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Pereitą savaitę nušautas 
prezidentas John Kennedy

JTARIAMAS žudikas buvo nušautas 
POLICIJAI VEDANT J| GATVE

Prezidento kūnas palaidotas šį 
antradienį Arlingtono Kapinėse

Pereitą savaitę preziden- Į Policijai tenai nuvykus, 
tas Kennedy su ponia ir sa- jis pradėjo į ją šaudyti ir 
vo asmens sargais nuskrido vieną policininką užmušęs, 
i pietines valstijas pasakyti Taip bent yra skelbiama., 
keletą oolitinių kalbu. Flori Tačiau nugabentas nuova
doj jis buvo priimtas ir iš- don, jis gynėsi nešovęs nei 
leistas gerai. Bet kai nuvyko prezidento, nei policininko, 
i Texas valstiją, tai, važiuo- Kai policija parodė jam ne- 
jant per Dalias miestą, j jo va iš jo atimtoji revolveų,Į 
automobili buvo paleisti trys jis pareiškė jokio ginklo ne 
šūviai. Du pataikė jam, o turėjęs.
trečias — Texas gubernato- Policija kamantinėjo jį 
riui Connally. ištisą penktadienĮ ir sesta-

Prezidentas Kennedy bu- dienį, bet nieko ne.sgavo
vo sužeistas mirtinai, žmog P^ke t k^'°- “
žudžio būta patyrusio šaulio, pavardę - Lee H. Oswald.

_ I

TAI BUVO PRIEŠ NEPILNUS TREJUS METUS

Lapkričiu 22 d. nuo niekšo paleistos ku k s 
red.' su savo žmona inauguracijos iškilni

žuvęs JAV prezidentas John F. Ken- 
m> pasiruošęs.

Prezidento pareigas eis 
Lyndon Daines Johnson

KENNEDŽIUI MIRUS, JIS TUOJ BUVO 

PRISAIKDINTAS JO LĖKTUVE

Jis turi Texa* valstijoje dvarą, 
demokratas, bet ne katalikas

Kongas išjojo 100 
Maskvos agentų

! Prezidentui Kennedžiui 
i kritus nuo žudiko kulipkos, 

jo vietą užėmė buvęs vice 
i prezidentas Lyndon Baines 
Į Johnson, turtingas Texas 
į valstijos dvarininkas ir de
mokratas, tačiau ne katali 
kas, o baptistas. Jis dabar 
bus 36-tas Jungtinių Valsti 
jų prezidentas. Jis yra gi
męs 1908 metų rugpiūčio 27 
d. Texas valstijoj, kur jo 
protėviai priklausė Pietų 

ir kariavo

24 metų amžiaus.
Sekmadienį policija nuta

rė jį perkelti į kitą kalėjimą. 
Ir, vedant jį į automobilį,’ 
kažin kas šovė " *—

nes automobiliui judant vie
nas šūvis pataikė preziden 
tui į kaklą, o antras tiesiai į 
galvą ir perėjo pro smege 
nis.

Šalia jo sėdėjo ir jauna jo 
žmona. Jis sukniubo ant jos 
rankų. Per jo veidą bėgo
kraujas. Moteris suriko. Rubinšteinas. Oswald tuoj

Sužeistasis buvo greitai mirė Vadinasi, žmogus nu- 
nuvežtas ligoninėn, kur de-f be teismOf dar įro.
šimt daktani stengėsi isgel-. d - kaRės Washingto- 
bėti jo gyvybę, bet po pusva- ’ ne d_j tQ Rilo triukšmas, nes 
landžio jis mirė. pasaulis, ypač komunistinis,

Gubernatorius Connally; galėg dabar sakyti, kad A- . . 
sužeistas nepavojingai. Į merįkoje veikia džiunglių no.JT.1tt .....

Tai atsitiko pereitą penk očJai. Turi ant ko pyktį , yhko naiia‘ labai gyvai
tadienį, kai prezidento au-, įr ‘keršta _ ir šaudyk. Bet dalyvavo darbotvarkėj nu 
tomobilis ritosi pro didelį į plačiau apie tai parašysime matvtus klausimus >\ai>- 
trobesį. Pastebėta, kad sau-'

trobesio penkto

Dai'nūs Vliko suvažiavimas Bėdos su kviečiais

Iš Afrikos Kongo prane
šama, kad Leopoldvillės 

"mieste du sovietų diploma
tai, sugrįžę iš Brazzavillės, 
kur yra ištremti kongolėnų 
valdžios priešai, buvo iš
vilkti iš automobiliaus, su-
lamdyti apmušti ir kažkur į^de'. acijai 
nugabenti. Matyti, jie buvo 
nužiūrėti sėbraujant ir są- 
mokslaujant su tremtiniais 
prieš Aduolos valdžią.

prieš Šiaurės Uniją.
Prezinento pareigom John 

šoną prisaikino pereitą

, i «oLtinin mo Komitetas (Vlikas). Taikad sis sovejas yra naktinių '
klubų laikytojas Jack Rūbi

įiriĮįcinįnkiy_______
damas. \ ėliau paaiškėjo, į K-Amitotae (Vlik-nsl Tai vakarienę atvyko iš

Po šio incidento Kongo penktadienį federalinės a- 
premjeras Aduola paskelbė, •' P.vgardos teisėja Sarah T. 
kad visi sovietų diplomatai • Hughes prezidento lėktuve, 
ir agentai per 48 valandas, Dalias mieste, tuojau, kai 
turi išsinešdinti iš Kongo. Į tiktik Kennedy mirė ligoni-

džiau-ria kliūtis - tų kvie- Leopoldvillės mieste jų bu-į "ėję. 
* vo apie 1

Amerika Upradžiosre'ikala-' ]rpu<*°iame aparta

vo, kad kviečiai būtų gabe-
nešdintis, visi elektros lai 
dai, telefono ir žiburių, bu
vo nuo jų departamento nu
karpyti, kad negalėtų su nie
ku susisiekti

Maskva sako, kad tai e 
santi Amerikos ir Belgijos 

va, nes kitų kraštų laivai "inspiruota provokacija.

buvo metinis Vliko suvažia- Į shingtono Lietuvos atstovas čių sovietams pristatymas. vo aple ? į81 ^uvo apsi‘ j Prisaikintas prezidento 
vimas ir kartu sukaktuvinis i Juozas Rajeckas ir pasakė Amerika iš pradžios reikalą- gyven£ puošniame aparta- pareigoms, Johnson tą pa 
Vliko 20 metų sukakčiai at-! gražią kalbą. vo Rad kvjPčiai hutu o-abp- mente- tuojau, kai tik bu-, čią diena atskrido iš Dalias,

vo duotas jiems įsakymas Į Tex., į Washingtoną ir pra- 
noč/hntic vic oUir+i™, 1o’-1 eitą šeštadienį turėjo jau 

pirmutinį posėdį su kabine
to galvomis.

Šį trečiadienį, kai Kelei 
vis bus jau išėjęs, Johnsonas 
ketino pasakyti bendrai 
kongreso sesijai savo pirmą

žymėti.
Gauta daug sveikinimų, 

jų tarpe Valstybėss Depar
tamento, buv. prezidento 
Hooverio, gub. Rockefelle-

Pradėdami savo darbą, narni Amerikos laivais.suvažiavimo dalyviai, pirm. , ....
dr. A. Trimakui pasiūlius.I Chrusciovas tam pas.pnesi- 
giiiu susikaupimu pagerbė i J’0, ne? Amerikos lai\ ai pet - 
žuvusį JAV prezidentą John b,anpai atsieina Tada A- 
Kennedy. i menka sutiko tą kainą nu-

Kitame numery bus pla-į mušti iki $21 už toną. Vis- 
čiau. tiek perbrangu, sako Mask-

kalbą. Jis atidėjo ją iki tre
čiadienio dėl to, kad antra
dienį norėjo pasitarti su sve
timų valstybių atstovais, ku
rie buvo atskridę į Kenne
džio šermenis. Tarp kitų bu 
vo Vakarų Vokietijos kanc- 
’eris Erhard ir Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle.

Nors pats Johnsonas dar 
neturėjo laiko savo partinių 
tikslų pasisakyti, bet politi
kieriai sprendžia, kad jis 
bus demokratų partijos va
das ir jos politikos tęsėjas.

ima tik $12.50 už toną. Mat, ĮJames R. Hoffa yra Ame
rikos vežikų unijos vyriau
sias bosas, šiomis dienomis 
jis pranešė visoms firmoms

tant. Malonu pažymėti juo
se naujų jaunų jėgų dalyva
vimas. Daug dėmesio kreip
ta visų gyvų jėgų apjungi

kitą kartą
Prezidento kūnas tuo tar 

pu buvo atgabentas Wa- 
shingtonan, čia pašarvotas
A r ^ntl kad šiame suvažiavime jau i samdo savo trokams veži-

r in£ika Buvo uždarytas'dalvvauja Lietuvos Atgimi kus, kad jos turės pakelti 
i KauininKo nerauv. 7^lai-kąi mo'Sąjūdis, kuris buvo iš jiems atlyginimą $600,000,
Netrukus policija gavo is] karste ir uždengtas vėliava. ' j J *

vieno teatrėlio pranešimą, I šermenys buvo labai kuk j fe;_____________ 1 ________
kad tenai atėjo vyras, kuris! lios. Gėlių nebuvo. Karstas 
labai keistai elgiasi. Atrodo» buvo padėtas ant plikų ratų, 
labai neramus, vis dairosi ir kuriuos traukė šeši balti 
vienoj vietoj nepasėdi. At arkliai. Septintas ėjo paskui i 
rodo, lvg nuo ko pabėgęs, karstą pabalnotas, tačiau . 
lyg ko bijosi. be raitelio. Tai turėjo reikš-]

ti, kad raitelis jau žuvęs.

dvta iš to 
aukšto pro langą, kur yra 
knygų rišykla. Policija rado 
tenai vokišką Mauzerio sis 
temos šautuvą su teleskopu, 
bet kaltininko nerado.

PRIEŠ CHLORIZAVI.MĄ

Dr. Simon A. Beisler liudija 
New Yorko miesto tarybai 
prieš vandens chloravimą. 
New Yorko miestui tas kaš
tuotu per milioną doleriu.

Graikija paleidžia 
' komunistus

Per 1944-50 metu komu
nistu sukilimą Graikijoj bu
vo suimta ir nuteista kalėji- 
man 909 komunistų. Jie sė
dėjo iki šiol. Bet dabar nau-! 
ja valdžia nutarė mažiau • 
nusikaltusius paleisti. Pir-', 
mūrinė 15-kos kalinių grupė Į 
buvo paleista pereitą savai- • 
tę. Kai kurie yra nuteisti už i 
žmogžudystę ir padegimus. ■

Atlantic Citv, N.T. —Per- 
! eita savaitę čia sudegė Surf- 
i side viešbutis, kur gyveno 
’ senesnio amžiaus žmonės.
Į Ugnis kilo nakties laiku, ka
da visi miegojo. Rašant 
šiuos žodžius, 25 suanglėję 
lavonai buvo jau išimti, o 16
dar nebuvo surasta.

Vlike, pasidžiaugta, (tokių yra 16,000),

\Venezueloj kruvinoskitų šalių darbininkai pigiau I 
dirba. Amerikai sunku kon-] J^mnn9/rn/»iins 

kurios Kuruoti, dėl to ir bedarbių Į ™numsiracij°8 
čia tiek daug.

Vėliausiu laiku Amerika 
sutiko., kad pusę tų kviečių 
kali gabenti ir svetimi laivai.

LIETUVIAI PAS PREZ! PENTĄ JOHN KENNEDY

1960 m. rugpiūčio 6 d. John Kennedy. ta da senatorius ir kandidatas į JAV prezi
dentus, buvo pakvietęs j savo vasarn. mj Cape ( ode būrį leituviu veikėju, kad 
galėtu iš ju išgirsti lietuviu svarbia u si us pageidavimus.

Venezuelayra Pietų Ame
rikos respublika, labai tur
tinga žibalo šaltiniais, ku
riuos eksploatuoja Jungti
nių Valstijų žibalo kompa
nijos. Tos respublikos prezi
dentas Betancourt yra pa
lankus Vakarams. Todėl 
Kubos Rastras seniai jau 
daro pastangų jo valdžią 
nuversti. Tam tikslui jo a- 
gentai Venezueloj organi
zuoja vietinius komunistus* 
Pogrindy vra sudaryta net 
' liaudies armija kraštui iš 
svetimųjų imperialistų iš
laisvinti“. Ginklų pristato 
Kuba. Pereita savaitę šita 
"armija“ piadėjo ruošti mi
tingus. demonstracijas ir a- 
gituoti už generalini streiką. 
Prezidentas Betancourt pa
šaukė kariuomenę, kuri ap
supo viena trobesį ir rado 
slapta pirkių arsenalą. Vis
kas buvo konfiskuota, ir ge
neralinis streikas nepavyko. 
Bet bir o daug riaušių, ku
rias malšinant 21 žmogus 
buvo užmuštas. 120 sužeista 
ir 150 riaušininkų areštuota.

KAS JĄ NUŠOVĖ?

Glenda Unterreiner. 26 m. 
amž., kažkas nušovė pro jos 
gyvenamojo kambario lan
gą Queens. N. Y.. Ji tik 
prieš 6 savaites atvyko iš 
Perryville, Mo., dirbti advo
kato įstaigoje.

1
P. Vietnamo vyriausybė 

žadėjo smarkiau mušti ko-! 
munistus, o iš tikrųjų parti 1 
zanai dabar smarkiau mušo 
P. Vietnamo armi ją.

»
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Kryptys komunistų fronte i IPŽVALGA
Toronto "Tėviškės Žiburiai“ praneša, kad Kanados 

komunistų suvažiavime pasireiškė didelis nuomonių skir
tumas. Kai vienas jų vadų (Tim Buck) pareiškė, kad revo
liucija gali būti atsiekta ir be kraujo praliejimo, tai suva
žiavime kilo triukšmas, ir dalyviai suskilo i dvi grupes: 
vieni pasisakė už Kinijos komunistų taktiką, kiti — už 
Maskvos.

Kaip žinoma, Kinijos komunistų vadas Mao Tse-tun- 
gas laikosi buvusio Sovietų Sąjungos diktatoriaus Staline 
nusistatymo — siekti pasaulio revoliucijos kad ir per krau- 
ją ir per kapitalistų lavonus. Ir šitas nusistatymas pasaulio 
komunistuose turi daug šalininkų.

Nors prieškomunistinis frontas tame skilime mato 
daug vilčių, kad komunistai visai subyrės, mums tačiau 
neatrodo, kad tas plyšys būtų labai gilus ir neužgydomas. 
Neseniai mes išreiškėm nuomonę, kad Maskva gali su 
Pekinu susitaikyti, kaip ji susitaikė su Belgradu (Jugo 
slavija).

Ir iš tikrųjų, Maskva su Pekinu jau kalba apie taiką. 
Minint anądien Maskvoje revoliucijos metines, kompani
jos prezidiumo narys, sakydamas kalbą, pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga nori atstatyti taiką su Kinija, nes kon 
fliktui nesą pagrindo. Gi Kinijos komunistų partija at
siuntė sveikinimą, kuriame kalba apie "amžiną draugystę* 
su Sovietų Sąjunga.

Taikingoj dvasioj kalbėjo ir Chruščiovas. Jis tik grū 
mojo Amerikai, kad nedrįstų liesti Kubos.

Kaip rodos, kiniečiai pradeda jau įsitikinti, kad 
Chruščiovo nusistatymas praktiškesnis, negu Mao Tse 
tungo. Chruščiovas tiki, kapitalizmą lengviau galima ”pa 
laidoti“ gudriai vedant propagandą, negu frontiniu puo 
limu.

Ir jis turi įrodymų.

Štai, Kuba be šūvio atsidūrė komunizmo krepšy! 
Somalija — krepšy! Kambodija — krepšy! Argentina jau 
konfiskuoja amerikiečių žibalo pramonę. Tą patį ruošiasi 
daryti ir Peruvija. O Čilė konfiskuoja amerikiečių pei 
nūs, gaunamus iš vario kasyklų. Gvatemala taip pat el-

GERAS PAMOKSLAS 
UŽSISPYRĖLIAMS

onaei on USrtiii kanonu nramnnasuvarvi riuiv i/aixoui| ymuroirv.

Tai vis gudrios Maskvos propagandos laimėjimai. O 
kur Pekino laimėjimai? Gal tik parama, duota Šiaurės 
Korėjos komunistams. Bet Šiaurės Korėja pasiliko, kokia 
buvo. Komunistai tenai nieko nelaimėjo.

Todėl nesunku suprasti, kodėl kiniečiai atsiuntė 
Maskvai sveikinimą ir jau pageidauja "amžinos drau
gystės“ su Sovietų Sąjunga.

