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Bomba P. Vietnamo sostinėj 
vis neaiški politinė padėtis

Sprogo bomba amerikiečių karių namuose, o kita restora

ne už miesto. Yra žuvusių ir nemažai sužeistų. Su nuvertu- 

siais Tautos Tarybą jaunais generolais nelengva susikal

bėti. Padėtis pasilieka neaiški.

Kūčių dieną sostinės Sai- 
gono vidurmiesty sprogo di
delė bomba amerikiečių ka-į 
rių gyvenamajame 8 aukštų 
name. Du amerikiečiai buvo 
užmušti, sužeisti 58 ameri
kiečiai ir 16 kitų- Jei visi 
gyventojai jau būtų buvę 
grįžę, aukų būtų buvę kur 
kas daugiau. Spėjama, kad 
bomba buvo partizanu at
vežta automobiliu ir iš jo 
išsprogdinta.

Praeitą sekmadienį bom
ba sprogo restorane už Sai- 
gono ribų. ten 5 amerikie
čiai sužeisti, o vietinė 12 me
tų mergaitė užmušta.

Šitie įvykiai rodo. kad net 
pačioje sostinėje yra daug 
komunistų agentų ir kad jie 
gerai organizuoti.

Pažvelgus už sostinės ri
bų. pačių amerikiečių duo
menimis, 27 provincijose 
(iš 40) komunistų partiza
nai ne tik apsirūpina mais
tu. bet ir savo naudai renka 
mokesčius. 28 provincijose 
partizanai ginklais apsirū
pina ne tik iš Šiaurės Viet
namo ar Kinijos, bet ir iš 
blogai saugomų valdinių 
ginklų sandėlių ar pabėgu
sių karių.

žodžiu, žinios iš fronto 
nedžiuginančios. Tas pat ir 
viduje- Per vienerius metus 
pasikeitė net kelios vyriau
sybės.

Diktatorių Diem nuver
tus, valdė karių trejetukas, 
bet sausio 30 d. jį nuvertė 
gen. Khanh. Po 9 mėnesių ir

jis turėjo pasitraukti ir lap
kričio 1 d. užleisti vietą civi- j 
linei vyriausybei su Tran' 
Van Huong priešaky. Parla
mentą atstojo Aukščiausioji 
Tautos Taryba-

Bet ir prieš tą vyriausybę 
budistai pradėjo rengti de
monstracijas ir ją sabotuoti.

Pagaliau jauni generolai 
nuvertė Tautos Tarybą, suė
mė kelias dešimtis jos na
rių ir senų generolų ir pasi
skelbė valdysią tol. kol bū
sianti pasiekta vienybė.

Jie griežtai pasisakė ir 
prieš JAV. kaltindami am
basadorių Taylor kišantis į 
P. Vietnamo vidaus reika
lus.

Ambasadorius Taylor, 
Washingtono įgaliotas, pa
reiškė sukilėliams, kad JAV 
neberems P. Vietnamo ko
voje su komunistais, jeigu 
nebus pastovios civilinės 
valdžios? Jau yra duotas įsa
kymas neplanuoti ateities 
karinių žygių- Buvo numa
tyta padidinti paramą 60-70 
mil. dol.. bet tuo tarpu nuo 
visa to susilaikyta, kol pa
aiškės vidaus politinė padė
tis.

čia matome dabartinį Panamos kanalą ir skaičiais 1, 2, 
3, 4 pažymėtas vietas, iš karią vienoje bus pasirinkta 
kasti nauja modernu kanalą. nes dabartinis paseno ir 
juo nebegali didieji laivai plaukti.

K. Rukas sulaukė 
žmonos iš Lietuvos

Kupinos džiaugsmo Ka
lėdos buvo Kastantinui Rū
kui iš Hartfordo, kuris Ka
lėdų diena sulaukė savo 
žmonos iš Lietuvos.

