laima Baltaitė, Vytas Adom 
kaitis. Vytas Durickas. Į vy
resniškumo laipsnius pa
kelti: į v.sk. A. Dabrilaitė ir 
Banaitis: į sk. A. Valančiū- 
nas ir M. Žiaugra; Į psk. V. 
Dabrila.

Ąžuolo mokyklą baigė 
sk. vyt. A. Valar.čiūnas.

Birutės ir D.L.K. Kęstučio 
draugovių konkursą laimė
jo: sueigų lankvmo D. Venc
kutė ir D. Baškys: lietuviš
kumo — Kristina Baltaitė. 
I). Vasys: pareigingumo — 
L. Baltušytė. A. Jaras; pa
vyzdingo skauto-ės — B. 
Račkauskaitė, J. Jakutis; 
darbštumo — V. Starinskas.

Taip pat sekė Įteikimas 
ženklu išlaikiusiems specia
lybės egzaminus.

Vilkiuku draugovėje kon
kursą laimėjo: Rimantas 
veitas. Rimas Austras, Arū
nas Šimkus, Arūnas Kleinas, 
Rimvidas Veitas, Dalius 
Kleinas.

Adv. J. Grigalius ir J. 
Sonda buvo atitinkamai pa
gerbti, — jiems buvo suteik
tas Garbės Rėmėjo vardas. 
Gausiomis katutėmis buvo 
palydėti sugrįžę iš Vietna
mo skautai Vytas Kurapka 
ir Romas Baika.

Sueigos tikslas buvo at
vaizduoti visą skautų sudėtį 
ir jos aucimą, pradedant 
jaunesniaisiais skautais ir 
baigiant vyresniaisiais skau
tais bei vyčiais, akademikais 
ir skautininkais/ Visos šios 
paskiros šakos atliko tam 
tikrą uždavinį sueigos metu. 
Po meninės dalies ir trumpo

au pučiama nustunu r r j j f V i? T WT K APYFT 1AT Aln Tinuinw, r
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-: kurie ką nors aPie » žino- Pra* n\i ’ '332 P8* • kaina 83 50
Įėję. 5omi rašvt* adresu: j T » P- • Vacys Kavaliūnas

* H.SL ... .............. 81.00. ..., j-iir-miA. __
Kotryna Merkevičaitė-Ambra- 

i zienė. 2477 Hochelaga St.. Apt.l 
Gruodžio 31 d. So. Bosto- Montreal 24, P. Que.. Canada. 

no Lietuvių Piliečių Dr-jos'' " *
Naujųjų Metų sutikimas sa
vo salėje.

« « •

• *

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

« • •

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

< -• • •

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

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

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

■a a •

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, Hl aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

a • a

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali aklėje smuiki
ninko Iz. VasyHtno lietuviš
kos muzikos koncertas.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- romanas, 20] psl.. kaina 
i buto, 15 pasakų ir padavi- $2.50.
! mų, 186 psl., kaina.. $27 Aloyzas Baronas, TRE-

AUKSO ŽĄSIS, pasakis- čian MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai 

rašė Birutė Pūkelevičiūtė, kaina $2 50.
159 pusi., kaina 52-

SLA—jau 80 met u tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

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

ST A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U* Z1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

IMPORTUOTI
KAI fnr IR vai-II’IIT MPT1T'<a 3 veiksmų komedija, pa-' Įa?. ro™ant: kalėdų IR NAI JŲJŲ METU Bifo^ pūkelevičiūtė, kaina $2 5

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI, ! l59 puqj kaina ! Kazys Plačenis, PULKIM
4 rūšių 12 atviruku už 82 <« i ' i ANT KELIU..., romanas iš
(pridėti pašto išlaidoms). i Už šj veikalą autorė 1961 Kun< Strazdelio gyvenimo. 
Perkant šimtą ar daugiau — -netais gavo L. Bendruome- II laida. 160 psl. kaina $2.00 

speciali kaina. • ies jaunimo dramos konkur- Jurgi, Gliaudą, SIKSNO
E. Pųtris. 1808 So 49th Ave,so pirmąją premiją. pagaliSPARNjŲ SOSTAS, piemi 

(48) Chicagoje yra susuktas1 juotas romanas iš politinių
----------------- 1 ruošta ir ši knygą. emigrantų gyvenimo, 26£
NAUJAUSIOS filmas, kurio paveikslais pa-p)sL kaina $2.50.