Aukščiausiajam Teismui 
uždraudus viešose mokyklo
se kalbėti poterius ir skaity-- 
ti Bibliją, daugumas mokyk
lų šitų dalykų jau ir neprak
tikuoja. Vis dėlto yra užsi
spyrėlių, kurie negali su
prasti, kaip teismas gali 
"vyti Dievą iš mokyklų.“, ir 
jie visokiais būdais prieš tai ’• 
protestuoja, net mažais vai- Į privalome melstis viešoj 
kais apsimetę protestuoja. x, i..-
Štai, kažkoks Ronny Swift, 
kuris sakosi esąs "trylikos 
metų mokinys“ ir jam esą 
labai skaudu, kad jo mokyk 
loję nėia poterių. Ateity bū
sią dar baisiau, nes vaikai 
nežinosią, kad yra Dievas.
Jie pradės ir bažnyčion nei
ti. O kai Dievo niekas negar
binsiąs, tai "komunizmas 
pradės skelbti savo purvą ir 
melą.“

Šitam užsispyrėliui per tą 
patį laikraštį atsako John 
Merrill. Pradeda jį pagirda
nčias ir paglostydamas. Sa
ko:

"Tu parašei Bostono He
rald ui labai gražų laišką a- 
pie Dievą ir tikėjimą. Kol 
mes turėsim tokių jaunuo
lių, kaip tu, kurie užaugs į 
didelius mūsų krašto va
dus, tai bėdos mums nebus.
"Bet, Ronny, tu, kaip ir kiti» 
žmonės, darai klaidą, nu
šokdamas savo galvojimu 
apie poterius mokyklose 
per toli.
"Pavyzdžiui tau rodos, kad 
teismas, uždrausdamas mo
kyklose nustatytus pote
rius, draudžia tau tikėti 
Dievą. Bet taip nėra. Aš ži
nau daug žmonių, tokių 
kaip aš pats, kurie tikim 
Dievą, einam bažnyčion ir 
vis dėlto mes manom, kad

nei Biblija skaitoma.“
Tiktai šitokiu tonu galima 

fanatiką įtikinti. Pirma rei- 
■— . ! kia jį pagirti ir paglostyti ir
kalbėti mokykloje poterius tik tada pradėti švelniai ar- 
ar skaityti ištraukas iš Bi b-', gumentuoti. Jis pats galės 
lijos nepridera. Ar nori, suprasti, kad jis klysta, 
kad pasakyčiau kodėl? ___________________
"Atsakymas yra trumpas ir ^UR^ KENNEDIS TYLI, 
aiškus. Atskleisk Bibliją ir ‘
pažiūrėk, ką sako šv. Ma-
teušas: 'Kai eini melstis, 
užsidaryk vienumoj, o tavo 
Tėvas, kuris yra kiekvienoj 
vietoj, išklausys tave?

’Taigi aišku, kad mes ne

vietoj, tokioj kaip mokyk 
la. Tuo būtų galima ir baig
ti. Bet galima ir daugiau; 
pasakyti.
"Per ištisą istoriją žydai 
buvo žinomi kaip dievobai
mingiausią tauta. Žinoma, 
Dievą jie supranta kitaip, 
negu tu, jeigu tu esi krikš
čionis; bet jie yra įsitikinę, 
kad jų Dievas yra tikrasis 
Dievas, lygiai kaip tu tiki.

NIXONAS KALBA

Pradėjęs pataikauti Mask
vai, prezidentas Kennedis 
apie sovietų pavergtas tau
tas neužsimena. Bet kai jis 
tyli, tai pradėjo kalbėti Nix- 
onas, prie Eisenhovverio bu
vęs viceprezidentas. Šitą pa
stebi ir Brooklyno Darbinin
kas, kuris sako:
"Richard Nixon daugiausia 
šiuo metu kalba ir rašo, 
kad Amerikos politikoje 

būtų suaktualintas paverg
tų tautų klausimas. Gal būt, 
jis tai daro rinkimų sume
timais. Gal norėdamas pri
kišti Kennedy vyriausybei, 
kad ji nieko pavergtųjų 
klausimu nedaro. Gal norė-

kad tavo yia tikrasis. Jiem (iarnas patraukti sau ir savo
tą pasako jų Biblija. Bet jų 
Biblija nieko nesako apie 
Kristų, kuris įsteigė krikš
čionybę ii- uždraudė melstis 
viešose vietose.
"Atmink taip pat, Ronny, 
kad didelėj mūsų šaly yra 
daug kitų žmonių, kurie su
pranta Dievą kitaip dar, 
negu žydai. Vieni jų tiki, 
kad prieš Dievą reikia nu
žemintai atsiklaupti, o kiti j 
mano, kad jį garbinant rei- Į 
kia atsistoti stačiai ir išdi- i 
džiai pasisakyti, kad jie 
nori jam tarnauti.

Ką rašo Keleivio kalendorius Į 
1964 m.

Kai šiuos žodžius skaity- je.“ Tai buvo po 1926 metų 
site, "Keleivio“ kalendorius perversmo.
1964 metams jau bus at- Yra labai gerų patarimų ir 
spausdintas ir eis nsyklon. . sveikaų. gtai straipsni, 

Jis bus labai Įdomus Visų .-Balansuotas maistas." Čia 
pirma yra pasakyta, kad pu- daktaraj mums pasako, ko 
mutinis kalendorius pasiro- kių reikia mūsų kūnui mine

ralų, kodėl jų reikia ir kaif 
jų gauti — kokį maistą vai 

J gyti-
Jei kas norėtų pasigamin 

ti senoviško midaus, tas ras 
gei-ų informacijų straipsny 
"Kaip gaminamas seno vi j 
kas midus.“ Midus yra gami 
namas iš paprasto medauf 
Jis buvo labai madoje Šiai 
rėš Europoje.

Ar žino kas, kiek W| 
shingtono valdžia išmėt 
žmonių pinigų užsienam 

kalendą
i rius paduoda labai aiški

dė Egipte 4241 metais prieš 
Kristų ir kaip jis buvo re
formuojamas ir keičiamas.
Sužinosite, kodėl yra du ka , 
lendoriai — senojo stiliaus 
ir naujojo stiliaus, ir kodėl 
senasis yra atsilikęs 13 dienų 
nuo naujojo kalendoriaus.
Kodėl vasaris turi tik 28 die
nas? Kodėl kas ketveri me
tai prie vasario priauga vie
na "ekstra“ diena? Čia vis
ką rasite išaiškinta.

Toliau yra įdomus straips
nis "Kaip spėjamas oras?“

Dar toliau — "Mūsų pla- remti f "Keleivio 
neta ir jos amžius.“ Moksli

partijai palankumą pa
vergtųjų tautų ir jų bičiu
lių Amerikoje būsimuose 
rinkimuose.
"Nesigilinant į sumetimus, 
dėl kurių N’ixonas kalba a- 
pie pavergtuosius, dėmesį 
patraukia betgi jo keliami 
faktai bei samprotavimai 
apie pavergtų tautų rolę šio 
meto tarptautinėje politi
koje, konkrečiai santykiuo
se tarp Maskvos ir Wa- 
shingtono.“
Rašydamas Saturday Eve-

Tai reiškia religijos lais-; n^_Post zu™al^_Nixonas 
vę. Kiekvienas garbina sa-1 \“r^™'v'aS
vo Dievą vis kitokiu būdu. ?stnal 'eaga™,» 1959 m’ 
Bet jeigu mes įvesime mo- i kongreso paskelbtą paverg-
kykion malda, kuri tik ■ sa\ai.tes. reZ.°l,U‘
mums patinka? tai ji nepa-i c,«.’ kunoje laisvieji buvo
... i ™ r - raginami melstis uz paverg-tiks kitiems, ir bus sunai- ’ * r,6*kinta religijos laisvė 'tu teutų lssllaisv'nlm4- Pa‘

• j šokęs nuo kėdės ir trenkęs
"Štai kodėl mokyklose ne-
privalo būti nei

kumščiu į stalą, Chruščiovas 
poteriai, (Nukelta į apačią)

ninkai tiki jog mūsų žeme-i duom Yra pa,o<lyta i 
.? tun, M°4’000 metų-Kuo i kjek federaliniai valdiniu 
jie tok, jos amžių ™™a , kai gauna algų.
Čia ne vieta aiškinti. Rasite!
kalendoriuje pasakyta. i Didieji gaisrai, žema 

Paskui eina straipsnis "Is-i drebėjimai, uraganai, kiel 
torinės datos“. Kada kas į-Į P^r sunaikinta miestų 
vyko. Labai įdomus skyrelis. | kiek žuvo žmonių, koku

Nemažiau įdomus klausi
mas, ar mūsų protėviai buvo 
stabmeldžiai prieš Lietuvos 
krikštą? Daugumas mano, 
kad buvo. Bet dr. A. Mont- 
vydas parodo, kad tai netie
sa. Kalendoriuje rasite jo 
straipsnį: "Lietuviai nebuvo 
stabmeldžiai!“

nuostoliai — viskas smulkiai
1 surašyta.

Išaiškinta net skirtumas 
tarp Amerikos ir Anglijos 
demokratijų; nurodytas į- 
vairių gyvulių ir paukščių 
amžius: iš kur atėjo visokios 
gėlės ir vaismedžiai, kurių 
nėra nei giriose, nei pievo-

Kiekvienas norėtų žinoti, i1* » pagaliau, kiek Ame- 
kuri tauta yra kultūringes- Į rikos darbininkų unijos turi 
nė? šiuo klausimu kalendo-j turto — ne milionais, bet bi- 
riuje rasite labai ir labai į-į Bonais dolerių.
domų ir pamokantį straips-Į Viskas sudėta į naują
nį. Parodyta ir kokiu būdu• , . . .. , , , .
tautos kultūringumas spren-į Kę.eiv,10. kalendorių. Ver- 
džiamas. Pamatysite, kad ta JI uzslsakyti ilgai nelau- 
kultūringumo atžvilgiu lietu-’ kiant, nes gali nelikti. Jo

NUMATOMA RUSŲ-KINŲ KONFERENCIJA

Maskvos žiniomis, dabar tenai eina rusų-kinų pasita
rimai dėl antros konferencijos vienybei atsteigti. Prieš 
kiek laiko viena tokia konferencija Maskvoje jau buvo. 
bet negalėjo vieni su kitais susitarti.

Dabar susirinkimas numatomas jau Pekine, Kinijos 
sostinėje. Jeigu šie pasitarimai Maskvoje nerugrius, tai 
konferencija Pekine numatoma po Naujųjų Metų.

Kai buvusi liepos mėnesį Maskvos konferencija pa
kriko, tai, užuot atsisveikinus, jos dalyviai skirstydamies 
išsikoliojo, nors ir žadėjo susitikti kada nors vėliau.

Dėl naujos konferencijos Maskvos biurokratai dabai 
tariasi su Kinijos ambasados nariais. Pamatysime, ar pa
vyks jiems šį kartą sulipdyti "amžiną draugystę.“

PRASIDEDA SLA VIRŠININKŲ NOMINACIJOS

Šį sekmadienį, gruodžio 1 d., prasideda Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje viršininkų nominacijos, kurios tę
sis iki Naujųjų Metų. Kas šitose nominacijose gaus reika- 

• lingą skaičių balsų, tas bus pristatytas rinkimams. O kas 
rinkimuose gaus daugiausia balsų, tas bus išrinktas SLA 
viršininku. Iš tokių viršininkų susidaro SLA Pildomoji 
Taryba, kuri veda ir tvarko visus organizacijos reikalus— 
nuo seimo iki seimo.

Pildomoji Taryba susideda iš 7-nių išrinktųjų virši
ninkų. Dabartinės Tarybos sąstatas yra toks:

Povilas P. Dargis — prezidentas;
Stasys Gegužis — viceprezidentas;
Bronė Pivaronienė — sekretorė;

Nora Gugienė — iždininkė;
E. Mikužiūte — iždo globėja; 
adv. S. Bredes — iždo globėjas; 
d r. S. Biežis — daktaras kvotėjas.
Visi jie buvo išrinkti prieš dvejus metus ir šiose no

minacijose bus nominuojami iš naujo. Ir nėra abejonės, 
kad visi jie bus nominuoti, nes parodė, kad moka budėti 
ir saugoti oi*ganizacijos reikalus — parodė, kad jie yra 
darbštūs, patyrę ir sąžiningi Susivienijimo pareigūnai.

Jei dirdi 5 moterų darbą, nusipel
nei vieno virtuvės telefono

Joms nereikia persidirbti, norint su
prasti, kad darbas virtuvėj bus daug 
našesnis, jeigu čia pat ant sienos . 
bus modernus telefonas.

Jums nereikės bėgioti iš kambario telefonuoti, 
kai bus svarbus reikalas. Pakaks čia pat pasiekti 
telefoną ir kalbėtis, kartu stebint viską, kas virtuvėj 
vyksta—nuo marškini? prosinimo iki keoimo krosny. 
Pasirinkite virtuvei atitinkamos spalvos sieninį ar 
paprastą pridėtinį telefoną. Dėl įvedimo susitarkite 
su vietos telefono įstaiga.

NEW ENGLAND telephone

viai stovi aukščiau už rusus.
Na, o ar įspėsite, kas iš

rado abėcėlę ir kur? Ir ką 
reiškia žodis "alfabetas“? 
Gal netikėsite, kad į tą žodį 
yra sutalpintas jautis ir na
mas. Iš tikrųjų taip yra. Ka
lendoriuje išaiškinta.

Visi girdėjo apie marą. 
Apie ji žmonės ir suplika
cijose gieda: "Nuo maro, 
bado, ugnies“ ir taip toliau. 
Bet ką iš tikrųjų maras reiš
kia, nedaug kas žino. Kiek
vienam vertėtų paskaityti a- 
pie tai kalendoriuje. Iš jo 
sužinome, kad vienu tarpu 
maras nušlavė trečdalį Euro
pos gyventojų. Pietų Euro
pos didmiesčiai ištuštėjo.

O kas domisi politika, tas 
kalendoriuje ras labai įdo
mų straipsni "Lietuvos soci
aldemokratija emigracijo-

kaina tik 75 centai.

LENKŲ LAIKRAŠČIU 
SUNKI PADĖTIS

(Atkelta iš viršaus) 
sušuko: "ši rezoluicija dvo
kia !“

Nixonas sako: Chruščio
vas nervuojasi, nes žino, kad 
jis sėdi ant parako statinės. 
Jo pavergtos tautos tai para
kas, kuris gali jį išnešti i pa
danges.

Pažabota Rytų Vokietija, 
Lenkija; Čekoslovakija, Bul
garija, Rumunija, Vengrija 
sukiltų bet kada, jei tik turė
tų vilties laimėti, sako Nix- 
onas.

Nors Jungtinės Valstybės 
1956 metais supasavo, ne
duodamos Vengrijos revo
liucijai paramos, vis dėlto 
pavergtųjų tautų išsilaisvini
mo viltis glūdi Amerikoje, 
sako Nixonas.

Žinome, kad lietuvių laik
raščių padėtis yra sunki, bet, 
pasirodo, nesigiria gera pa
dėtimi ir lenkų laikraščiai.

Štai Bostone jau 51-sius 
metus leidžiamas Kuryelr 
Codzienny kreipiasi į atski
rus asmenis ir organizacijas 
prašydamas paramos.

Tą patį daro ir Dziennik 
Polski, kuris eina Detroite, 
Mich., jau 60 metų. Ir jam 
gresia pavojus sustoti, todėl 
net specialus komitetas vi
saip ragina pavienius lenkus 
ir organizacijas prenume
ruoti tą laikraštį, aukoti 
jam, duoti skelbimų ir tt

Tą klausimą gyvai svars
tė ir neseniai Chicagoje su
sirinkęs JAV Lenkų Sąjun
gos seimas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Nidos Knygų Klubas (I 
Ladbroke Gardens, London, 
W. II. Gr. Britain) atsiuntė 
jau kelintus metus leidžia
mą atplėšiamą sieninį ka
lendorių 1964 m. Jo kaina 
nepažymėta.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

"KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR ANTRĄJĮ PUSLAPI 
REDAGUOJA STASYS MI
CHELSONAS.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Nurimk, poniute!

Tysliavienė savo Vieny- sės invalide, buvo išleista su- 
bės lapkričio 8 d. numery už grįžti. O kai sugrįžo, tai nei 
A. Griciaus pristatymą to- j darbo, nei pensijos, nei bu- 
kiu, koks jis buvo ir dabar to... Gyvenk, kaip tas evan-
yra, šitaip raso

"Jeigu A. Griciaus Lietu
voje nebūčiau sutikusi, tai, 
gal būt, tikrai Keleivio in
formacijai būčiau patikėju
si. Bet kadangi jį sutikau ir 
daug valandų kalbėjausi, te
bejaučiu pasipiktinimą, kad 
buvęs dipukas, Lietuvoje 
palikęs savo šeimą, galėjo 
skelbti tokį piktą melą apie 
colegą-redaktorių ir rašyto
ju

"Siaubas apėmė mane...“ 
rašo Tysliavienė.

Raminkis, poniute! Gyve
ni laisvame krašte. Čia jokie 
siaubai nesivaidina ir niekas 
3-4 vai. lyto tavęs iš lovos 
neišverčia, neareštuoja, dan
tų nedaužo, Sibiran negrūda 
ar, miškan išvarius, po ker
plėša nepakiša. Galime ra
miai pasikalbėti.

Ir aš pergyvenau Sibiro 
trėmimo dienas. Tik Aukš
čiausiojo apveizda išgelbė
jo mane nuo 19 metų Sibiro 
puikaus komunistiško Stali
no saulės apšviesto ir Chruš
čiovo nudailinto gyvenimo.

Ir aš dabar kiekvieną die
ną verkiu ir apgailestauju, 
kad ten nepapuoliau. O, tai 
puikus gyvenimas! Ką čia 
amerikietiška soti duona! Ji 
tik pelai prieš sibiriškąją. 
Patarčiau ne į priešų oku-

gelijos paukštis, kuris nei 
sėja, nei piauna, nei į aruo
dus krauna...

Poniute! Tu raoši ekskur
sijas pas raudonuosius. Nu
vykusi susitik ne siurbėles, 
kurie minta nelaimingųjų 
prakaitu, bet tuos, kurie

j bent 10-20 metų išbuvo Si
biro taigose, pasikalbėk su 
jais apie ten siautusią "lai
mę“, o tada, aš tikiu, pama
tysi tą tikrąjį siaubą. Ne tą, 
kuriuo čia taip jau baisiesi. 
Nemeluok., ir ..neklaidink 
žmonių savo sapaliojimais!