Gamtos kalėdinės išdaigos 
JAV, Ceilonc ir Indijoj

Didelė liūtis Kalifornijoje. Potvynis, žemės drebėjimas, 

milžiniški nuostoliai. Baisus viesulas Ceilone ir Indijoje.
Kai 1941 m. birželio mė

nesį komunistai gaudė Lie
tuvos žmones ir juos užkal-i 
tuos gyvuliniuos vagonuos komunistams 
vežė į Sibiro vergiją, K- Rū
ko. tada pradžios mokyklų __ .
inspektoriaus, namuose te- viename di- _ . .
buvo tik jo žmona Stefanija. Jziųjų viešbučių atidalytas ga pakilo, išėjo iš savo vagų 
-Jis pats su dukra buvo kitur ! kuris uždai omas tik ir užliejo didelius šiaurės
Todėl enkavedistai io žmo? 2 va^ ryto (visi kiti uždaro- Kaliloinijos plotus, Ore- n,Xežė o jis sudJkraNt'mil1^0''al. nakties). Ja- gono, Nevados. ldaho ir 
jole pasiliko Lietuvoje. Bet, ™e Kallma .ga«ti visokių Washmgtono valstybėse. Y- 
antrą kartą komunistams ar- brandų užsieninių gėrimų, pač nukentėjo Oregono 
tinantis. jų jau nebelaukė ir tiktai uz tvirtą užsieninę valstybė-
pasišalino į Vokietiją, iš kuri ^allu.tą ~ JAV .. Tūkstančiai žmonių ture-
po karo atvyko į JAV ir ap.' ^^/^AusSts' > * ^o nan^kelios

jos. Prancūzijos ir Vak. Vo- «<>“ahn® gyvija mob.li- 
kinti i™ zuota Pagalbai teikti.

Su sovietiniu rubliu ten .Kalifornijoje. San
nepasirodyk - už jį negau- Dle«° ml.e8t3’ įuvo jaučia- 
si ne kito išgerto stiklelio T138 ze™?8 ,dre^,m38- Jls
pauostyti. a“Vu-ba U-' ° “‘P"338133

drebėjimas čia yra buvęs

Doleris kvepia ir Šiemet Kalėdų metu gam
ta nepašykštėjo savo piktų 
išdaigų. Kalifornijoj pradė
jo smarkiai lyti, šiltas oras 
iš Havvajų dar labiau padėjo 
sniegui tirpti, tai upės stai-

Naseris nesislepia 
remias sukilėlius

Jungtinės Arabų Respub
likos diktatorius Naseris pa
sigyrė, kad jis ginklais re
mia Kongo sukilėlius ir kad 
niekas jam negali sutrukdy
ti tai daryti. Tą patį daro 
Alžerija ir Gana. o taip pat 
Kinija ir Sovietų Sąjunga.

Svarstant Kongo klausi- • 
mą Saugumo Taryboje, 
Prancūzų Kongo užsienių 
reikalų ministeris Nigerijos 
užsienio reikalų ministeri

Tik Sovietų Sąjungoj 

taip tegali įvykti

sigyveno Hartforde,
Kai tik prasidėjo su Lie

tuva šioks toks susisiekimas, 
ryšius su savo žmona už
mezgė ir K. Rūkas, vėliau 
pradėjo dėti pastangas žmo
nai | JAV atsigabenti. Jos 
buvo nelengvos, bet galų ga
le jis laimėjo — žmonai pa
vyko į JAV atvykti-

K. Rūkas yra Keleivio 
skaitytojas, jo duktė Arizo
nos universitete ruošiasi 
daktaro laipsniui.

Sveikiname K. Rūką ir jo 
šeimą!

Italija nepajėgia
Prieš 10 metų Sovietijoje 

labai trūko siuvamųjų maši
nų. LiepU jų daug gaminti.
rik^ngšsi P<^°'garniu' prezidento
kuo daugiau. Netruko kele

Lėktuvas, kuris veš 

700 keleivių

Prez. Johnsonas įsakė ga
minti didžiausius pasaulyje 
trasportinius karinius lėktu
vus. kurie galėtų skristi su 
700 karių nesustodami 7.000

čia
8.8 balų.