Skaidrytė. Balės Vaivo-! Juozas Kralikauskas, Tll • 
rykštės 5 scenos vaizdeliai, į NAGO UGNIS, premijuotas

Cicero. III. 60650.

GRAŽIAUSIOS
KALĖDŲ PATEFONO 

PLOKŠTELĖS 
yra firmos

R E Q U E S T R E C O R D S
Aplankykite artimiausią krautu, 
vę. Nepirkite pakaitalo. Reika. 
laukite veltui siunčiamų katalo
gų šiuo adresu:
Reųuest R e c-o r d s,. I n e. 

66 Mechanic St.
New Roche’e. N.Y. 10801

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai laa- 
siami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jan yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą Ir 
savo vardą su antrašu, ir me> 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
Norin dia„ P.O. Bos 9112 

1 !»**«*▼

STEPONO KAIRIO

ivh

. omanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP- l 
TAI IR BEDUGNĖS, pre-į
mijuotas romanas, 279 psl..

Gedimino sapnas ir Nerin- Ka,Tia $3,00. 
ga, eiliuotos pasakos ir le-Į Vytautas Alantas: TARP 
gendos, parašė Jonas Valai-! DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 

tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. Y. Stanči-

kaina $2.
Jonukas keliauja, pasaka, 

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

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 pianesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

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

pusi., kaina $4.50.
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romana?
_ v. iš knygnešio kun. M. Sida-

kaitės liustruota, parašė į ravičiaus gyvenimo, 233 psl.. 
J. Narūne, 20 puslapių l kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADĖTINĖ, premijų o t a f 
romanas Iš Vinco Rudirko? 
gvvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA )
KALNUS, 509 pusi., kaina
<5.00.

Alovzas Baronas: VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO N1JŽUDY-

kaina $1.
Tos knygos gaunamos u 

Keleivio artrninisTracnoi

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy-1 
rfe, 234 pusi.. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė-

PORTRETAS.
: j. r.»s>1 q

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-
domo Varno pieštą Lietuvos' j?8 J4 norėsi ir baigti 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą
8x6 colių dydžio už 80 cnt Į Paragink savo pažįstamus 

iMralyti Keleivį. KainaM

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada Širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii 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.

, oooooooooooooaooaeaoooooooeeaooooooooooooooMoaooMM
MAS. Juozo Kralikausko {••••ooooMooeoaeiaoaoeoeoeoooooooeo«ooooMoeooeooooeoe 

premijuotas romanas, 246 į
nri. kaina $3.

Knyga gaunama ir Kelei-!VTFNTST MEDŽTAT. rnma 

vio administracijoje. j nas Alovzas Baro
nas. 117 psl.. kaina $1.5P 

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

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Vietines žinios
Sudarytai iškilmių 

komitetai

Lapkričio 24 d. Įvyko Al
to ir L. Bendruomenės skir
tų atstovų posėdis sudaryti 
Komitetui Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 50 metų sukakčiai 
paminėti. Jame nutarta Pir
mininku pakviesti Povilą 
Žičkų. vicepirmininkai bus 
Alto skyriaus pirm. Alek
sandras Čaplikas ir L. Bend
ruomenės apyl. pirm. Anta
nas Matjoska. rašytojas Sta
sys Santvaras, adv. John 
Grigalus ir Algis Martišaus
kas.

Sekretoriai Česlovas Ki
liulis. Aleksandras Lileikis 
ir Jackus Sonda.
Iždininkai — Henrikas Če
pas ir adv. Antanas Young.

J meno programų komite
tą nutarta kviesti J. Gaideli. 
Al. Gustaitienę, O. Ivaškie- 
nę. J. Kačinską, B. Kerbe- 
lienę ir Iz. Vasyliūną.

Į spaudos - propagandos

komisiją kviečiami: Gurs
kis. F. Grandelytė. A. Gus
taitis. d r. P. Kaladė, J. Keb- 
linskas. St. Michelsonas, I. 
Mickūnienė. Pr. Mučinskas. 
P. Viščinis ir J. Vizbaras. 

Sudaryta eausi tinansu
Komisija.

Į garbės komitetą nutarta 
prašyti kardinolą CushingąJ 
gubernatorių J. Volpę. ma
jorą K. White. LB Tarybos 
pirm. J. Kapočių ir šv. Pet-. 
ro lietuviu parapijos klebo
ną kun. A. Baltrušūną.