Mes gerbiame ir visuo
met gerbsime Sibiro kanki
nius, bet mokame ir neapy
kantą reikšti tiems, kurie 
parduoda už lešienės bliūdą 
savo brolį ir sesę lietuvį, ši
tuos judošius, kur jie besi- 

’i randa, besirado ar besiras, 
f mes vadinsime jų tikraisiais 
į vardais. Jų yra ne vienas. Ir 
bus ne vienas. Ir istorija įra
šys juos į lapus juodus, kaip 
pragaro smala. Neišgelbės 
jų ir ir nenubaltins net tokie 
advokatai, kaip Tysliavienė 

D. P.

VIENINTELĖ TĖVO PAGUODA

David Burkhard su savo 5 metu dukrele Dawn. kuri 
taip pat bu\o sužeista. įvykus dideliam sprogimui In- 
dianapolio kolizejume, kur žuvo 71 asmuo. Ju tarpe 
buvo ir Burkhard žmona ir antroji duktė. Tėvas savo 
mažajai dukrelei visą tą nelaimę šitaip išaiškino: 
'Tavo mamytė ir sesutė buvo labiau sužeistos, negu tu. 
todėl jas nuvežė ne i ligoanię, bet į dangą.“

sius stotį į klubą.
Vėliau kas šnekučiavosi, 

kas šoko Jono Liūdžiaus šei
mos orkestrai grojant.

Dėkojame Draugijų Sam
būriui už veltui duotą salę, 

; Varpo Klubo valdybai už 
: leidimą naudotis patalpomis 
savaitiniams susirinkimams.

Pranas Naunčikas4i ____________________
GARDNER, MASS.

Lietuvių bendrovės nauja 
valdyba

Pirm. Juozas Bekeris už
ėmė Alekso Juškos vietą, 
kuris dvejus metus sėkmin
gai pirmininkavo. Vicepir
mininku išrinktas Jurgis 
Prunskis, fin. sekr. Vincas 
Višniauskas, kasin. Veroni
ka Rimkienė, sekr. Vanda 
šerkšnienė, direktoriais — 
Daukantas, Prunskis, abu 
Debesaičiai, Beaudette Gle- 

: bavičienė; Vaškevičius, kny- 
I eu prižiūrėtojai Sargatas ir 
j Vaškevičius.

Nariais įstojo Vaškevi
čius, Norbutas, Julija Pa- 
quin.

I ..

v a c-rnw— — » viv, PA

Mirė nuoširdus 
demokratijos bičiulis

Lapkričio 5 d. mirė St. 
Žąsytis (403 Cattell St.. 

puotą Lietuvą ruošti ekskur-j Easton, Pa.), gimęs 1894 m. 
siją, bet ten pas tuos Tm’Į gegužės 22 d. Į JAV atvyko 

1911 m. ir tuoj Įsijungė į lie
tuvių ateivių visuomenės gy
venimą. Ėjo kartu su lietu
viais socialistais ir laikėsi 
tvirtai. Kai užėjo komunis
tinė iš Maskvos atnešta ma
da, neviena suviliojusi, St. 
Žąsytis laikėsi atspariai ir 
komunistams drožė tiesą i 
akis. Todėl lietuvių plačiuo
se sluoksniuose St. Žąsytis 
įsigijo pasitikėjimą, buvo 
gerbiamas ir išrinktas SLA 
342 kuopos pirmininku. To
se pareigose jis išbuvo iki 
mirimo dienos. Taip pat jis 
buvo vietos Lietuvių Ameri
kos Piliečiu Klubo narvs.

minguosius“ Sibiro tremti
nius ir ten pagyventi taip 
sau tuo "geruoju,, lietuviško 
vergo, skurdžiaus gyvuliško 
lygio gyvenimu. Ir tada par
važiavus "išduoti raportą“ 
jums, amerikiečiams..

Taigi va. Tą puikų ir pa
saldintą gyvenimą iškentėjo 
mano žmona, o ir 30 tūks
tančių taurių lietuvių. Visi 
dipukai, o kai kurie ir ameri
kiečiai lenkiame galvas 
prieš tuos kankinius, išken- 
tėjusius pragariškas kan
čias, kurių tikri amerikie
čiai, kaip p. Tysliavienė, ne
gali suprasti ir nesupras.
Prieš juos lenkiame galvas j Buvo Keleivio skaitvtojas. 
visi, išsklaidyti visose žemės! Dirbo šilko pramonėje, 
dalyse. j Vietos lietuvių visuomenė

neteko uolaus visuomeninin
ko, tauraus Lietuvos patrio
to ir gero draugo.

Kaip išlaikyti lietuvybę
JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro Valdyba lietu
vybės išlaikymo bei organi
zacijos reikalams išdisku
tuoti kviečia LB apylinkių 
rajoninius suvažiavimus 
Chicagoje, New Yorke ir

ko adresu: Jonas Jasaitis, 
7252 So. Whipple St., Chi
cago 29. Illinois, ir Los An
geles suvažiavimui—Kostas 
Liaudanskas, 2216 Brier 
Avė., Los Angeles 39, Calif.

Suvažiavimai įvyksta šio-
Los Angeles. Į suvažiavimus m^s dienomis: Chicagoje— 
kviečiami taip pat ir visi Ii- 1963 m. gruodžio mėn. 14- 
tuanistinių mokyklų moky- 15 dienomis, Jaunimo Cent- 
tojai, lituanistinių mokyklų re’ 5620 So. Claremont Aye., 
tėvų komitetų atstovai, me-1 Chicago 29, III.,; New Yor- 
ninių vienetų (chorų, an- k6 1964 m. sausio 4-5 die- 
samblių, tautinių šokių rate- nomis ir Los Angeles—1964 
liu, vaidintojų) vadovai ar m- sausio 25-26 dienomis, 
jų įgalioti asmenvs, meni- Suvažiavimuose kviečia- 
ninkai — muzikai, rašyto- mi dalyvauti ir visi JAV LB 
jai, aktoriai ir kitų organiza- Tarybos nariai, 
cijų atstovai.

Užsimušė

Antanas Burmasofsky, 49 
m. amž., žuvo eismo nelai
mėje, palikęs sūnų, dukterį 
ir motiną Alikonytę iš Onuš
kio parapijos.

Taip pat savo automobi- 
lium važiuodamas užsimušė 
21 m. amžiaus J orias Meš
kauskas, palikęs tėvus, 3 
brolius, seserį ir močiutę 
Pranskaitienę.

Abu palaidoti šv. Jono ka
puose.

Gamiikis

GERAS PAVYZDYS

KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Ką nominuoti SLA į vadovus
Artinasi gruodžio mėnuo, 

kurio metu įvyks SLA Pildo
mosios Tarybos nominaci
jos.

Šiandieną, kada mūsų bro
liškoji organizacija yra pa
siekusi geros padėties ir 
aukštumos, turime budėti ir 
saugoti, kad tas, kas yra lai
mėta ir iškovota, ne tik bū
tų išsaugota, bet dar dau
giau organizacijos labui pa
daryta. O tą atlikti gali tik 
patyrasi ir patikima Susivie
nijimo vadovybė. Dabartinis 
Pildomosios Tarybos sąsta-. 
tas jau parodė mums, kad‘

Mūsų bičiulis J. Mikalaus
kas iš Toronto rašo:

Vokietijoje dar daug yra

Bet... šitame didžiuliame 
skaičiuje jau pirmomis trė
mimo dienomis atsirado iš-
davikų, kurie už savo kailio Jq likugiems vaikams. br0. 
išvertimą ir savo brolio Ida- ,r kitiems artimiesiems
vimą maskoliui turėjo sau 
puikų ir patogų gyvenimą.
Jeigu jau čia, Amerikoje, y- 
ra maskolbernių, užsimaska
vusių kultūrinių ryšių palai
kymu su tėvyne, tai ką jau 
bekalbėti apie tuos, kurie 
buvo terorizuojami, verčia
mi savo brolius išdavinėti.

Norėčiau žinoti, kaip ta 
amerikoniška aiškiaregė iš
aiškins, kokiu raudonu ste
buklu kai kurie tuojau su 
grįžo okupuoton Lietuvon 
gavo puikias vietas, o mano 
žmona 19 metų Sibiro taigo
se iškentėjo, o kiti dar ir da
bar kenčia? Manoji nebuvo
politikė, nepriklausė jokiai ~ ._______ __________
partijai, buvo gera žmona “ ,T’.~ .7 , . ,
man ir (tėra motina savo vai-)"“"“1“)"*’ Maskvoje, la 
kams. Ir 19 metų pasidžiau- bai įdomu paskaityti Kelei 
gusi tuo "puikiuoju“ gyveni- vio prieš 15 metu išleista

reiškiu užuojautą.
Juozas Januškis

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistu paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš

Suvažiavimuose atstovau
ja LB apylinkių ir apygardų 
valdybų pirmininkai ar jų į- 
galioti asmenys ir po 1 at
stovą nuo 25 apylinkėje re
gistruotu nariu (apvgardu 
suvažiavimų principu). Vi
sas kitas orgarizaciias atsto- 
vauia jų pirmininkai ar jų i- 
galioti asmenvs ir po du at
stovus nuo organizacijos.

Visi kiti mokytojai ir 
menininkai, muzikai, rašy
tojai. aktoriai suvažiavimuo
se dalvvauia individualiai.

Chicagoje suvažiavime 
dalyvauia visos apygardos 
LB apylinkės ir Detroito, 
Clevelando I-ji ir II-ji cent
rinės. Columbus. Omahos a- 
nylinkiu atstovai. New Yor
ke — Ne\v Yorko, Bostono, 
Hartfordo, New Jersey anv- 
<»ardu apvlinkių atstovai ir 
Roehesterio, Baltimorės, 
Buffalo. Piet. New Jersev. 
Philadelphiios, Pittsburgo ir 
^pantono-Wilkes Barre apv
linkių atstovai. Los Ange
les — I.os Angeles. Phoe- 
nix. San Francisro. Seattle 
ir Colorado apylinkių atsto
vai.

mu, pripažinta antros kia- knygelę —»

Todėl SLA Veikėjų Komi
tetas Susivienijimui Remti 
kreipiasi į visus SLA narius, 
kviesdamas gausiai dalyvau
ti nominacijose ir atiduoti 
savo balsus už dabartinės 
Pildomosios Tarybos narius, 
būtent:
P. P. Dargis—prezidentas, 
S. Gegužis—vicepreziden
tas,
B. Pivaronienė—sekretorė. 
N. Gugienė—iždininkė,
E. Mikužiūte—iždo globėja, 

Briedis—iždo globėjas,
jis sugeba ir gali vesti orga- j dr. S. Biežis—daktaras kvo- 
nizaciją teisingu, visų lietu- į tėjas.
vių vienybės, sugyvenimo,!_______________________
pasitikėjimo ir gerovės ke-i ADV. ST. BRIEDIS 
liu. Tik vienybės kelias, ku-
rao eina Pildomoji Taryba, 
gali duoti mums daugiau 
naujų narių ir tuomi užtik
rinti organizacijos augimą 
bei jos ateitį.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ii 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.06.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
TEKA VINGIAIS, romanas, 
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi- 

j juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Dabartinis SLA centro iždo glo
bėjas adv. Steponas Briedis kan
didatuoja į tą vietą ir šiuose 
rinkimuose.

Vytautai Volertas, UPE 
mūsų tautiečių, kuriems se-jTEKA VINGIAIS, romanas 
natvės našta ir įvairios ligos; 332 L, kaina $3 50 
neleidžia niekur išemigruo-

JAV LB Centro Valdyba ItL Daugelis iš jų labai reika- Į Aloyzas Baronas: VIENI 
lir.gi paramos, nes vokiečių $, MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
mokamos pašalpos tik kau- na § j 59
lūs nuo išbarstymo sulaiko.

"Todėl siunčiu šešis dole- Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas

NEW BRITAIN, CONN.

* Pavykęs banketas . , .
. .J rius, uz kuriuos prašau vie-

Lietuvių Auksinio Jubilie^j nam seneliui žemiau nuro- 
jaus Metų Vyra ir Moterų ^ytu
Klubas spalio 31 d. surengė 
savo veiklos 3 metų sukak-

adresu visus
siuntinėti Keleivį. Tegul Ke
leivis jį džiugina svetimos

romanas, 
metus j $2.50.

205 pusi., kaina

čiai atžymėti banketą. Jame • padangės ilgais vakarais, 
dalyvavo nariai ir kviestieji' 
svečiai iš Hartfordo, Bristo- ANGLIJA
lio, Wilcox, Manchesterio,
Berlino, Plenvill, vietos gra-
boriai ir Varpo Klubo vai- .. .
dyba. Prie earbės stalo ture- „ Didz. Britanijos Lietuvių
jome per 20 asmenų. į Taryba išleido ženklelius,

* .... - ., kurie lipdomi prie laiškų.Pasivaisinus svečiai bu- . , , , • i ,-j--, . . . . . -tt. - Ženklely nupiešta kalėdinėvo pakviesti tarti žodi. Visi ,M„k„i eglute ir per ją parašyta:

Kalėdiniai ženkleliai

linkėjo mūsų klubui sėkmės. ’Christmas ir banned in Li-

Vacys Kavaliūnas. KAL 
1 NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre-

B. Vedeikis iš Hartfordo pa
gyrė New Britaino senosios 
kartos lietuvius, kad jie su
kūrė tokią organizaciją, ko
kios nėra visoje Naujojojj 
Anglijoj, o gal ir visoj Ame- j

į kieki kun. M. Valadkos įdo- Į $4.00 
Klubo sekretorius Pr. Na-Į mio? R :

unčikas suglaustai nusakė Vvtautas Alantas: TARP
"Ar Romos popiežius yra DVIEJU GYVENIMU. 46?

tbuania“ (Kalėdos Lietuve- ™Įuot?5 ™manas, 279 psl
je uždraustos).

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą!

kaina $3,00.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, nremiiu o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi ka-ina

klubo tikslus ir kaip jis kū
rėsi. Tai buvo 1960 metais
Kertinį akmenį padėjo 19 227 psl., kaina .tik $1.20 
narių, o šiandien klubas turi,
apie 200 narių, tikimasi 4,----------------------------------
metu sukakti minėti su 250,

Kristaus vietininkas?“

Numatančios suvažiavi
muos dalyvauti organizaci- nariM- 
jos. įskaitant ir lituanistinių Per tris metus iš klubo ei 
mokyklų mokytojus, regist- lių išsiskyrė 17 narių. Jie su-j Keleivį — su juo nebus nuo
mojasi New Yorko ir Chica- sirgę buvo lankomi, o mirus1 
gos suvažiavimams JAV LB padėta palaidoti. Jis ragino 
Centro Valdybos pirminin- visus seno amžiaus sulauku-

Artinasi žiema, teks ilgiau
būti namuose. Išsirašykite

bodus žiemos vakarai. Kai

na metams $5.

ousl.. kaina $4.50.
Vincas Ramonas: MIG 

LOTAS RYTAS, 166pusl. 
kaina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRIŽ T A I
KALNUS, 509 pusi., kain? 
*5.00.

Tos, knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioj.

Mūsų supratimu, tik šie 
patyrę, gerai žinantieji savo 
darbą, darbštūs ir rūpestin
gi SLA darbuotojai sugebės 
organizaciją vesti geriausiu 
keliu. Todėl visi dalyvauki
me nominacijose ir atiduo
kime savo balsus už dabar
tinius Pildomosios Tarybos 
narius.

Pasirašo:
Jonas Aymanas, 38 kp. or
ganizatorius, Brooklyn, N.Y.
Mary Jurgeliūnienė, 17 kp. 
fin. sekr., Brockton, Mass.
S. Michelsonas, SLA kontro
lės komisijos narys, Milton, 
Mass.
Juozas Varkala, 222 kp. fin. 
sekr. ir įstatu kom. narys, 
Michigan City, Ind.
Elizabeth Satkoff, 208 kp. 
iždin., Chicago, III.
Kazys Deveikis, 301 kp. fin. 
sekr., Cicero, III.

Helen Cižauskas, 134 kp. 
pirmininkė, Chicago, III.

S. F. Bakanas, 90 kp. pirmi
ninkas, Bridgeville, Pa.
Nei lie Katkus Evans, 73 kp. 
pirmininkė, Pittsburgh, Pa.
Alfred Kaziūnas, 342 kp. 
fin. sekr., Easton, Pa.
Antanas Ramanauskas, 211 
kp. fin. sekr., Mahanoy Ci” 
ty, Pa.

1900 metais JAV tik vie
nas iš 25 žmonių buvo senes
nis, negu 65 m., o šiandien 
tokių yra vienas iš 13.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja praio mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti paraiyti ir senąjį.
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Iš sovietų žvejybos laivo
pabėgę du lietuviai jūiinin- 18 ', . 1 •esa, ‘ .
kai - Vibrys ir Viitkevi-j ^tavoje komjaunimo 
čius - be ko kita, pasakoja, organizacijai priklauso 200,
kad miestuose eilės žmoiiųl "V*!* 195® m' sal.usl° * 

u. komjaunuolių skaičius 
Jekęs 122,343, o 1962 m.

naiių.
stovi prie mėsos krautuvių, J 
ypač mėsos likučių — galvų, 
kojų ir pan. Mėsos svaras—
1 rubl. 60 kap., o likučių —
23 kap. Užtat žmonės stovi 
naktimis. Kai milicija juos 
išvaro, sueina j daržus ir ten

sausio 1 d.—159,619. Ta 
proga pasigirta, kad j tų or
ganizaciją priimami "ge- 
iausieji—patys geriausieji 
amybininkai, visuomeni-l£Yulv« ŪUviliU «. Haidno XX Vvn • i • , • !• X* ••

išlaukia, kol afldaro krautu-' ™kaI’ tlk,al
yti pavyzdi visiems. Tuovę. Sovietų Sąjungos žmo

nės visi geria samagoną ir 
visi iš valdžios vagia dau
giausia iš vargo ir skurdo.