Valdinių įstaigų žodžiais, 
dabartinio potvynio nuosto
liai pralenkia visų kitų čia 
buvusių gamtos išdaigų nuo
stolius. Jie skaičiuojami šim
tais milionų-

Paskutiniuoju metu kilu
sios pūgos trukdė žmonių 
gelbėjimą helikopteriais, ir 
daugelis gyventojų, atkirs-

rių metų. kai neparduotų 
mašinų buvo pilni sandėliai, 
ir tos atsargos vis didėjo- Jų 
išaugo stačiai Himalajų kal
nai I

Italijos parlamento ir 13 
provincijų atstovai, iš viso 
963 asmenys, jau 19 kartų 
balsavo, ir nė vieną :?rtą

& Banditai užpuolė

mylių beveik garso greičiu. ti nuo bet kokio susisiekimo, 
Manoma, kad tokio dy- laukia pagalbos, neturėda- 

džio komerciniais lėktuvais nei maisto, nei geriamo 
kelionė į Europą teatsieitų vandens nei kitų reikmenų.
tik $100.

Kongresmanas Gerald R. Ford 
iš Michigano deda pastangas 
pasidaryti respublikonę vadu 
vietoje buvusio Hallecko. Jis sa
ko, kad partijai reikia jaunes
ni? jog?.

Paskutinėmis žiniomis, vy
riausybės kariuomenė užė
mė sukilėlių generolo būsti
nę. Ten į vyriausybės ran
kas pateko ir daug partiza
nų ginklų, tarp kurių yra net 
priešlėktuvinių patrankų. Ii 
rastų ten dokumentų aiškė
ja, kad tai būta vyriausios 
būstinės visai vakarų Viet
namo sričiai.

Mūšis tęsėsi ištisą dieną, 
partizanų buvo per 1,000* 
Vyriausybės karių težuvoll 
ir sužeistų yra 35, o sukilėlių 
nuostoliai kelis kartus di
desni.

IR TEISĖJAS NEBEGALI 

SULAIKYTI STREIKO

Chicagos teisėjas, pasi
remdamas veikiančiu įsta
tymu. nutęsė geležinkelių 
streiką iki po N. Metų. bet 
toliau nebegali jo sulaikyti, 
nes nebėra tokio įstatymo-

Panašiai ir kituose fabri- balsų. Visų pirma ėjo krikš- 
Wachuku pavadino išdavi-ikuose. Protingai tvarkomo-'čionių demokratų kandida- 
ku už tai. kad jis nepasmer-1 je pramonėje seniai būtų su- tas Leone, vėliau kairiųjų 
kė Belgijos žygio išgelbėti! stota tokią prekę gaminti, socialistų vadas Nenni, po 
sukilėlių pagrobtus baltuo- kurios didesniais kiekiais jo socialdemokratų vadas, 

jau niekas nereikalauja, o, dabartinis užsienio reikalų 
ten fabrikai vis dar ją dirba, ministeris Saragat, bet nė 
nes toks kadaise buvo duo- ' vienas reikalingos daugu- 
tas planas ir ji reikia vykdy- mos nesurinko, nes partijos 
tL i nedaro nuolaidų, net krikš-

; čionių demokratų partijoje
Vartotojai mašinų neper-: yj-a kelios srovės ir jos nesu

ka dar ir dėl to. kad jos ne- taria dėl savo kandidato, ir 
laiminai ičvaimnfi i tokios, kokių jie nori, bet Į tidėl nevisi balsavo už išsta-

šiandien tik galima spėlioti Jten > vartoto^ ’?eikalavimus į tytą j j krikščionių demokra- 
sianaien tik galima spėlioti. nekreipiama J0kio dėmesio. tų kandidatą.

nes. atseit.—"valdžia geriau
žino. ko žmogui reikia ir ko
nereikia“.

sius įkaitus.
Reikalai šitoje Afrikos vi

durio valstybėje vis kompli
kuojasi. joje nori įsistiprinti 
komunistai ir iš ten savo įta
ką plėsti visoje Afrikoje. Ar 
dabartiniam Kongo valsty
bės vairininkui Tschombe

Kalbama, kad Indonezijos prezi
dentas Sukamo dėl ligos pasi
trauks. Jo vietą užimsiąs dr. 
Chaerul Saleh, kuris yra laiko* 
mas kiniečiu komunistę šalinin
ku.

Patcrsone plėšikai 

pagrobė §512.000

Kada ta rinkimų komedi
ja baigsis, nežinia. Iki šiol 
Italijos prezidentams išrink
ti pakakdavo kelių balsavi
mų.