ši ketvirtadienį, lapkričio 
30 d. S vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se bus komiteto ir meno bei 
spaudos kimisijų posėdis.

Didelis knygų mėgėjas

Senas Keleivio skaitytojas 
Povilas Jonikas, gyv. San 
Francisco. Cal.. neseniai at
silankę.- i Bostoną, nusipirko 
knygų už $40. o šiomis 
dienomis jis vėl išsirašė kny
gų už $3« >.

1 Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopoj nariu susirin
kimas šaukiamas ši sekma
dienį. gruodžio 3 d. 2 vai. 
popiet. Jame bus duota 
keto apyskaita, renkama ki
tų metų valdyba ir t.t*.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

N. Jonuška.
sex retomis

Kaip išeiti iš parapijų salių 

į platesnį pasaulį

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubo 
lapkričio 25 d. susirinkime 
įdomią paskaitą skaitė Vli
ko narys dr. Algirdas Bud- 
reckis. Jis pavyzdžiais pa
vaizdavo. kaip mes galėtu
me išeiti į platesnę viešumą 
ir savo kultūrinius laimėji
mus parodyti svetimiesiems.

Paskaitos klausėsi gero
kai per 100 asmenų.

Sveikino iš Floridos

Seni Keleivio skaitytojai 
Teresė ir Petras Dumšos. 
gyv. Dorchestery, atsiuntė 
sveikinimų iš Tampos. Fla.

Adv. Z. Shallnienė tarp 

Įžymių moterų

Adv. Zuzana Shallr.lmė. 
gyv. Cambridge, Mass.. yra 
įrašyta į ”Who's Wo : A- 
merican Women“. Toj u:y- 
goj surašyta 22.000 ’vš žy
mėjusių literatūroj, ir., .de. 
visuomenės darbe ir k:, sy
vų JAV ir Kanados !

Pret P. Jurą ištiko nelaimė

Prel. Pranciškus T.nas. 
grįždamas} La wrenc<Ku
nigų Vienybės posėdžiu Lui
name. Conn., buvo sužadins 
automobilio nelaimėje: jam 
įlaužta pora šonkaulių. Gy
domas šv. Vincento ligoni
nėje VVorcestery.

DĖKOJ L
Velionio dr. J. C. Sey- 

p-our-Landžiaus šein >s vai
du dėkoju kun. A. Baltrušū- 
nui. kun. Janiūnui. S:eg no 
dariaus postui, jo mo.-i u or
ganizacijai, postui 29". 
postui nr. 94. N. Azalijos 
Lietuvių Gydytojų draugijai. 
Farragut kooperacija- ban
ko direktoriam sir tarnaut* >- 
jams, Sandaros 7 kuopai. 
SLA, draugams ir gir inėms 
už pareikštas užuojautas.
B. Sevmour-Landžiuvienė

Žuvo E. Andriūnaitė

Praeitą savaitę netoli Cin- 
einnati, Ohio. sudužo iš Ka
lifornijos į Bostoną skridęs 
lėktuvas, kuriame žuvo 65 
asmens ir keliolika sužeista. 
Žuvusiųjų tarpe buvo ir Hy- 
dę Parke gyvenusi Eleonora 
Andriūnaitė. Ji grįžo pas tė
vus. aplankiusi Kalifornijo
je savo bpvli Antaną ir sese
rį Ireną.

Gili užuojauta velionės 
šeimai.

Rožėnai išvyko į Floridą

Seni Keleivio skaitytojai 
Pranas Rožėnas. 86 m. amž., 
su žmona. 82 m., gyv. Rayn- 
hame, Mass., išvyko į Flori
dą. kur pasiliks iki pavasa
rio. Linkime jiems maloniai 
praleisti laiką ir vėl svei
kiems grįžti į Bostono pa
dangę.

* -'G -
Ne $30.000, bet $90,000

Rašėme, kad Šv. Petro 
lietuvių parapijai kardino
las Cushing uždėjo kontri
bucijos $30,000. Bet. pasi
rodo. kad ne taip yra — kar
dinolas nesidrovėjęs parei
kalauti net $90,000.