Batai — 40-50 rublių, dra
bužių eilutė Xkostiumas) — 
80-200 rublių, o darbininko 
uždarbis — 70 rublių per 
mėnesį.
Lietuviai lenininių premijų 

komitete

Dar Stalino laikais pra
dėtos Sovietijoje dalinti li
teratūros ir meno premijos. 
Dabar tos premijos pava
dintos Lenino vardu. Jas 
skirsto labai didelis komite
tas, kuriame yra ir du lietu 
viai: komp. Eduardas Bal 
sys ir poetas Justinas Mar
cinkevičius.

Minėjo spalio šventę, 
pasakojo prisiminimus

(E) Bolševikinės spalio 
revoliucijos 46-jų metinių 
proga pavergtos Lietuvoc 
miestuose ir mažesnėse vie 
lovcse įvyko susirinkimai, c 
v uniuje vad. "darbo žmonių 
demonstracija.“ Vilniuje iš 
kilmingas posėdis įvyko lap
kričio 5 d. filharmonijos sa
lėje. Čia dalyvavo visi reži
miniai vadovai su vyr. varo
vu Sniečkum priešaky. Pa
grindinį pranešimą padarė 
vad. Min. Tarybos pirminin
ko pavad. L. Diržinskaitė. 
Tą pačią dieną posėdis įvy
ko ir Kaune, muzikinio teat
ro salėje — čia apie sovie
tinius tariamus pasiekimus 
kalbėjo Politechnikos insti
tuto rėkt. prof. K. Baršaus 
kas, pogrindininkas Solomi 
nas, stud. Mažeikaitė ir Prie 
kalo gamyklos brigados va 
dovas Sakalauskas. Vilniaus 
universitete profesorius ir 
studentus "švietė“ senas ko 
munistas Brigmanas, prisi
minimais dalijosi ir keli ko 
munistai Vilniaus pedagogi
niame institute. Panašūs mi 
nėjimai buvo ii- kitose vieto 
se. Demonstracijose daly
vauti vilniečiai suvalyti pa
gal įprastinę tvarką — pvz. 
”Tiesa“ skelbė, kad darbo 
žmonės privalėję rinktis kai 
kuriose vietose pagal Įmo
nes ir įstaigas ir žygiuoti į 
Lenino (b. Lukiškių) aikštę 
kolonomis nustatytais marš
rutais.

Dabar viskas aišku

(E) Lapkričio 6-7 dd. Lie
tuvoje minint bolševikinę 
spalio šventę, leista pasisa
kyti ir kai kuriems senosios 
ir jaunesnės kartos moksli
ninkams. Apie 80 m. amž. 
prof. Z. Žemaitis pasisakė 
(Tiesa , nr. 261), kad jie ne
pakankamai vertinęs bolše
vikinės revoliucijos stipru
mą, kad Rusijoje anuomet 
gyvenusius inteligentus gąs
dinusi neaiški ateitis ir vei
kusi vokiečių baimė. O da
bar senyvam profesoriui jau 
atrodą viskas aišku bei tei
singa...
Lietuvoje jau per 200,000 

komjaunuolių

arpu tas pats laikraštukas 
ie kartą yra kėlęs aikštėn 
Jlpną komjaunuolių draus
mę, minėjęs chuliganizmo 
eiškinius ar nurodęs į atve- 
us, kai vaikinai ar merginos 
Atiduoda nario kortelę ir at
isako būti tos jaunimą ko

munistinėje dvasioje auk- 
’ėjančios organizacijos na
riu.

Laurinčiukas kalbėjo 
apie JAV

(E) Vilniuje tris dienas 
vyko vad. lektorių — tarp-į 
tautininkų seminaras — da
lyvavo įvairūs agitatoriai, 
.Kaitantys paskaitas tarp
tautinės padėties klausi
niais. Kaip JAV gyvenimo 
žinovas“, o dabar vėl Lie

tuvon grįžęs ir paskirtas 
i^KP CK ideologinio sk. sek
toriaus vedėju buv. Tiesos 
atstovas J. Tautose A. Lau- 
mčiukas kalbėjo apie ”bur- 
.uazinę propagandą JAV 
eakcinės politikos tarnybo- 
e.“ Jis aiškini nnnlA nnliti-> «**ww*ws jj U «« _->
xą krašto, kuriame jam teko 
daugiau metų laisvai ir pa
togiai gyventi. Apie tarp
tautinę politiką kalbėjo iš 
Maskvos atvykę keli propa
gandininkai.

Koncertavo Suomijoje
Lietuviai menininkai (sol. 

Z. Saulevičiūtė, bar. V. Dau
noras, pian. L. Digrys, bal. 
.oi. G. Sabaliauskaitė, H. 
Banys, styginis kvartetas ir 
kt, iš viso 10 asmenų) lap
kričio 5-15 dd. su koncertais 
pasirodė Suomijoje ryšium 
u rengiamu suomių-sovietų 
draugystės mėnesiu.“ Hel- 
inkyje lietuviai koncertavo 
apkričio 5 d., vėliau dar 8
kitose vietose.

Pastatė vargonus

Ilgai ruoštasi ir tik lapkri
čio 1 d. Vilniaus filharmo
nijoje pagaliau pavyko pa
statyti iš Rytų Vokietijos at
gabentus naujus vargonus, 
„irmąjį vargonų koncertą 
atliko, grojęs Bacho kūri
nius, vokietis vargonininkas 
W. Schetelich.
Girtauja kultūros namuose

(E) Blogai padėčiai Lie
tuvoje įsteigtuose vad. kul
tūros namuose, nuoboduliui 
bei girtavimui paskyrusi net 
vedamąjį, Tiesa nusiskundė, 
kad kai kurie tokie namai 
pasitinka žiemą su kiaurais 
.angais, išgriuvusiomis kros
nimis. Štai, Tauragės rajone 
jsiveisęs nuobodulys, tenai 
dažnai rengiamos išgertu
vės ir kortavimas, esą, ligi 
išnaktų rėkauja vakaruškų 
dalyviai, pasitaiko peštynių. 
Dienraštis čia atsakomybę 
priskiria ir partijai su jos 
visais padaliniais.

VELTUI KALENDORIUS
Kas iki Naujųjų Metų su

ras naują skaitytoją, tas 
gaus veltui Keleivio 1964 
metų kalendorių.

a a • • * • •įja

Steponas kairys — pirmasis Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto (Vliko) pir
mininkas. Vlikas. kaip žinoma, buvo sukurtas 
vokiečiu okupacijos metais, jis savo darbą 
tęsia ir šiandien. Dabar jo centrinė yra Ncw 
Yorke. Jam vadovauja dr. Antanas Trima

kas.

Nelinit Penktieji metai
Artėja Kalėdos ir Naujie- keti geresne ateitimi. K. Bie- 

ji metai. Dažnas bus susirū- linu. ouvo vislu- — n Zeinai- 
pinęs, ką turi dovanoti savo į ujoj, ir AUKšiaiiijoj, ir bu-
seimos jauniesiems ir vyres
niems nariams ar pažįsta
miems.

Teisingas ir protingas pa
tarimas yra, kad geriausia 
dovana tai knyga. Ir jeigu 
kas šito patarimo paklausys 
ir pasiryš dovanų palinkti 
knygą, tai jam neabejoda
mas patarsiu Kipro Bielinio 
knygą — Penktieji metai.

Kodėl?

vaiKijoj, vis aplankydamas

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 
'Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie sovietiją, apie jos pa-

įr Vilnių, ir visuomet gyvas, dėti, kaįp oolsevikai paėmė 
veikius u savęs nesigailjs. j va-ožią, tvarko ūkį, kokia 

Visi svarbesnieji iūoo m. Į vra aaibininsų padėtis, apie 
įvykiai Rusijoje, ypač Lietu- - koncentracijos stovyklas, są- 
voje, yra pavyuetinu kruopš-Lįnes laisvę ir Lt. ir LL 
tumu ir tikslumu aprašyti K. Į ypač šiuo metu ji naudin- 
Bielimo minetoj knygoj.. ?a lr įdomi paskaityti. Jos 
Ją perskaitęs, ne lik jaunuo
lis, Oet ir subrendęs žmogus 
kaus ryškų vaizdą, kas tuo
met vyko mūsų Lietuvoje ir,

, oe to, autoriaus asmeny pa 
Nes tai graži, turininga, matys sektiną pavyzdį, ypač 

mūsų dar netolimą labai jaunimui, kaip reikia dirbti j

aiua tik o<> cenių.

KNYGOS JAUNIMUI

.d L R KLYS, A. Giedriaus apy- 
saka, 13o psl., kaina . . ŠIUO.

Del pirmosios knygos Vilniuje
J. VLKS

Ką apie tai rašo maskoliai nuklydęs nuo pravoslavijos,
Tai, pagal r.askvinius tos 

srities mokslir inkus, pirmo
ji cerkvine rusų kalba Apos 
tol pasirodė ne 1525 m., bet 
1564 m. ir ne gudų kalba, 
bet rusų...

O kam šiandien nėra ži
noma, kad knyga Apostol 
buvo parašyta ir atspausdin
ta seną ja rusų cerkvine kal- 

Anuomet gudai, tai yra ba kuri carinės Rusijos roe- 
rieloiusai, dar tada neturė- tais kai kuriose vidurirėse 
jo savo bendrinės kalbos, mokvkiose dar buvo dėšto- 
Kaip pas rusus, taip ir pas ma ir kai kas iš tų senų eerk- 
juos visos religinės apeigos vir ės kalbos raštų buvo skai- 
ir pirmos rašytos religinio tomą!
turinio knygos buvo spaus- Ta -ia cerkvine slavų 
dinamos senąja slavų cerk- kaifca ‘ įr Ue.
vme kalba. T lesa, toji kalba
buvo artima rusams, gu-
dams kaip ir kitiems šia- kaj j rašo> , ir tojį kny. 
vams. Jos kilme - Bulgan-i bQ £ iš,eista 
ja. Dar carines Rusijos me- «. B da daro Svadas kad
tais kai kurioje v įdurmese, kunįgaįkščių Lietuvoje rusu 
mokyklose, pumose trijose ka|b| buvQ įsigaIėjusi val. 
klasėse, op kalba buvo dės- džjos ir todįl da.
tomą atskira dalyku. Šio fcal. vergtoje Lietuvoje 
rasimo autorius taip pat tos kodė,F - wji kaIba nepriva. 
kalbos mokėsi. , b^ džstoma visose mo.

Pranciškaus Skorinos kil- kyklosc, nes ji antroji lietu- 
mė nėra aiškiai nustatyta, vių tautos gimtoji kalba...
\ iena aišku, kad jo būta O faktinai tos knygos to- 
slavo, bet kihmo vieta nėra dė! buvo spausdinamos se- 
riksliai įrodyta. Vienų ma- raja cerkvine kalba, kad 
noma, kad jis kilęs iš čeku. J anuomet prie Lietuvos buvo 
Kiti teigia, kad jis Čekijoje! prisiglaudusios tokios slavų 
tik pramoko spaudos amato, j giminės, kaip bielomsai, uk-

Bet ne tas reikalas. • rainiečiai ir kiti, kurie ieško-

komunistai

Keleivio Nr. 44 tilpo gerb. 
V.S. straipsnis apie pirmo
sios knygos atsiradimą Vil
niuje. Nėra tikslu rašyti, kad 
toji primoji knyga 1525 m. 
Vilniuje buvo atspausdinta 
■ūdų kalba ir kad Pr. Sko
rina buvo gudas.

spaivingą praeitį vaizduo
janti knyga. Jos autorius 
Kipras Bielinis yra Jurgio 
Bielinio, "Baltojo Erelio“, į 
neeilinio žmogaus, mokėju
sio visą savo gyvenimą au
koti Lietuvai, savęs nebo
jant, sūnus. Ir Kipras iš tėvo 
paveldėjo gilią meilę Lietu
vai ir jos darbo žmonėms ir, 
kaip jo tėvas, mokėjo save 
pamiršti, aukotis kitiems.

Ir dėl to nenuostabu, kad, 
rašydamas savo atsimini
mus. jis didžiausią dėmesį 
skyrė "Penktiesiems me
tams,“ tam mūsų tautos gy
venimo laikotarpiui, kada
lietuvių tauta, stebėdama į-

; i

tuvos statutas, apie kurį da
bartiniai maskviniai istori-

Lietuvos kunigaikštijos
sios rusų kalba išėjusios gyventos žemės, 
knygos 400 metų sukaktį.
(Lietuviai savo pirmosios’ , , , - .knygos 4(10 metu sukakti I va.ldų slaval t?da.Jau b“v0 
jau minėjo 1947 metais). į pravoslaviją, su ku-

Maskvos bibliografai ir I rl? k?.rtu ™ ba?.T*0Se buv» 
knygų mylėtojai t^gia, kad i J^galejtisi a"°J> 
toji pirmoji rasų knyga bu-1 v.‘ne slavų kalba, jiems vi- 

, vo Apostoi. Ja surinko ir iš. Hems suprantama n pneina- 
i spausdino du broliai Ivanas' f03.' ?.e \°* °S t
' ir Feodoras Mstislavee... Tai į baz"-v?uJ. moklUnė
yra toji pati knyga, kuri tik-1 n?° la.1’ h .
rai buvo Pi. Skorinos iš- vlen t,k skaltVtl’ ,r rasv' 
spausdinta.

Esą, jiedu, tuodu broliai, 
spaustuves buvo įsitaisę

ti.
Lygiai panašiai, kaip su 

Romos katalikų bažnyčia
Bičforašijįe,““' Ukrainoj?. Isigal4^: “ 'T
Bielarasijoje jų spaustuvė tt,k b«"y«<» k.
veikusi Zabludavo dvare. E- L™ų kalba’ . kalba
sų, toji Zabludavo dvarvietė buvo dėstomoji Vtlmaus u-
buvusi Bielarasijoje, bet ne n,versltete- ° tolP P.at P b“' 
Lietuvoie ivo vartojama vyriausybes
Kiieiu oje. Įstaigose, susirašinėjant su

Maskviniai knygos mėgė- svetimomis valstybėmis. Gi 
jai prisipažįsta, kad apie toliau nuo Lietuvos į rytus 
tuodu broliu maža žinių tu- kartu su pravoslavija plito 
rimą. Tiek, kad Feodoras senoji cerkvinė kalba, kuri 
1565-66 metais pasitraukė iš ir iki šiol pravoslavų bažny- 
Maskvos, nes buvo Įtartas čiose tebevartojama.

oavo tautos labui.
Pavaizdavęs to meto Įvy

kius Rusijoj ir Lietuvoj, K. 
Bielinis labai nuodugniai 
aprašo to meto žemės ūkio 
darbininkų padėtį ir ją su
lygina su dabartine kolcho- 
zininkų padėtimi. Be to, jis j 
duoda daug duomenų apie.; 
Lietuvos socialdemokratų j 
partiją, jos atskilų organiza-Į 
cijų veiklą, ištisai išspaus-! 
dinta jos išleistų atsišauki-J 
mų ir tt.

Dėl to ir linkėtina, kad K.' 
Bielinio "Penktieji metai“ i 
kuo plačiau paplistų mūsų 
tautiečių tarpe tiek čia A- 
merikoje, tiek ir visur kitur.

vykius carų valdomoj Rusi-, Kaip jį būtų sk<
joj, pati jaunuoliškai kruste-J lėt natekti i
tėjo, pasiryžusi laisvę atgau
ti.

Kiprąs Bielinis to meto 
Lietuvoje vykusiuose įvy
kiuose buvo visas su savo 
tauta, nors nuolat žandarų 
sekamas, uoliai švietė darbo 
žmones, kad jie suprastų sa
vo vargingą būklę, ir skati
no juos kovoti dėl savo ir 
savo tautos geresnės ateities, 
mokė tai daryti suburtomis 
jėgomis.

K. Bielinis buvo kartu su 
tauta, kai jos atstovai rin
kosi į Didįjį Vilniaus Seimą,
kartu su ja buvo, kai buvo: — 
vykdomi seimo nutarimai, į 
kai caro valdžia ir Lietuvą) 
užtvindė kazokų baudžia
maisiais būriais. Jis ir tada 
dar viešai kalbino žmones 
nenusiminti ir nenustoti ti-

| J INTAKO TAKAIS, J. Na-
. ūnės eilėraščiai, daug ilius- 
'.racijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusk, kaina ...................... $2.00

Į GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24 
psl., kaina ................ $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina __ _ ................ $1JM

I ELYNi KaRvELIAI, Aloyzo B> 
ronu vauania, t>S> poL

SI JO

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
kaitoma, jei GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 

galėtų patekti į dabar pa-Į darbų apžvalga, redagavo 
vergtos Lietuvos žmonių i dr. Balys Matulionis, labai 
rankas!

Steponas Kairys

P.S. Tą knygą galima gau- į 
ti ir Keleivio administraci
joj, kaina $6.00, o iki Naujų
jų Metų — $5.40.

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT. 
KNYGĄ: "‘Lietuvių Išeivija

Amerikoje," DAUG PA 
VEIKSLU. KAINA MINK 
STA1S VIRSAIS $4.0(i 
KIETAIS—SS.PO

i rražiai išleista, daug pa- 
1 veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA, 
loję yra šio žymaus poeto 
visi eileraSCiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE-
'OES, 88 psl. teksto ir 95 
si. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI- 
11NIMAI IR MINTYS, II
omas, 336 psl., kaina $5.

GERIAUSIA DOVANA (

Netoli Kalėdos. Jau gal* j 

vojaroe apie dovanas. Jas 

rinkdami atsiminkime, kad 

knyga yra geriausia dovana.

Kas per Keleivio adminis

traciją iki Naujųjų metų iš

sirašys jame skelbiamų kny

gų, gaus 10% nuolaidos.

Kaip ir Lietuvoje, taip ir 
visur pirmos pasirodžiusios 
spausdintos knygos buvo re
liginio turinio.