Nerami gamta buvo ir 
Ceilono saloje (prie Indijos 
pakraščio), kur siautė viesu
las. dėl kurio žuvo apie 750 
žmonių, o medžiaginių nuo-

teisma stolių padaryta kelių milio-
nų dolerių vertės.

Taip atsitiko sovietiška- Tas pats viesulas nusiau- 
me rojuje, kaip praneša jų bė ir užliejo ir mažą Rame- 
laikraštis Krasnaja Zviez- swaran salelę, kuri yra tarp 
da. Kai teismas teisė du as- Ceilono ir Indijos. Ten nu- 
menis, kaltinamus žmogžu- skendo apie 500 asmenų, ir 
dyste. 15 ginkluotų vyrų už- daug yra sužeistų. Sakoma, 
puolė teismą ir užmušė vie- kad tokios nelaimės Ceilono
ną sargybinį.

LONDONO HULIGANAI 

NUDŪRĖ REPORTERI

Kalėdų vakare The People, 
laikraščio korespondentas 
Michael Munnelly. 23 m- 
amžiaus, svečiavosi Londo
ne savo pažįstamų r amuose. 
Išgirdęs gatvėje stiklus dau

saloje dar niekad nėra bu
vę.

{ Prezidentas Johnson ruo
šiasi pakeisti bent 20 atsto
vų užsieniuose ir paskirti te
nai savus žmones.

Spėjama, kad galų gale, žant. jis išėjo laukan ir pa
gali būti išrinktas Saragat.1 matęs, kad pusberniai muša 

: jeigu už jį balsuos socialistai ant šaligatvio gulintį žmogų. 
J ir komunistai. Tada gal ir mėgino jį gelbėti, bet buvo 

Pateisone. N.J., maskuoti krikščionys demokratai pats tų huliganų mirtinai 
plėšikai apiplėšė šv. Antano balsuos už Saragat- peiliais subadytas.

ANGLIJOJ PANAIKINTA į MILIONAI STUDENTŲ

MIRTIES BAUSMĖ I Dabar JAV aukštąsias
j mokyklas lanko 5.320.000 

Anglijos parlamentas nu-' studentų. Pernai tas skai-

parapiją ir iš jos kasos paė
mė $443 kaip tik tuo pat 
metu. kai ten atvažiavo ban
ko automobilis bažnyčioje 
sekmadienį surinktų pinigų
paimti Plėšikai užpuolė ir tarė taikos metui panaikinti 
tą automobilį ir iš jo pagro- j mirties bausmę. Ji jau pa-
bę per $-512 000 pabėgo. i naikinta daugely valstybių, mokyklas telankė 2.469.000.

Buvęs krašto apsaugos departa
mento aukštas pareigūnas J.

cius buvo beveik 11% ma- , Robert Loftb ir dar du Pareigu- 
Žesnis, O prieš 10 metų tas na* kaltinami blogai panando-



PusIžmb anu’&a Nr- 53.1964 m. gruodžio 30

Naujuosius metus pasitinkant
Vėl stovime Naujųjų metų prieangyje. Ir Keleivis j 

tamstų namus atkeliauja šiemet paskutinį kartą. Kai kitą 
kaną jis pasibels i jūsų duris, jau bus 1965 metai.

Žengdami j Naujuosius metus, atsigrįžtame atgal ir 
prisimename, ko nustojome ir ką per juos laimėjome.

Netekome visos eilės žymių veikėjų. Visų jų čia vis
tiek nesuminėsime, tad pakaks prisiminti tik vieną kitą.

Šveicarijoje gegužės mėn. mirė Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataras prel. Kazimieras šaulys, o gruodžio 
16 d. kitas signataras prof. inž. Steponas Kairys- Tuo 
būdu dabar beliko gyvi tik du nepriklausomybės akto 
pasirašytojai A. Stulginskis ir P. Klimas, abu Lietuvoj. ~~

Laikraštininkų šeima neteko Stasio Vainoro. Herma
no Jakužaičio. dr- Prano Ancevičiaus; politikai — Vliko 
pirmininko dr. Antano Trimako, generalinio konsulo Jo
no Budrio, mokslininkai — prof. Stepono Kolupailos, 
prof. Viktoro Biržiškos, prof. Tado Petkevičiaus, prof. Ka
zimiero Baršausko.