Išteisintieji pašto sunkvežimio apiplėšimo byloje: kai
rėje John Kellry su savo gvnėju pagarsėjusiu advoka
tu Bailey. dešinėje Patrina Diaferio. Primintina, kad 
trečiasis kaitinamasis nuo teismo pasislėpė. Iš minėto 
pašto sunkvežimio buvo pagrobta pusantro miliono dl.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NACJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLOKiBĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU T R A

Dorchesteryje išnuomojami 
kambariai vyrams. Geras susi
siekimas. patogi ir rami aplin. 
ka.

Skambinti po 3 vai. vak. tel. 
288-8956. (47)

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
I

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ-

I.ITAS ENGINEERING CO. KIUKAS RUDNOSILKAS 
75 State St.. Boston. Mass.. Tai trečioji laida. Lietu-

reikalingi patyrę braižytojai, viiko» knV*°’ “torijoje tai 
. .... . nedažna* reiškiny*. Tas ro-!

fonu 227-5472 nuo 9 vai. ry to iki j do’ tl€’ kur,«ms Knyga
5 vai. popiet. skiriama, ją tikrai neoapras-
__________________________1 : tai mėgsta. Todėl pradžių-;

Peter Maksvytis
C*rp*nter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastari}, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki # va- 
?andu vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. i. NAMAKSY
Real Estate A Insurance *

. _ « — — . , ginkite savo vaikučius, isi- ;
Globė Parcel Service, Ine. UETUV os ŽEM£LAP,A1 g,kite j, tuoj „b. k.^

Turime Lietuvos žemėla- proga. Kaina $3.00. Gauna-IR

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKinV^. MEGZTINIUS! 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių,! 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTL
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

i
Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 208-876 4
Vedėja: Aldona Adomonis

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

JUK NETURITE?

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

ma ir Keleivy.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” adminstraci- 
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
šant naująjį adresą neu2 
miršti parašvti tr senatį

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

321 County Club Rd* 
Neartos Centre, Maas. 02159 

TeL 332-2645

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,

COSMOS PARCELS 

E X P R E S S CORP*

; ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS i
siunčia betarpiškai 

! 1$ BOSTONO i LIETUVĄ
i
i ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis ! 

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak..
o šeštadieniais 

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairins siuntinius į Lietu
vą ir kitos Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami-

-----' nių. Turime vietoje Įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų

VELTUI 

LĖLIŲ

______ _ NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

1 P fi D i M S 
OPTOMETRISTAS

alandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vai 
Vakarais iš anksto susitarus-

447 BR0ADWAY 
<outh Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

: Dr. Amelia E. Rodd
* (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

**********************************
Vedėjas J. Vaičaitis!;

f——*.

COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP. 

169 Milbury St.

WOKCESTER, MASS. 

Tet SVV 8-2868

ifnvtfo VPO dorianciac 7if1A<foilC ii randa c Pre^’M kitų kraštų visai fe-, y™ Vienintele oficiali įstai- 
Ikliyga yra geriausias ZlIlUgaUS tirdugaa momis kainomis. Be to, sius«a-' «• VVorcestery, kuri siunčia

muenocoii aeooocc a

R The Apothecary

m e maistą, pinigus ir galite už-
--------- sakyti jų gamybos prekes, čia

sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti nž-

! sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per

, tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui, 

į Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistai, išpildome gydytojų re 

ceptua ir tunme visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit I lietuvišką raistinį.

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

182 a W. Broadsray, tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskyras šventadleaias ir sekm.
Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

- RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

Į kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

i^aikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisa,
Kjpast.ngai taisome laikrodžiu, 

žiedus papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

siuntimus tiesiog iš Wcr ces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kai- » . ... , .. “ Namus is lauko ir viduje

Lipdau popierius ir taisau! 
* viską, ką pataisyti reikia. "

: Dažau ir Taisau S
> *<

bama lietuviškai, patarnau- * 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir,» 
tvarkingai. J

Čia galima gauti įvairiau- J 
šių importuotų ir vietinės į $ 
gamybos medžiagų ir kitų J 
daiktų, tinkamų Lietuvoje.j _ 
labai žemomis kainomis. ! •

Vedėja B. Sviklienė

tas

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties VVLYN, 1360 kk 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai 
aos ir Magdutės pasaka.

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

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
22:) Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854
♦♦O* **•<*«* ♦♦*«*<

I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Flood Sąuare 
Uardware C o.
ftaviniatM N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAI 
SOUTH BOSION, MAS8. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Monre Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langam* 
Vlaokla reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
ViaoUa calciim daiktai

t 9