Vilniuje Pr. Skorinos pir
moji knyga — Apostol — 
tik todėl pasirodė, kad to 
meto Rusija buvo tamsi ir 
juoda. Pasirinkta Vilnius, 
kur jau tokiam darbui kul
tūrinės sąlygos buvo visiškai 
pribrendusios. O Rusijoj pir
moji knyga tepasirodė daug 
vėliau.

KOMUNISTŲ PALEISTAS PROFESORIUS

Amerikietis prof. Frederik Barghoorn (dešinėj) buvo 
nuvykęs i Sovietu S-gą. Ten ji suėmė ir kaltino šnipi
nėjimu. bet JAV kilus protestu audrai, komunistai jį 
paleido. Su juo kalbasi Yale universiteto prezidentas 
Ktngman Brewster. lame universitete Barghoora 
profesoriauja.

1964 METŲJ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigiamas spausdinti.

Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-
mo daug ką iš Lietuvos pra-' numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
eities savinosi ir savinasi ir buvusi__75 centai.
skelbia kaip savo. O kai kas
kai kada ir mūsų spaudoje Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
tais svetimų suterštais šal- šiuo adresu:
tiniais pasinaudoja ne mūsų ______ "KELEIVIS“

—:-------South Boston 27, Mass.

Deja, Lietuvos kaimynai 
iš seno be jokio pasigailėji-

tautos naudai. 636 E. Broadvray
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— Korr.an, Maik, paša- rius nutarė sumošti puotą ir 
kyk man istoriją apie kala- nusiuntė kelis vyrus miškan, 
kutus. Kodėl per Denksgi- kad sumedžiotų laukinių 
vink dei amerikonai kepa paukščių, nes naminių 
kalakutus?

Padėkos diena
Ir vėl šį ketvirtadienį švę- giama ir kitais metais. Vė- 

: sime Padėkos dieną. Tai vie-, liau ją pradėję švęsti ir kitos 
j ra seniausių Amerikos žmo- kolonijos ir valstijos. 1863 
nių šventė. Ją pradėjo švęsti m. prez. Lincoln paskelbė 
prieš 343 metus pirmieji at-, Padėkos dieną visos tautos 
ei viai Plymoutho kolonijoje, švente. 1941 metais kongre- 
dabartinėj Massachusetts' sas nutarė Padėkos dieną
valstijoje. švęsti lapkričio mėnesio

Ateiviai čia atvyko 1620! kyviiyj! ket",?!die"į-
* . . . mot n Vme lonkviPin rl I

paukščių ir mėsinių gyvulių 
jie dar neturėjo. Jis pakvie
tė į tą puotą ir aplinkinius 
indėnus, kūne buvo atėjū
nams draugiški. Jie atnešė 
stirnienos, o medžiotojai at- 
vilko iš miško prišaudytu 

— Na, o kodėl ameriko- laukinių kalakutų. Viską iš- 
nai įprato kalakutus valgy- kepė ir valgydami džiau
ti? Juk, rodos, jų tautiška, gėsi ir dėkojo dangui. Kitą 
pątrova yra binzai, ar ne? j rudenį vėl suruošė panašią

— Tai tradicija, tėve. 
— O kas yra tradicija? 
— Tradicija reiškia Įsigy 

venusį paprotį, perduoda 
mą iš vienos kaitos į kitą.

metais. Jie Europą apleido, 
nes ten buvo persekiojami 
dėl savo religinių įsitikinimų 
ir todėl už vandenyno ieško
jo laisvės. Jie išplaukė iš j 
Plymouth Anglijoje mažu . 
laiveliu Mayflower ir po 3! 
mėnesių sunkios kelionės 
102 vyrai, moterys ir vaikai 
išlipo į akmenuotą N. Angli
jos krantą.

Baltųjų žmonių čia nebu
vo, jų čia niekas nepasitiko, 
kaip kad dabar atkeliaujan 
čius pasitinka draugai, bi
čiuliai ar pažįstami. Jų gy
venimas buvo be galo sun
kus, bet tie ateiviai pasiryžo 
viską iškentėti, kad tik ga
lėtų būti laisvi.

Pirmąją žiemą daugelis 
jų neišlaikė ir mirė.

Pasakojama, kad pavasa
rį, vieną gražią dieną, pas 
dar išlikusius gyvus piligri
mus atėjęs indėnas, kuris 
kalbėjęs angliškai. Jis vadi- 
nęsis Samoset. Piligrimai jį 
gražiai priėmę. Jis juos vė
liau pamokęs, kaip auginti 
kornus, ii- kitais būdais jiem 
padėjęs.

Lankęs juos ir Massasoit, 
indėnų giminės vadas.

met ji bus lapkričio 28 d.

ALT PRANEŠIMAS

-I

Spalio 21 d. ALT pirmi
ninkas Bendrojo Pabaltiečių 
Komiteto vardu, kaip jo pir
mininkas, pasiuntė buvu
siam JAV viceprezidentui 
Richard M. Nixon padėką 
už jo straipsni ”Khmsh- 
che\vs Hidden AVeakness“ 
(paslėptos Chruščiovo silp
nybės), Įdėtą spalio 12 d. i 
The Saturdey Evening Post j 
žurnale, kur jis išdėstė pa 
vergtų Rytų ii- Vidurio Euro
pos tautų laisvės būtinumą.

R. M. Nixon lapkričio 1 
d. laišku padėkojo už jo ra
sinio įvertinimą ir pabrėžė,’ 
kad jis užtikrina, jog Lietu 
v
tos II-jo pasaulinio karo pa

. i

JIS KONGRESE I SBl’VO 50 METŲ

Carl Vinson (vidury), demokratas iš Geo rgia, atstovu rūmuose išbuvo 50 metu. 
ilgiau, negu bet kuris kitas atstovas. Jis šiomis dienomis minėjo savo 80 metu su
kaktį ir pareiškė, kad daugiau nebekandi datuos. Paveiksle kongresmanas Landrum, 
ren. Russel. sukaktuvininkas, krašto apsaugos sekr. McNamara ir kongr. Revers. 
Vur iusžims dabar Vinsono einamas Ka to reikalu komiteto pirmininko pareigas.

Padėkos dienos valgiai
tik kaip prieskonis. Sodinin
kai per ilgesnį laiką sugebė
jo jas taip išauginti, kad jų 
kamienai tiktų salotoms. A-

__ .......... .........j-©____ _ Kalakutas, spanguolės ir nių kalakutų. Nors jis ameri- lyvos turbūt kilo iš vietų tarp
ra, Latvija ir Estija, paverg-i arbūzas yra tikrai amenkie-į koniškos kilmės, bet gavo Sirijos ir Graikijos.

ti i:„: „ __ I friolmo Himne TnrlSnai iurvc UŽSieniŠkos IrilmSc irotvlo 1 Tuicri iai lrs»« nnritiškos kilmės. Indėnai juos 
sekoje, priklauso tokiam pa-j valgė pirma, negu pirmieji 
čiam dėmesiui, kaip ir kitos europiečiai kolonistai paši
ldytų Europos tautos.

lakutas buvo sumaišytas su 
i rodė Amerikoje. Per savo!Gvinėjos gaidžiu, imponuo-

* * * i pirmąją Padėkos Šventę tu iš Turkijos.
Nonvood, Mass., ALT , 1621 metais piligrimai gal 

skyriaus pirmininko K. Ši-, būt tik paragavo spanguo- 
mėr.o ir valdybos narių pa-1 lių, bet jie neturėjo pakan- 
stangomis spalio 20 d. buvo karnai cukraus uogienei iš- 
suruoštas ilgametės skyriaus, sivirti. Gal būt jie ragavo ir 
iždininkės Izabelės Jurge- • arbūzo, bet nežinojo, kaip 
liūnaitės - Vasiliauskienės išvirti šią keistai atrodančią

1621 metų vasara
graži, derlius buvęs diaeiiš,' « M

deimantinio amžiaus pami 
buvusi nejimas, kuris gražiai praė-

gautasis $50.00 pelnas
— Šiais laikais, tėve, jie puotą. Kai įsikūrė daugiau kolonijos gubernatorius buvo prisiųstas ALT centrui

daržovę.
Jei istorikai abejoja, kad 

spanguolės ir arbūzas būtu

kilmės vardą. Į Taigi, jei kas nori Padė- 
Taip atsitiko dėl to, kad ka-; kos šventės stalui turėti gry

nai amerikoniškos kilmės 
valgių, turi gana didelį pa- 
sirinkimą. Be jau minėtųjų, 
bulvės, Įima pupos, pamido- 
«ai, saldžios bulvės, skvašas 
ir žali pipirai gali būti laiko
mi grynai amerikoniški, 
nors kai kurie jų pirma buvo 
išauginti Pietų Amerikoje.

A.C.N.S.

geriausia mėgsta steiką n 
aiskrymą, tačiau Thanksgi
ving dienai tradicija reika-i mintis ir dėkoti dangui. To 
lauja kalakutienos, ir dėl to. dėl tos puotos ir įgijo

paįvairinę 1621 m. Padėkos
kolonijų, pradėjo ir jos pa- Bradford dėl to paskelbęs 3 Lietuvos laisvinimo darbamĮ gventės stalą, tai dėl kalaku- 
našias puotas ruošti, links- ■ dienų padėkos Dievui šven-' paremti.

kad tuos paukščius kolonis
tai kepė pirmutinei savo 
puotai Amerikoje.

— Koman, kaman, sakyk 
toliau.

— Tėvas turbūt žinai, ką 
reiškia kolonistai, ar ne?

— Nu, nieko neiškadys, 
jeigu pasakysi.

— Naujosios Anglijos ko
lonistai buvo pirmieji atei
viai iš senosios Anglijos. Jie 
vadino save puritonais, karš
ti religiniai fanatikai ir 
griežtos doros reikalautojai. 
Su laisvesne Anglijos baž
nyčia jie negalėjo susitaiky
ti, todėl persikėlė Amerikon 
laisvės ieškoti. Jie atsivežė 
su savim visokių javų sėklų, 
įrankių žemei dirbti ir jau 
pirmą pavasari išėjo kiek 
išdirbtų laukų, pasisodino 
arbūzų ir kitokių dalykų. 
Na, ir iki rudens viskas gra
žiai užaugo, nes žemė buvo 
gera toj apylinkėj, kur jie 
Įsikūrė.

— O kurioj vietoj tas bu
vo?

— Tai buvo toj vietoj,tė
ve, kuri dabar vadinasi Ply- 
mouthu, Massachusetts vals
tijoje. Ten pat jie ir iš laivo 
išlipo. Tenai nebuvo dar nei 
uosto,, nei Įrengtos prieplau
kos. Iš laivo jie išlipo ant ak
mens ir per ji išėjo Į krantą. 
Tas akmuo dabar žinomas 
kaip Plymouth Rock — isto
rinis dalykas. Įsikūrusi tenai 
puritonų kolonija buvo pa
vadinta taip pat Plymouth 
vardu — Plymouth Colony. 
Kolonijos gubernatorium 
buvo pastatytas puritonas,

i tę, Į kurią atsilankęs ir vie-! 
tos indėnų giminės vadas! 

Thanksgiving vardą. Jos Massasoit, atsi vesdamas dar 
virto tokia tradicija, kaip
pas lietuvius Kūčios ir Vely
kos. Mūsų žmonės Kūčiai

90 indėnų.
Massasoit, pamatęs, kad

stengiasi turėti šližikų ir ki-' piligrimai neturi paukštie-
sieliaus, Velykoms pyragų ir 
margintų kiaušinių, o ameri
kiečiai Thanksgiving dienai 
būtinai nusiperka kalakutą.

— O aš, Maiki, rokuoju, 
kad mūsų Velykos ir Kūčios 
vra vožnesnės šventės, ba 
prieš Kūčią ir prieš Velykas 
•eikia pasninkauti, o pas a- 
merikonus pasninkų nėra. 
Tie ryja steikus ir porčapus 
kasdien. Tai kas iš tokios 
šventės, jeigu nėra pasnin
ko?

to nekyla abejonių. Tos tri
jų dienų šventės valgiai tur
būt buvo šie: briediena, ka
lakutiena, žąsiena, antiena, 

Į | vėžiai, unguriai, austrės, žu
vis, džiovinti agrastai, žem
uogės, slyvos ir vyšnios, bal
tas ir raudonas vynas, paga
mintas iš laukinių vynuogių, 

Kai kuriose vietovėse jau angliškų kviečių biskvitai ii

* * *
Atsistatydinus savo noru 

ALT raliui ir iždo globėjui 
dr. Br. Nemickui iš pareigų, 
Amer. Liet. Tautinė S-ga Į 
į o vietą paskyrė St. Gudą iš 
N. Yorko.

* * *

Kalakutų auginimas šian
dien yra didelis ir kartais 
desperatiškas biznis. Mat, j 
kalakutas yra labai užsispy
ręs sutvėrimas. Jis gali mirti 
badu, turėdamas čia pat pa
kankamai maisto, gali gerti 
vandeni ligi padvės nuo per- 
sigėrimo, ar vaikščioti ap
link be perstojimo dėl kie
no nors nusičiaudėjimo.

Ne be įūpesčių yra ir span
guolių augintojai. Jie turi 
užtvenkti spanguolių pasė
lių plotus žiemos metu, kad Dabartinės lietuvių kalbos 
juos apsaugotų nuo šalčio ir žodynas, redagavo prof. J.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

vabzdžių. Spanguolės rū
šiuojamos mašinomis. Kie
tesnės uogos yra aukštesnės

Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................  $12.00

Lietuviškai angliškas zo

nos, pasiuntęs savo geriau
sius medžiotojus, kurie ne
trukus atnešę ne tik visokių
paukščių, bet ir 5 briedžius. tjaj i%4 m. Vasario 16 d.— ’kurūzai indėnų pudingas išj raiais’. ^7° ., , . . O^AAA
Piligrimai pngaudę visokios- LWuvos neimklausomvbės! ™;iJ g įprastai baigia pyraguose, laida, daugiau Kaip oi),000
žuvies. Puotauta ir džiaugta
si visas 3 dienas.

Panaši šventė buvo ren-

rusies.
pradėti parengiamieji dai-idu~na Išvirti ir'pakepti ku- Arbūzą1 yra gausus mine-; Viliaus Peteraičio II

, bai 1964 m. Vasario 16 d.- j kurūz^i, indėnų iš! savo dienas pa- dynas, Viliaus Eeteraiuo. ll
s' Lietuvos nej>riklausomybės! kukui^ų 
'paskelbimo sukakčiai pami-; ... ....

n.ėti. Philadelphijoj sudary-į Dabartiniais laikais _________________ _________
tas tam tikslui komitetas iš gąmas kalakutas yra pi įjau ! su kukurūzais ir labai Anglų-li 
įvairių organizacijų su pir-!kinta paukščių iūsis iš au i juos brangino. i dynas, V.

val
i Nuo prieškolumbinių laikų ’ žodžių, 586 psl., kaina $7.00
Amerikos indėnai sodino ar-

i Įvairių organizacijų su pn
___________ ______ i mininku J.A. Stiklioriumi. ii
valgyk ir vaktuokLs, kad lie-Į Minėjimas Įvyks 1964 m. JAV dr. Arnold Spekke— 

vasario 16 d., ir vienbalsiu Washington, D.C. 
komiteto nutarimu kalbėto-,

-lietuvių kalbos žo-
Baravyko, apie

' Tarp kitų valgių dabav p;-»00 žodžių, 583 puatapiai,
ant Padėkos šventės stalo: kaina ....................... $6.00.
yra slyvų ir salierų, atvežtų Anglų-lietuvių kalbos žo- 
iš kitur. Salieros pasirodė; dynas, V. Baravyko, 368 
ant stalo pirmą kaitą Pran- psl. apie 20,000 žodžių, kai- 
cūzijoje 17-jame amžiuje ir na .............................. $4.00

žuvio nenurytum. Išvirdavo:
ir kiupniko su kmvnais. Ot, i .
tai buvo gyvenimas, Maiki! •; ju pakviestas ALT pirminm-Į Bendrojo Pabaltiečių Ko- 
Ale dabar tokių balių turbūt • kas L. Šimutis.
jau nėra, ba iš k<> gi žmo-' 
r.ės džiaugsis, kai

! miteto pirmininko pareiga
___ _  mis pasikeitimas sekantiems

neturi; Ryšium su Latvijos 45 m.' metams numatytas 1964 m. 
nuosavos žemės ir jau ne sa- nepriklausomybės paskelbi- sausio mėn. Nevv Yorke, Es- 
vo ragius piauna? Juos r,u-', mo sukaktimi lapkričio 18

fcv. niovę, žmonės dabar gali • d., ALT pirmininkas pasvei- 
ypatingas valgis, i tiktai liūdesį švęsti... Ale už- kino ALT vaidu Latvių Są 
erikiečiu Thanks-i baikim, Maiki, ba jau ir man jungos pirmininką prof. P.P.

Lejins ir Latvijos atstovą

— Aš sutinku, tėve, kad 
kirtumas yra, bet vis dėlto 

ne pasninkas tą skirtumą 
padaro. Kūčias ir Velykas 
aš suminėjau tik kaip pavyz
dį, kad toms šventėms ga
minamas
kaip ir amerikiečių
giving dienai. Tačiau skirtu- markatna pasidarė, 
mas yra tų švenčių pobūdy.
Velykos ir Kūčios yra religi
nio pobūdžio šventės, o gi 
Thanksgiving diena reiškia 
džiaugsmą susilaukus savo 
darbo vaisių. Aš esu kažin 
kur skaitęs, tėve, kad pana
šią džiaugsmo diena žmo 
nės turėdav
kada jie 
mės. Tai

pabaigus rugius piauti, 
reikšdavo šviežią duo-

ves,
kas
ną.

* *

tų Nacionalinio Komiteto 
namuose. Pagal sutartą rota
cinę tvarką, 1964 metais Ko
mitetui pirmininkaus estų 
atstovas.

ALT biuras

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murkly-? yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ;r da-Jgiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ii jos ma

ir jam tenKa priesii oanių ir asiuų snapų •

Murklvs vra rašvtojo A. Giedriaus anvsaka jauniems « • » «,
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos any- 

Ju rait, Maik. Baigda- ?akos. Jos kalbu gr aži, pasakojimas sklar ius. ir visa apy- 
mi rugius piauti gaspadoriai j saka dailininko Viktoro Simankevičiaus causiai iliustruo- 
darydavo talkas, sueidavo ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraiciams 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina Sl.SO su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

vieni kitiems padėti, o kai 
užbaigdavo, tai gaspadinės

vardu Bradford. Taigi, kai, padalydavo šaltanosių, už 
jie susilaukė pirmo gero pildavo sviestu ar rauginta 
derliaus, tai tas gubernato- į smetona, tai, būdavo, tik 636 E. Bro«dwny

‘KELEIVIS”
----- :--------So. Boston 27, Ma»».

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

knygą
TEROKO IR VERGIJO

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seseiys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

.11 IŠLIKO GYVA

I' f
•< »V.--i ■■ ■

sm *

Ginny Grosser. 68 m., pasakoja savo išgyvenimus, ki
lus gaisrui Surfside viešbuty. N J., kur ir ji buvo apsi
stojusi. Gaisras padarė virš 3 mil. dol. medžiaginiu 
nuostoliu, žuvo 25 asmenys ir per 30 asmenų sužeista.I



Puslapis šeštas KELEIVI?, so. BOSTON

MARIUS KATILIŠKIS

Duobkasiai
— Nieko neišmanau? Tik sakau, kaip man nusiduo

da, — su atsarga išsitiesė vaikinas.
Ir jie sustojo priešpriešiais, ir nutilo minutei, iš pa

niūru apžvelgdami vienas kitą. Senis vėl paklausė:
— Tai tu pas j j, sakai, tarnavai bernu? Nuo švento 

Jurgio, kai pirko tą savo ūkį ir atsikėlė?
— Sakiau jau tamstai.
Tai kas, kad sakei. O aš tik klausiu. Teisybė, giminių 

jis čia neturėjo... Jautakis... Eigulis... Ar jis ne raišas 
buvo?

— Vilko vieną koją.
— Dešiniąją? *
— Taip. Dešiniąją, — pagalvojęs patvirtino vyrukas.
— Tas

A. Jatužienę palaidojus
Aleksandra Gailiūtė-Jatu- tį Motulė 

žienė, baigdama 76-sius me- spausdina.' 
tus, tyliai pasitraukė iš gy- tame num< 
vųjų tarpo, užmerkusi akis Arlingtc’. 
amžinai lapkričio 4 d. naktį, mirusio pri 
bežiūrėdama televizijos pro- velionės w

I
kuris buvo iš- 
eleivio praei

ga pinese s 
• keletą metų

Bernardo Ja-1

Teisės patarimai
Nr. 48, 1963 m. lapkričio 27
, DĖKOJA KELEIVIUI

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti j Keleivio 
skaitytųjų klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus 
prašome siusti tiesioginiai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney at Law, S Belgrade Avė., 
Koslindale. Boston, Mass., 02131.gramos. Ji buvo rasta negy- tužio kapo i.'UJgo naujas ka 

va sūnaus Vytauto tik kitos, pas... 
dienos rytą. j Iš kapinių laidotuvių da- Klausimas: registruotus laiškus, ga

jos mirtis nenustebino ar-. ly viai buvo kviesti pietų į Gyvenu Britu Kolumbijo- lin?a būtų spėti, kad firma
į timųjų, nes 1962 m. gruo-j velionės na s kur jos dūk- je. šių metu balandžio mė-; nebeegzlstu°Ja- firma
Į džio 25 d. velionė buvo iš-įterys Alek>;. dra Williams nesi išsiunčiau pinigus ban-1 ^bankrutavo, tai Londono
tikta paalyžiaus, gulėjo ligo-! ir Aldona W ndo ir jos sū- ko čekiu ir užsakymus, i advokatas Sales pareikšti

lionę. Ta kelionė žymiai pa
sunkėjo, nes susilpnėjo at
mintis ir regėjimas, kankino 
ir įvairūs skausmai.

Snover koplyčioje River- 
tone giminės, bičiuliai ir ki- f 
ti pakaitomis budėjo prie jos

vyriausioji
liams.

uktė

{ieškinį tam pareigūnui, kuris 
astai paskiriamas su

bankrutavusio biznio reika- 
tvarkyti. Toks pareigū

nas vadinasi ”Trustee in 
Tokiais atve-

BALSUOKIME UŽ 
E. MIKUŽIŪTĘ!

je. Iki šiol iš tos bendroves 
A. ii- nei pakvitavimo, nei jokio „ ,

•atsakymo negavau, nors j . .n ’T1? C* .. , .
siunčiau jiems keletą regisi-'Ja,s nte»ah. Pač
iuotų laišku. Teiravausi a.r ^bank.utavusioS firmos 
banke. Pinigus bendrove v-Jesų užteks skolminkų lesk,

Sandaros I apskr. pirm. 
Bronius Bajerčius ir sekreto
rė Jadvyga Keslerienė at
siuntė laišką, kuriame rašo
ma, kad lapkričio 10 d. 
Worcestery įvykęs Sandaros 
I apskr. suvažiavimas nuta
rė padėkoti Keleiviui už jo 
nesigailėjimą savo pusla
piuose skilti vietos ir Sanda
ros reikalams.

pats Tyrelio velnias! Va, kada ožka priėjo karst0> skendusio gėlėse, 
prie vežimo! — siekė ranka butelio, ir butelio kaklas Lapkričio 8 d. ten gimnazi-1 
barškėjo į jo dantis, kai gėrė užsivertęs dideliais gurks-1 jos mokytojas magistras Al- j 
niais. Jis paaugo visu sprindžiu, raukšlės išsilygino ant, girdas Valius vietinių lietu-1 
kaktos, smakras aštriu žambu atsikišo. Ir akys susitrauk- vių ir kaimynų vardu pasakė j 
damos į plyšelius kirbėjo juoku. — Va, kada aš jį sugrie- atsisveikinimo kalbą, jaut- 
biau. Jautaki, mano drauguži! Nu, tai ir išgerkim, kad riais žodžiais apibūdinda- 
jam pragare nelabieji deguto neskustų! O aš jau nepagai-. mas velionę. Jie, be ko kita, 
lesiu sveikatos ir vietoje šešių, visas devynias pėdas iš- priminė velionės gerą širdį, 
varysiu. O gal ir dešimt? Nebeišsikapstys iš duobės. Išger- i Jos ' aisingumą. Ji nuo^ii - 
ti, sakau, reikia už tai! Gerkim! Kaip tavo vardas?

— Juozas mano vardas. O gerti tai aš jau nebegersiu.
Neįkandu degtienės, ypač vasarą. Prašau gerti, jei pa
tinka.

— Tai ir negerk, Juozai. Jei ne gėrėjas esi, tai sakau

džiai priimdavo atsilankiu
sius, retą teišleisdavo iš sa
vo nedidelio, bet gražiai į- 
rengto ir žydinčių gėlių bei 
vaismedžių apsupto namelio 
nepavaišinus ar kuo nors ne-

. ra gavusi. Atrodo, kad siun- 
i tiniu bendrovė yra pasisavi
nusi mano pinigus, nes j 
vargstantieji broliai paverg-' 
toj tėvynėj siuntinių nėra 

• gavę.

niams bent dalinai—propor
cingai patenkinti.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU- 

Ar galiu aš išreikalauti iš IŠEIVIJA AMERIKO-
bendrovės savo pinigus ir 
kur turiu kreiptis: pas vie-

JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa-

DVIGUBAS DŽIAUGSMAS

Artur Gross iš Kearny. N. 
J., yra didelis operos mėgė
jas. čia jį matome bučiuo
jantis su soliste Elinor Par
ker, kai ši iš New Yorko 
atvyko į Milaną.

tau, negerk. Aš išgersiu tavo vietoje, nes yra už ką Ir apdovanojus, jei ne lietuviš- 
visą savo uždarbį pragersiu. Turiu kuom nors atžymėti 
tokią dieną. Juk laidoju savo draugužį. Ar ne taip aš pa
sakiau? Ogo go go!.. O į duobę aš tavęs, Juozuti, nebelei
siu. čionai mano bėda, lr aš vienas susidorosiu su ja. Jau i gyveno, buvo w,F 
kiek metų, nebežinau, kai kasu jam duobę. Vietą buvau ’5 šiai lankomi įvairaus am- 
parinkęs. Valkiojaus dienom ir naktim, ir tykojau, ir lau- žiaus, verslo, tautybių ir ti- 
kiau... Nors jis, tarp mūsų kalbant, neužsipelnęs, kad būtų 
palaidotas kaip krikščionis ir doras žmogus, tarp krikščio
nių ir dorųjų į pašventintą žemę. Kaip šunį aprietą Į ne
užšąlančią liekno aki reiktų Įgrūsti jį. Ir tai būčiau pada- 
įęs. Būčiau... O tu manai gal, kad ne?

— Ką aš? Aš nieko nemanau. Mane čia pasiuntė šei- ’ P velionę 15 automobilių 
mininkė. Ar šieną piautį, ar duobę kasti, man viena ir ta ; včs^ir;ė- Čia su velione at- 
pat. alga. Bet palaidot, žmogų re.kia, jeigu jau numr«s Ben’ediktas Įutkūnas.
Bažnyčios ir paties Dievo, turbut, taip prisakyta.

— Taigi, taigi, kad prisakyta, — tyčiojosi senis, 
trukčiodamas sukrypusiais pečiais ir mėčiodamas galvą 
taip, kad sena, sudėvėta kepurė šokinėjo ant jos. Jo juodo*
ir gyslotos rankos kilojo butelį, kaip kokį retą ir brangų musios. gelbėjusios jam 
laimikį. Ir nepaleido jo, kol neišsunkė iki paskutinio la- sunkiai susirgus. Jis pabrėžė 
sėlio. ' ' velionės sielos kilnumą ir

— Žmogų palaidoti... Kad tu žinotumei tą, ką aš Į auksasudiškumą. Kitu vadi- 
žinau, ir tu šokinėtum ant vienos kojos kartu su manim.
Negyvai nusigertum, galėdamas kaire ranka atsižegnoti 
savo neprieteliaus. Kiek jis žmonių nuskriaudė ten, Pa- 
tyrelyje, iki vakaro nesuskaičiuotum. Plėšė ir suko, ir 
krovė pinigus, už kuriuos pirko didelį ūki, kaip patsai 
sakei. Tik vis smulkūs niekeliai. Ką man tačiau padarė, 
tai nenusakysi taip pigiai. Dantimis griaužiau trobos 
slekstį... prižadėjau, rankas keldamas į dangų, nugala
byti jį...

Gruodžio mėnesį SLA na
riai nominuos savo organi
zacijos viršininkus. Dabarti
niai viišininkai visi geri ir 
turėtu '.ūti vėl išrinkti, bet'žinti

• tos advokata, policiją ar ad- matysi. Kaina minkštais vir- 
vokatą Anglijoje? sėliais $4.00. kietais $5 00
Atsakymas:

Reikia susižinoti su Lon
dono advokatu. Jei Tamsta 
nežinai, kur kreiptis, tai ga- 

i Ii nueiti pas vietinį advoka- į

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

tą, kuris susisieks laišku su J LEAVE YOUR TEARS IN 
Londono advokatu. Londo-i MOSCOW. Barboros Armonie- 
no advokatas galės pareika- ’ nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
lauti iš firmos Tamstai grą- ’

įmokėtus pinigus. Jei i
j firma nesutiktų, tai galima 

žiūtės iš iždo globėjų vietos. Į .ią priversti tai padaryti teisr 
Už ją turėtų balsuoti ir so-{ mo keliu. Tačiau iš to fakto, 
cialistai. ir sandariečiai, ir j kad firma neatsako į Tams-
tautininkai, ir nesroviniai Į___________________
SLA nariai, nes nėra kitos*
Amerikoje gimusios lietu
vaitės, kuri galėtų su ja su

vpac neiSieiSr.ini T7E.. -TIIIVU- 1

aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vvtis. 222 pusi., kaina ....$3:95.

T »xPrTTT T a. « *-.l^IUTIU IŠEIVIJA AMEKIAUJE. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 Duslapiu. Kai
na kietais viršai' 45.00. mirkytais

j viršais .......................................... $4.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko J-
1 domūs atsiminimai, 477 psl.. kai

na ........................................ 45.00.

silyginti nuolatiniame darbe 
Lietuvai ir lietuvių labui. 
Ji atlieka svarbius darbus ir

__  gražiai susitaiko su bet ku-
išreikšdamas gilų liūdesį, j1 jos srovės daibuotojais, ku- 
netekus savo antrosios gero
sios Motinos, taip dosniai 
moraliai ir materialiai jį rė-

nama bedieve, velionė savo 
plunksna, visuomenine veik
la ir kasdieniniais darbais 
santykiuose su žmonėm gy
vais pavyzdžiais rodė ir 
skelbė humaniškumą, pa
kantą, meilę, tiesą, gėrį ir 
grožį. Ji tarnavo tiems aukš
tiems idealams—gyvajam
Dievui visą savo Ilgą amželi. 

Jis nutraukė žodžius, staigiai kilstelėdamas buteų jį visada ir visur pirmoji 
prie burnos. Ir nustebęs, kad niekas iš jo nebėga į nasrus, - - - -
įdėmiai pasižiūrėjo prieš saulę. Jį numetė ir griebėsi kas
tuvo ir juomi švaistėsi į šalis, kad antrasis turėjo laikytis 
atokiau, saugodamasis. Jo rankos degė ir peršėjo, ir jis 
būtinai norėjo ką nors jose laikyti, toliau pasakodamas 
savo skausmą.

— Šautuvą užsitaisiau stambiais, vilkiniais, ir kelias 
dienas tykojau. Jis pajuto, žaltys, ir slapstėsi, ir gal mane 
patį sekė. Sudžiūvau į šakalį per tas kelias dienas. Ir vieną 
kartą išgirdau šakos trakštelėjimą tankumyne. Žadą už
ėmė, kol jis pasirodė už eglaitės taip nuo penkių dešimtų 
žingsnių, šautuvą pasibrukęs pažastyje, lyg eitų ant 
šerno. Bet aš pirmiau paleidau iš abiejų vamzdžių ir 
mačiau, kaip sukrito... O pribėgęs ir neberadau. Puolu čia, 
lakstau. Nagais grabinėju samanas. Kaip driežas nušliau
žė krūmais. Tik kažin, ar būčiau galėjęs pribaigti? Prasta 
mano širdis. Pamatau kraują, ir akyse pažaliuoja, šleikš
tulys toks apninka. E, kad aną kur... Paskui — girdžiu, 
kad guli lovoje ir gydosi, šratus lupinėja felčerius. Nu, 
pažiūrėsim, kaip tu išsilaižysi. O išsilaižė, bet kojos po to 
nebevaldė. Ar teisybę sakau?

— Gal ir teisybę. Iš kur aš galiu žinoti? Bet mums 
reikia baigti kasti, — sunerimęs ir nusigandęs, šnairavo 
į pasakorių jaunasis vyras.

(Bus daugiau)

skubėjo patekusiam į nelai 
mę pagalbon, šelpė vargšus

galvojate apie dova- žemaičių krikštas, p. Abeiki«
istorinis romanas ii žemaičių krik 

savo Pažįstamam ar što laiku, kieti apdarai .... 43.5'

dovana bus 
atsiminkite.

rie tokiuose darbuose vieny
bės nori.

Dažnai džiaugiamės, kad 
tas ar kitas Amerikoje gi
męs lietuvis susikalba lietu
viškai. Gi EA’ozira Miku
žiūtė ne tik susikalba, bet 
kalba neblogiau už mūsų re
daktorius ir už iš Lietuvos 
atvykusius inteligentus. Ir 
lietuvių rašyba jai nėra sve
tima.

Anglų kalboje ji vra meis
teris: mokslus išėjo Chica
gos universitete, kelerius 
metus buvo anglu kalbos 
mokytoja, studijavo dramą] 
ir literatūra, lankė advoka
tūros kolegiją, tikrino karo 
inžinierių kontraktus, sie
kiančius šimtus milionų do

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbiu patarimu 
vaiku r eikato? klausimais. 13? n«1 
kaina ........................................ SI 25

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” Į 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi- i 
minimai. 464 osl_ kaina... .16.00 į

GERIAUSIA DOVANA

Jei 
ną
kad geriausia
draugui, tai 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 1905 METAI Kipro Bielinio atrimi 
kaina minkštas vršeliais $4, , *»tn>ji dalia, 592 nuslaniai.
kietais $5.00. Kaina 16.00

riobojo našlaičius ir ligoni* 1 įeriv. gjfravo priešo slapta-
Net benamius gyvuliukus 
atklydusius i jos sodybą, pri
glausdavo. Be galo mylėjo 
paukščius giesmininkus, žie
mą ir vasarą lesindavo juos 
maisto likučiais, grūdais ir 
tt. O kain velionė mėgo me
džius, gėles! Visur jas sėjo, 
sodino ir kitiems siūlė. Jos 
Dievas buvo—grožis ir mei
lė. O ir tiesa, nes visada sa
kydavo į akis.

— Tebūnie lengva Tau, 
geroji Mamvte. Dėdės Šamo 
žemelė, kuria Tu gvvenda- 
ma nuoširdžiai mvlėjai. Il
sėkis ramiai amžinybėje! 
Prieš Tavo karstą mes, likę 
našlaičiai, giliam liūdesy 
lenkiame galvas,—baigė sa
vo kalbą velionės globotinis 
rašytojas Ben. Rutkunas. Po

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio ‘‘Dieno
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

raščius karo cenzūros biure, 
o dabar yra milžiniškos fir
mos prekybinių ženklu ve
dėja. kur yra reikalingi kas
dieniniai susirašinėjimai su 
advokatu firmomis visame 
pasaulyje.

Ar mes. SLA nariai ir na- 
rės, drisime jai pasakyti, 
kad ii netinka būti mūsų or- 
sranizaciios iždo globėja? 
Būtu "ėda. Tai būtų lygu 
pasakymui, kad mes Ameri- į 
koie gimusiu ir aukštuosius 
mokslus išė jusiu veikėjų, ku
riuos net ii* kitataučiai ger
bia. nenorime turėti savo or
ganizacijoj.

Kaip SLA narė ir iždo 
globėja E. Mikužiūtė atlieka 
gražu ir naudinga darbą. 
Nepal Eskime jos. \ isi ir vi-

APSAUGOTOS AUSYS

Skrybėlių kūrėjai pasirū
pino. kad motery ausys bū
tą nuo šalčio apsaugotos, 
todėl sugalvojo tokias skry
bėles, kaip čia matome.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽTNYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglu kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ 46.50

MILŽINO PAUNKSMfi, Bali-, Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
paL, didelio formato, gera popie
ra, kaina..................... .............. 42.50

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. l°0 psl. Kaina .. 42.0*'

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 damos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos damos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
426 pusi. kaina ........................45.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū 

Kaina............................25 Cnt
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ 41.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ 43.00.

Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viršai. 031 puslapis.

• • ............. 46.00.
LIETUVA BUDO. Stepone. Kaino 

labai vaizdžiai It įdomiai parašvtl 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

beliais. ?liu«truota. 4’6 puslapių, 
didelio formato Kama . . 45 545

žEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 osl. Kaina .................44.M

ŽEMĘ. DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ___ 44 R0

KODĖL AS NETTKIC J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, idomūs argumen
tai. Kaina ............................  20 Cm

SOCIALIZMO TEORTJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šiii dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 5fle.

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mo
šų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
kaina .......................................  50 Ct

ISĘ.TUSTEM8 NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie ga>o tūkstančiai 
lietuvių »-ėgo i Va’ arus nno ru
su “vaduotojų’. 536 psl. Kaina 45.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. R 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gw». 
nimo. 178 psl_ kaina ..........  42.06

NEPRIKLAUSOMOS IJFTUVOR 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... 45.06

MAŽOJI LIETUVA, narašė M Cim. 
butienė. J. Gimbutas. J. T.ingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl, 

45.-^0.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanaa 
> trijose dalyse, kiekviena dalis pa

42. ara visos 3 dalys.......... 46.06
NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 Įvairiu lietų, 
viškų ir kitu tautu valg-'ų receptų, 
132 puslapiai, kaiua............... 41.28

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka anie tai sa
ko mokslas? Kaina ...... 25 Cnt

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina............................ 44.00 1

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... 48.80

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ............................... 41.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Tmmpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

. . . . . . -• <wt 1 ’ JUOZAS STALINAS, arba kala
«. <sJ:į iw» .v. pasidarea 

Rusijos diktatorių. Karina 25 Cnt.

to jis perskaitė vietoje vai-; sos balsuokime uz ją- 
niko ant kapo savo eilėraš-! §LA Narė

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 496 pal., geras popierius, 
kaina • • •. 410.04

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI 
RfiS, 32 peL, kaina........  25 Cnk

Autorius, pats buvus kunigas, ap- 1^159,^?^^^ ^'USUOS PRA- 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- 1 NEŠIMAS, arba kodėl mo-uoee n^ 
dėjo kunigystėe dėl moterystėa. vienybės, 80 psl., kaina ., 41.04

Užsakymas ir pinigus praiome siųsti fciuo adresu: 
KELEIVIS

M E. Broadway------ :-------So. Bostoa 27, Masa.

'ALTORIŲ SESfiLY. V. Puttno-My- 
kolaičin romanaa trijose dalyse.

J
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VIETINES ŽINIOS
NAUJIENOS MOKYKLOS 3.Kas sukomponavo "Mai

BANKETE dą už tėvynę“?

Apie galima t?J^k“oasnči«eilu-
būtų kalbėti protokoliškai: Poemos lstl aukos •-
kad jis laiku prasidėjo (5 5. Įrašykite pavardes Bos-1
vai.) ir vėliau atvykę svečiai tono Lituanistinės mokyklos 
vos vos susirado, tik šelmi- mokytojų.
ninkams padedant, vietas
atsisėsti; kad patarnavimas į Ir panašiai. Svečiai už- 
buvo geras; kad puikūs bu-' kandžiaudami turėjo ne tik 
vo šalti ir šilti užkandžiai,
o troškulį raminą silpnesnie
ji ir stipresnieji gėrimai tie
siog viliojantys, nes kurie 
jų paragavo, vis labiau troš
ko ir gėrė visai nejausdami 
pagirių iki kitos dienos ryto; 
kad loterija turėjo gerų do- Į 
vanų, o šokių muzika dide
liam ir paaugliui, jaunam ir 
senam kojas šokiui kelianti

malonią pramogą tarpusavy 
susipažinti, bet kartu ir pa
mankštinti atmintį. Tai būta 
Tėvų Komiteto narių Danos j 
Eikinienės ir Bakienės iš-Į 
monės. Labai vykusi, pagir-; 
tina naujiena!

Tėvų Komiteto pirminin
kas inž. R. Veitas sulaužė 
gerąja prasme nusistovėju
sią tradiciją: susirinkusius 

ir kad pats Klubo ”mena- j svečius pasveikino ir padė- 
džeris“ Pr. Mučinskas rūpės- Į kojo už atsilankymą ne pra- 
tingai tvarkė oro ventiliaci- j džioje banketo, bet tada, 
ją salėje ir tt. Bet tai savai-1 kai išalkusieji jau buvo už- 
me aišku, nes Lietuviškos kandę. Sveikinamasis žodis

SVARBIAUSIA AUTOMOBILIS

Huggins šeima iš Belmont. Vis., patenkinta, turėdama 
gerą garažą savo automobiliui. Iki 1966 m. ji pati gy
vens rūsyje, o vėliau numato ir sau tinkamesnes pa
talpas Įsirengti.

vietos organizacijų atstovai: giliu įsijautimu, kruopščiu 
inžinierių — J. Vasys, Ben- meniniu pasirengimu, klau- 
druomenės — S. Griežė-Jur- sytojams perteikdami gyvą 

• gelevičius, ateitininkų — D. poeto M. Vaitkaus sielą.
■ Ivaškienė, skautų — K. Ne-

NAUJAUSIOS KNYGOS

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

Visą šią meninę dalį pra-Į novelių, kaina $5.00. 
dėjo Ant. Gustaitis trumpu į KATRYNA, Sally Salmi- 
žodžiu, sveikindamas M.1 nen, garsios švedų rašyto- 
Vaitkų kaip nuoširdų teatro jos romanas, 291 psl., kai- 

karių ir Tautinės S-gos — bičiulį, kuriam, deja, šian- na $5.00.
j E. Cibas, Laisvės Varpo — dien senosios kartos teatra- PANEVĖŽYS, didžiausia 

P. Viščinis, Monika ir Pra- lai nepajėgė ištiesti sveikini- knyga apie tą miestą ir a- 
nas Lembertai, seni sukak- mui rankos... pylinkę, 430 psl. kaina
tuvininko bičiuliai. Akademinė ir meninė da- $6.50.

Man ypatingo įspūdžio lis, dr. J. Girniaus ir kitų VARPAS nr. 5, daug įdo- 
padarė poeto Fausto Kiršos programos organizatorių. straipsnių, 278 psl.,

1 sveikinimas. F. Kirša, kaip pastangomis praėjo sklan- į kaina $2.00.
• žinoma, guli Nursing Home džiai, buvo kondensuota ir j puuEjųg SAPNAI, Kotry- 
sunkios ligos nepajudina- baigėsi iš anksto apskaičiuo-!g Qrjgajtytės eilėraščiai, 
mai lovoj surakintas, bet tu laiku. _ . » premįjuota knyga, 80 ps’ „
dvasinių jėgų jis dar daug Po programos svečiai vai- Į jiajna 00
turi Tai rodė ir jo gražus žinosi gerųjų šėmikių-; AUKOg TAURf SUsjo 
sveikinimas savo kiek se-1 puikiai pagamintais skane- 
nesniam kolegai, jo žodžiu j siais, dalinosi įspūdžiais, ne- 
ir mintimis dalyvavimas šia-; vienas turėjo progos pasi- 
me pagerbime. į kalbėti ir su judriu sukak-

j nortas, Kultūros Klubo — 
A. Treinys, L. Enciklopedi
jos — J. Kapočius, Subatva-

mokyklos Tėvų Komiteto trumpas, nuoširdus ir aiš-
ruošiami metiniai banketai kus. Taip ir reikia. Meninei 
visada nuotaikingumu ir Į programai labai vykusiai 
tvarkingumu pasižymėjo. 1 vadovavo K-to vicepirmi- 

Šių metų bankete būta vi- i ninkas inž. K. Barūnas. Šis, 
sai naujų dalykų, pro ku-! buvęs Bostono Dramos Sam- 
riuos negalima praeiti už- Į būrio šulas, pasirodė esąs 
merktomis akimis. Svečiai į ne tik geras aktorius, bet ir 
ant stalų rado ne tik užkan- • humoristinio žanro pokalbio 
džių ir gėrimų, bet kartu sa- i >r net eilėraščių kūrėjas, 
votiškas knygučių formos' Kadangi jo pokalbis, liečiąs 
korteles, kuriose rašomąja ”užkulisinę“ Tėvų Komiteto 
mašinėle įrašyta po keletą veiklą, buvo svečiams per

duotas "slaptai“,—čia kal
bam, čia paliekam,—kad ne
išplepėjus tos paslapties, jis 
ir paliekamas smalsiesiems 
pasiteirauti pas minkštašir-

„ .................... džius klausytojus, o eilėraš-
1." ^as ,Pai asė P11 : tis, skiltas tiems, kurie ne

noromis leidžia arba visai 
neleidžia savo vaikų į Lietu
viškąją mokyklą, yra, va 
čia:

lietuvių rašytojų ir poetų 
kūrybą, lietuvių kompozito
rių muziką, lietuviškus laik
raščius ir knygas liečiančių 
klausimų. Pavyzdžiui:

tuvių kalba romaną "Algi 
mantą“?

2. Kas yra "Aušros“ įstei 
gėjas?

Su "Linkolnu“ aš važinėju.
Dešimtą tūkstantį į banką jau dedu...
O kai už mokslą reik mokėti,
Sakau, kad nėra pinigų!

Antai už tūkstantį
Žmonelei minkų kailius nupirkau, —
Tai nebeliko anei cento —
Tikrai sakau...
Į ožio lagą jau riečia mus 
Ta jūs lituanistinė...
Dar mokestį pakėlė, tai baisu!
Juk mokytojai gali padirbėti ir visai veltui...

Neleisiu į lituanistinę aš vaiko:
Kokia iš to nauda?
Tegu verčiau jis "komiką“ paskaito,
Tai bus grynesnė jo anglų kalba!
Perdaug privargina vaikus, aš taip galvoju, 
Užduoda į namus perdaug !..
Geriau pažaistų sau "kovbojų“
Iš garsiojo "Gun smok.“
Tai kas, kad knygnešiai kadaise net iš Prūsųnešė 
Maldaknygę ir laikraštį, žandarų sekami... 
Dabar, jei mokykla už mylios,
Tai man jau pertoli!
Tai kas jei Daukša dar prieš tris šimtmečius 

kalbėjo:
"Sunaikink kalbą — žus tauta...
O aš manau: dabar moderniški laikai atėjo,
Tai ir žargono bus gana

Šitaip nuteikęs susirinku- sukurtą K. Barūno žodžiais 
įprasmintą šlagerį "Dainuo-sius Tėvų Komiteto viceptr F---< Neperde. 

mininkas K. Barūnas į sceną J_  ,__mininkas— .
iškvietė šešetuką (Lizdems, 
Grinkevičius, Šimkus, Eiki- 
nas ir Dambrauskas) ir jų 
tėvą — kompozitorių Julių 
Gaidelį ir paprašė juos paro
dyti, ką jie gali. Ir kad būtu
mėte girdėję, kaip šitie pen- 
kiasavaičiai (tiek laiko nuo 
šešetuko įsikūrimo) traukia! 
Net patikėti negalima: visai 
kaip subrendę solistai! Be 
jau anksčiau girdėtų trijų 
nuotaikingų dainų, šešetu
kas, kaip atominę bombą, 
trenkė nepaprastai žavų 
kompozitoriaus J. Gaidelio

POETO M. VAITKAUS 
SUKAKTIS

TAURĖ, 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50. 
Tas knygas galima gautituvininku.A. Gustaičiui perskaičius 

turiningą komiteto adresą ir 
įteikus sukaktuvininkui dail.

kad poeto M.‘ Vaitkaus kū-j V. Vizgirdos paveikslą tuvininką Į savo namus. Cia 
ryba iki šiol kritikų mažai' "Auksinis ruduo“, žodis bu- Į jam butų_ buvę miela irjl- 

-Jis manąs, kad, i v0 duotas pačiam šios aka-

kūrybą kruopščiai paruoštą
: paskaitą paskaitė poetas St.
Santvaras, pažymėdamas,

Poetui kan. Mykolui Vait
kui spalio 27 d. sukako 80
metų amžiaus. Tą sukaktį i nagi inėta.__ ___________ .. . . .
bostoniečių specialus komi- i ją giliau pažinus, poetui bus demijos kaltininkui 
tetas paminėjo lapkričio 16 j pripažinta mūsų literatūroj M. Vaitkus nėra auksa- 
d. Susirinko nemažas būrysdar didesnė vieta, negu mes burnis tribūnų kalbėtojas, ir 
poeto gerbėjų, tik jų tarpe I iki šiol jam skyrėme,, ypač, ši jo kalba buvo trumpa, be 
nebuvo nė vieno bostoniškio j kad jis ir šiandien yra kury- išpūstų žodžių, bet nuoširdi 
kunigo. j bingas, nesustingęs senose if gilios minties.

Akademiją pradėjo poe-! formose, išieškoto poetinio Jis pasakė, kad gyvenime
tas Stasys Santvaras, pa
kvietęs jai toliau vadovauti 
dr. Juozą Girnių.

I
paties
pakviesti Lietuvos garbė

žodžio meistras. daug kentėjęs. Jaunystėje,
Gausius sveikinimus pasi- kaip visi, laukęs laimės kal- 

keisdami skaitė rašytojai P. no ateinant, bet jo nesulau-

, , , . c,, ,, , tos tautinių šokių ~------------------------------- ---------- «.
konsulas adv. A. Shallna, į žinorna> sveikino ir Rašyto-,1 lių kalvelę, ir ant jos atsisto-
jUn* *P-j Jur5S’, kun*T Š\ag5" J jų Draugijos valdvba, bet : jęs, dabar, sako, žvalgausi ir 
dys, Aidų red. kun. L. And- j Jp*įsl>esta nevieno‘ raš

i asmeninio sveikinimo, neslgė, kaip jis sako, brangiu 
- I žodžiu — Ačiū visiems.

Meninėj daly Nanęy Mi- 
Rutkūnas, Vaičiulaitis, J. j lerytė iš Worcesterio sudai- 
Pronskus-Aklasmatė ir gal navo kelias dainas, iš kurių 
dar koks vienas. Į dvi — Varpelis ir Debesėlis

žodžiu sveikmo kun. Pr- žodžiai sukaktuvininko. A- 
Juras, kuns pers ai e ir p , pats komp. J.

žiedelis ir Keleivio red. J. pieziaus palaiminimą su-
Sonda. I kaktuvininkui, A. Shallna,

Apie sukaktuvininką ir jo J. Vaičaitis, L. Andriekus,

Pr. Juras, kun. Švagž
Aidų red.kun. L. And-j pasi-gesta Jnevieno' rašytojo i šypsausi. Savo kalbą jis bai- 

nekus kun. Marcinkus, L-{įsmeninio sveikinimo, nes!
Enciklopedijos leidėjas J.j^ teatsili ė Aistis> Mi-1 
Kapociug, L.B. BostonoiaPy- B Babfausk~ B. ;
gardos pirm. J. Vaičaitis, ra- -- --.........
šytojai Ant. Gustaitis, St. 
Santvaras, Pr. Lembertas, 
Z. Gavelis, P. Pilka, komp. 
J. Gaidelis, dail. V. Vizgir
da, Darbininko red. S. Su

Po šito minėjimo M. ir Pr. Į Keleivio administracijoje 
Lembertai pasikvietė sukak- ■ So. Boston 27, Mass. 

636 E Broadwa y.

giau pasilikti, bet pareigos 
reikalavo nakties metu grįž- « 
ti namo.

J. Vgas

IŠNUOMOJAMA

J.
Ha.

Pakštienė Miami mieste, 
pigiai išnuomoja butą ir 

taip pat kambarius atvykstan
tiems iš šiaurinės dalies Ameri- 

i kos. Adresas:
apie 20 pėdų plonųjų ir apie 3338 SW 25th St„ Miami, Fla.

Žmogaus viduriuose yra 
20 pė

5-6 pėdos storųjų žarnų.

BREIVĖ GAMINA GERUS 

VAISTUS

KAS NORĖTV?

Turiu gerai įrengtus 4 kam
barius. Vienam gyventi nuobo- 
du. Būtų gera. jei atsirastų pen- 

. .. sininkas (vyras ar moteris), y-
Cicero lietuviu koloniją at- pa£ su automobiliu, kartu gy- 

Jurgis Breivė su sūnumi venti. Plačiau atsakysiu laišku, 
smbūriu.1 sipylęs tokią šviesių krisle- inžinierium. Chicagoje jie turėjo ;{^^regory

vaistinę, o Cicero įsteigė lafeora-i “r,a«eP°rl* onn- (48)
toriją. Joje jie gamina vaistus,'
kurie sulaiko plaukų slinkimą,--------------------------------------------
gražina natūralią spalvą, gydo TVBINčTniI i
pleiskanas, šašus ir tt. Vaistai RA^O TYRINĖTOJŲ

BŪTINA SUSIPAŽINTI 
SU

Tazab of London
nauju katalogu, jei nori s iųsti į Lietuvą tikrai 
gerus daiktus

* Angliškas medžiagas, avalynę, nertinius ir 
600 įvairių kitų įdomių dalykų

* Speciali nuolaida garsiems Hoehner akor
deonams

* Didelis pasirinkimas maisto siuntinių. Jie 
pristatomi kuo greičiausiai

Naujam kainų katalogui gauti rašykite:
Ada Dziewanowski

41 Katherine Rd., Watertown, Mass., 02172 
Tel. WA 3-0827

S

Įrašyti Į Amerikos vaistų kata- 
4ogą — Red Book.

Breivė yra gavęs šimtus laiš
kų iš įvairių vietų. Juose dėko-

Sukaktuvininko eilėraščių čiau 
paskaitė Pr. Lembertas ir > Tų vaistų-JIB 8 uncijų skys- 
akt. Aleksandros Gustaitie- i Čio, kurio užtenka 6 savaitėm.— 
nės režisuoti Bostono Lietu- Į kaina $5.50. Aš pats esu juos iš- 
vių Dramos Sambūrio nariai bandęs ir Įsitikinęs, kad jie geri. 
Feliksas Kontautas ir Rita
Ausiejūtė. Tą žodinės pro
gramos dalį juodu atliko su

SKELB>MAS

Dievo karalystės žinios
Sunkūs darbai bus pašalinti 

Dievo karalystės Įsteigimu. Jau
jama už plaukų slinkimo su- ilgas laikas> kai žmonija turi 
stabdymą, buvusios plaukų spal- ’ sunkiai dirbti ir kovoti dėl kas- 
vos sugrąžinimą, odos išgydymą | djeniško būvio. Bet Dievo kara- 
ir tt. Pats jų bent 20 perskai-, lystę Įsteigus, sako Dievo pra

našas, net apleista ir nepereina-

Patartina visiems Įsigyti.
K. P. Deveikis 

Cicedo, III. (Skelb.)

DĖMESIO VISIEMS!
JIB preparatas išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą plaukų 
slinkimą. Atgaunama natūrali PLAUKŲ SPALVA (dažų 
nęra). JIB vaistus vartodamas, nebūsi plikas nei žilas 100% 
garantuotai. JIB 8 oz. skystis 16 savaičių vartojimui. PPD 
$5.50. Jei COD plius 50 c. Reikalaukite tuojau:

JIB LAB. 1437 S. 49th AVĖ.
Cicero 50. Illinois

dant galima sakyti, kad šis 
naujausias kompozitoriaus 
Gaidelio kūrinys, Įrašytas į 
plokšteles, turės didžiausią 
pasisekimą jaunimo tarpe. 
Tai buvo visų aukščiausias? 
meninis taškas šiaip labai 
kruopščiai, nuotaikingai ir 
rūpestingai paruoštoje ban
keto mninėje programoje.

Ačiū menininkams ir vi
sam Lituanistinės mokyklos 
Tėvų Komitetui už tokį sma
gų vakarą!

Visų atsilankiusių vardu
Jurgis

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r iidžiausj ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS nelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apd--auda yra saugu nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i'SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York L N. Y.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik ..................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
Cicagietės Įspūdžiai komuni<tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

į 196 puslapiai, kaina............ . ....................................  $2.00

ma šalis džiaugsis ir žydės kaip 
lelija, linksmai šaukdama ir gir
dama jai duotą Lebanono garbę 
ir Sarono grožį. Ji matys Vieš
paties garbę ir mūsų Dievo gro
žį.

Toliau pranašas sako raišas 
šokinės kaip briedis, ir nebylio 
liežuvis bus laisvas. Apleista iš
džiūvusių šaltiniu ir upių dyku
ma pavirs liūnu (Pra. Izaja 35; 
I. 6.7.)

Dar toliau sakoma, kad jūs
♦ | išeisite linksmybėje ir būsite
• į lydimi ramybėje; kalnai ir kau-
* kuros giedos jūsų akivaizdoje, ir 

visin šalies žmonės plos ranko
mis ir garbin Viešpatį amžinu 
ženklu, žmogus ir jo namai bus 
padaryti panažūs į Rojaus dar
žą. Savo paties nuskirtu laiku 
Dievas padarys taip. kad Afri
kos ir kitų šalių apleistieji tyrai 
pradės žydėti kaip rožės ir žemė 
pasidarys derlinga, duodama 
žmogui pakankamai maisto.

Kada žmonės pamatys, kad 
žemė darosi gražesnė, kada jie 
pajus gerą sveikatą ir laimę šio
je žemėje, jie pradės garbinti 
Dievą, kaip sako pranašas: per 
amžius tesie pašlovintas jo di
denybės vardas, ir žemė tebūnie 
pilna jo garbės. (Psal. 72; 19.).

Žmonės pradės geriau pažinti 
Viešpatį, ir jo garbė apšvies vi
są žemę, ir ant visos žemės 
viešpataus ramybė ir džiaugs
mas.

(Bus daugiau).

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarą).
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V ietines žinios
ris fin. seki. V. Stelmokas ir 
J. Romanas, kuris neseniai

--------  i viešai pasisakė, kad jam jau
Lapkričio 21 d. So. Bos- sunku iiipti j trečiąjį aukštą, 

tono Liet. Piliečių Dr-jos ir todėl reikalingas keltu- 
na: iai nominavo kandidatus vas, bet į fin. sekr. vietą sa- 
į draugijos vadovybę. Bal-,vo kandidatūrą statė. Už 
sus padavė 405 nariai. ’ Stelmoką paduota 222 bal- 

Nominuoti (eilė visur pa-į sai, o už Romaną tik 154. 
gal balsų skaičių): • Kas iš jų bus išrinkti drau-*

Į pirminiiiKus—adv. J. į gijai kitais metais vadovau-: 
Grigalus (296 b.), T. Gre j ti, sužinosime gruodžio 19 d. I 
vis (87 b.). Į Tą pačią lapkričio 21 d. į

Į vicepirmininkus — S. i buvo ir mėnesinis draugijos

ROMANAS PRAKIŠO, 
IVASKIENĖ PIRMAUJA

Di evinskas, A. Chaplikas, J. 
Kapočius.

Į sekretorius — A. Ne vie
la (313 b.), J. Tumavičienė 
(80 b.).

Į iždininkus — J. Casper.
J maršalkas — J. Marke- 

lionis, Ch. Glodenis.
Į kontrolės komisija — A. 

Druzdis, B. Kontrim. S. -Ja
kutis, A. Šidlauskas, A. Bai- 
ka ir J. Venis.

ONA IVAŠKIENĖ

PASIŽYMĖJĘS KARYS

Krank S. Jasen. kuris 
šiuo metu yra Yandenberg oro

Kultūros Klubo susirinkimas

Jis bus gruodžio 7 d.
Tarptautiniu Instituto patai- j kas, Lietuvių Socialdemo- 
pose (190 Beaeon St.). Ja- kratų S-gos revizijos komi- 
me bus kalbama tema: Lie- i sijos narvs, Naujienų kores- 
tuvių gyvenimas ir jų kultū- j pondentas Nevv Yorke. Pa-j 
finis stovis dr. Jono Gri- guldytas ligoninėje. Linkim; 
niaus brošiūroje ”Mano I am greičiau pasveikti,
viešnagė Amerikoje.“ Praa-
džia 7:30 vai. vak.

Kalėdinių kepinių kursai

Pabaltijo Lietuvių Moterų 
klubo valdyba organizuoja 
kalėdinių kepinių kursus. 
Tuo susidomėjusios klubo 
narės prašomos skambinti 
tel. AN 8-O5S’,.

susirinkimas, kuriame pri , 
imta keliolika naujų narių 
Per spalio mėnesį turėta pa-! 
jamų $13,627, bet didelės’ 
buvo ir išlaidos, nes vien i 
mokesčių sumokėta $4,629, i 
todėl pelno beliko tik $483.,

Draugijos nariams šurum ■ 
burum bus giuodžio 1 d., oi Ma>oras 
Kalėdų eglutė giuodžio 22: - «
d. Bus rengiamas ir Naujųjų. stovyklos erdves tyr.moj

i Metų sutikimas. Tuo į-ūpin-j sk-vriaus viršminkass už pat>z- 
T sis komisija, A. Young va-j din^ tarn-vb* ^dovanotas spe

cialiu medaliu. Jis yra dabarti
nės Mrs. Benjamin Palbv <š Dor
chesterio. Mass., sūnus...............

Lietuvių Fondas auga

dovaujama.

Serga V. Barčiauskas ( IŠNUOMOJA KAMBARĮ
. .. Į vyrui, pirmam aukšte, prie gero’

Susirgo Vladas Barnaus-iausisieklm„.
(49)

moooooooi

Pamaldos evangelikams

susisiekimo.
311 E St. So. Bostone.

1ŠN L O A1OJ AM AS B L TAS •

G kambarių, trečiam aukšte,1 
| alyvos centrinis šildymas, karš-; 
į tas vanduo, storm windows, arti1
į prie autobusų, už $65 mėnesiui.> »’ 
į Pageidaujama be mažų vaikų, i ♦ 
: ! i

Mrs. Glovvacki, 65 Clarkson 1 }

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. 5>ixht Street 

South Boston 
Tel. A N 8-6645

Šį sekmadienj, gruodžio 1 
d. 2:30 vai. popiet First Lu- 
theran Church, 299 Berke
ley St., bus Bostone ir jo a- i dorchester, tel. CO a-5408

Pirmoji Bostono draugija, 
kuri nutarė įnešti Fondan 
$100 ir dali jau įnešė, yra 
Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Bostono Klubas.

Savo šimtine įnešę dr. inž.: 
J. Gimbutas ir P. Kairai
tienė.

Visur gražu, 
neramu.

bet svetur

(50)pylikėse gyvenantiems lie- Į
tuviams evangelikams pa- Į------
maldos su šv. vakariene, ku- i 
rias laikys kun. H. Dumpys.■

-------------------------- ■ Palikimą tvarkant, Rox-
Lietuva nežuvo ir negali būry parduodamas 3 šeimų, 

žūti. Jos senos galybės pele- i 4-4 4 kambarių namas—34 
nuošė niekad neužgeso tau-' \Voodward Avė. Skambinti: 
tinęs minties ugnis. i Med\vav Keystone 3-8584.

(48)J. A. Herbačiauskas

Paragink savo pažįstamus J 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Parduodama

Ketvirtis & Co.

SAV-ON
j ROOFING and SIDING 

i ♦

iIi«♦
CO.J 

i
• 469 W. Broad way, So. Boston J
( AN 8-2150 }
♦ »
• DAŽOME IR TAISOME j
« -t Al Stecke
} Re?.: 8 Faxon St.
• Brockton 586-9272
t----------------------------------1

F. Pukanasis!
Natick • 

655-0807 i

. iš

Kam paskirtas Madų 
Parodos pelnas

f
Pabaltijo Lietuvių Moten.) Į 

i Klubo surengtos madų pa-'
| rodos pelras šitaip paskirs-!
! tytas: į Bostono

Gautingeno sanatorijos1 Tautinė:

Moterys turi gražių 
sumanymų

Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Klubas surengė i 

S-gos namuose po- ’
j (Vokietijoj) ligoniams $15.' būvį savo madų parodos tal- 

Vasario 16 gimnazijos • kir.inkėms. Jame pasidalin- 
j i tautinių šokių giupei $10. j ta parodos įspūdžiais, ypač 
; • Putnumo jaunimo stovy k- nuoširdžiai padėkota Graži-! 

lai $25. ; nai Danasienei ir Reginai!
Lietuviu Fondui pasiža-; Leveckytei, kurios savo da- 

dėto sumokėti $100 sąskai- lyvavimu madų parodoje di-
j ton $ 30. I džiai prisidėjo pne jos paši

ls 20 kandidatu (jų tarpe 18 vy- Ralfui $10. > Sekimo.
ru> i So. Bostono Liet. Piliečių Savo klubo sergančioms* Pobūvio metu iškilo ir
Dr-jos direktorius ji gavo dau- narėms ir F. Kiršai $25. ; naujų sumanymų. Nutarta
giausia balsų. Ji dabar yra tos Vokietijoje esantiems vai-> prisidėti prie Lituanistinės 
draugijos direktorė. kams užprenumeruoti 2 egz.' mokyklos kalėdinio paren-
------------------------------------ Eglutės. ' gimo — suruošti vaikams Į

Į direktorius: O. Ivaškie-i Be to, numatyta iš savo j vaišių stalą, 
nė (196 b.), J. Lubinas (194 i narių surinkti vartotų dra-j Iškelta mintis prie Litua- 
b.), A. 5 oung, L. švelnis, S. bužių ir juos pasiųsti Puns- į nistinės mokyklos mėginti 

ko lietuviams. i suorganizuoti dailiojo skai-l
---------------------------- , tymo, deklamavimo bei vai-

Madų paroda Worcestery į dybos klasę. Tas sumany- 
pavestas vykdyti J.

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS .........................DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni kr* utuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

{ Rūpestingai taisome laikrodžio*, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON }

Tei AN 8-4649 J

Telefonas: AN 8-2805 J
\Dr. Jos. J. Donovan j « • 
\Dr. J. Pasakarnio j

ĮPĖDINIS !
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY }
South Boston. Mass «

DOVANOS I LIETUVĄ

Kontautas, A. Namaksy, F.
Zaleskas, A. Rudauskas, A.
Matjoška, J. Vaičaitis, A.
Andriulionis, J. Owirka, J.
Olevičius, A. Palby, H. Ce-į Bostone vykusios -madų Į Lapšienei ir M. Paliulienei. 
pas, M. Bizokas, F. Stanke- paroos dalyvės kviečiamos i Pobūvv dalvvavo ir AL 
vičius, R. Venis, J. Akstinas VVorcesterj. -Ten jos rodys - Gu^taitienės viešnia iš Nevv
ir V. Skrinska (31 b.). savo darbo drabužius Mai-- Yorko__J. Škėmienė.

Į fin. sekretorius vėl var- ronio parko salėje lapkričio; 
žėsi seni varžovai: dabarti- 30 d.. Pradžia 5 vai. vak. ~

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

LAISVĖS VARPAS
N AUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA\

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Rangomis 1190 kilociklų ‘ 

FM Bangomis 105.7 megaciklu ! 
Iš WK0X, Framingham. Mass. I 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS '

TAUPYK $$$ SU FORTUNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami.O ;_ < *_• • _ •_ •— *
jiuminiai nueina iTaiBuigat.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8 2868

mas

f
U

Į
/
/
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1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ < 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai Į 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono / 
dieną. j
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: Į
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio J 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes j 
kuro išlaidas. Ir -Jums tai nieko nekainuoja. j
3. Dalių išlaidų garantija: (
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš tan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika-

| lavimą. šaukite visados iki 9 ▼*- 
• landų vakaro, 
į Telefonas AN 8-3630
a

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos 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.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

4 ir 6—8 
šventadieniais

Trans-Atlantic Travel Service ! ir krautuvė Įvairių prekių, 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, j priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- neša, kad pagal naują cent- 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8-8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusiios valdomas sritis.

ro susitarimą su U. S. S. R.
VNESHPOLSYETORG 

Įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai,

Siunčiama nauji įvairus daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-! motociklai, dviračiai, tele-
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir pavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- į 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.

vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 

| priimami bendra tvarka, 
> veikiančia nuo 1963 m. sau-

ės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nitKo neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai popuiiaru.s yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JORIU PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi

: turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. į 
Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna Į 
Fuel (o., atsakome visas Jūsų klausimus ir padedame \ 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių at-vvks Jus aplankvti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-L204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St

Apsidrausk s
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »♦• I
J Draudžiame nuo polio, viso- ♦I I
J kių kitokių ligų ir nuo nelai- •
{mių (ugnis, audra ir kt.)

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Artį Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

, *300800000

Dorchester, Mass., 02124.

t 
i

reikalais {i Visais insurance 
5 kreiptis:
! BRONIS KONTRIM*
* Jastire of thePeaee—Constable
(! 598 E. Broadvray
; So. Boston 27, Mass.
• Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {
J__________________

VWWWW5

į Dažau ir Taisau 1
* Namus iš lauko ir viduje. * 
X Lipdau popierius ir taisaus 

4

4 4

£ viską, ką pataisyti reikia.

Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- j gjo į j Katalogai yra ir lie- 
KAINA. mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams. Įvairiems radijo ir TV apa
ratams. skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų

tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 

daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas ncmoka< pastatymas garan-
pristatvti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų ; ^uotas jr skubąs.
katalogų.

ISTVGK I.IFTVVTSKA. KREIPKITĖS T.IFTUVUK.V 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽTNIN- ; 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIĖIAU«IAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame <"U INTURISTO įgaliosimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 rak rv to iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai? nuo s vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VKI>kJ\S: JONAS AIKIUiiNIS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broač»way 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduoaame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON.
. Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išskyrus šventadienius ir sekm.

► ► ► ►► ►
► ► 
v

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbinz—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

X 12 MT. VERNON STREET» 
♦ DORCHESTER 25. MASS.
fese*at**ae**♦♦»♦»***a»»

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydjtcjas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd.. Billeriea. Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai

i f