Praretėjo ir poetų-rašytojų eilės, mirus Faustui Kir- »Uu mediniai ir tlys gele. karininkus iš nelaisvės iš-
šai. dr- Juliui Kaupui ir kitiems. Nevienas iškeliavo ir kitų žiniai kryžiai“__ tokiu pa- vesti.
sričių menininkų ar veikėjų, kiekvienas savo bare išvaręs vadinimu Nidos Knygų Klu- Puslapy 158 štai kas pa- 
nesiaurą vagą. bo leidykla Londone (1 j sakyta:

* * * Ladbroke Gardens. London
T. , _ x Tx v -l. - * v t__ • - W II. Gr- Britain) išleidoK, davė sumetat? Pasaulio mastu imant. Vakarai ir Antan0 Suk-o atsiminimus

kc,uxavi3, SO. BOSTOR

Pietą Vietname sukilėliai jaunieji generolai, kurie nu
vertė Tautos Tarybą, kairėje gen. Nguyen Thi. greta 
jo kitas gen. Nguyen Van Thieu.

Da mediniai kryžiai
(Tęsinys)

” Vieno tokio pasivaikš
čiojimo metu Lanskoronskis 
netikėtai susitiko jaunų die
nų gerą pažįstamą, giminai
tį ar brolį to paties K. Bie
linio. kuris vėliau buvo sei
mo narys. Bielinis apsimetė 
Lanskoronskio nematąs ar 
nepažįstąs, bet po kiek laiko 
vėl pralenkė ir, palydovui

Rytai tebegyveno nuolatinėje nesantaikoje n sv<uu«»i - Lietuvos nepriklausomy- 
kaltinimais, ginklavosi ir stiprinosi, kad nemalonios staig- koVų 1919.1921 metais, 
menos neištiktų. Tai iš vienos pusės. O iš antros — vis bu- Leidinys nr. 49, yra 376 psl.,
vo kalbama apie sugyvenimą, bendradarbiavimą. kaina $3.00.

Komunistų fronte, kadaise vieningame, atsiradęs Tai ne bendro pobūdžio
plyšys vis didėjo. Dar Chruščiovo nenuvertus. kai kurie to meto Lietuvos kovų prisi- 
satelitai vis pamažu kratėsi Maskvos globos, o dabar tokia minimai- Autorius A. Šukys 
Rumunija net jau drista. teisybė, kol kas dar netiesiogi- rašo tik tai. kur jam pačiam nepastebint, skubiai įbruko
niai reikalauti iš Sovietų Sąjungos jai grąžinti užgrobtą teko kovose dalyvauti ir rašteli. Pasirodo, kad lietu- 
„ ... prisimena tuos asmenis, su
Arabiją. kuriais kartu ėjo į karo žy-

Su kinais Maskvos visai rimtai susikibta- Neatrodo, gį. Tatai knygoje pavardžių 
kad naujieji Kremliaus valdovai sugebės tą nesantaiką gausu su Įvairių vietovių ap- 
pašalinti. rašymais.

Antano Šukio knyga pa- 
Kręmliuie valdovams pa- ženklinta tokiais žodžiais:

*ikeitus, Vilniuje tebėra tie patys jo tarnai. Duonos gal “Tau. tėvų žeme. vargą 
bus kiek daugiau, bet dvasinis pavergimas pasilieka. Lie- pakelėm. Tau. tėvų žeme,

LflVtuvvjc

♦ * ♦

tuva buvo ir tebėra nuo pasaulio atskirta. Į ją negali pa- dažnai nuogomis kojomis 
tekti iš demokratinio pasaulio nei knyga, nei laikraštis, ir laisvės keliais bridom. už_ta- 
žmonių dvasia tebemaitinama vien komunistinio melo ir kovojom, daugis mūsų 
propagandos mutiniu. ' austot°™',Tau- Te’

Iš Lietuvos išvažiuoti j Vakarus leidžiama tik tiems.
kurie numatyti kaip gen propagandistai ir dėl kūnų ne- rengug kovotp‘
bijoma, kad gali pabėgti nuo bolševikinio lovio- \ isos ko- .
munistų kalbos apie kultūrinį bendradarbiavimą, kaip Tai ne suup sau nuotol
is seno tebuvo tik apgaulingi žodžiai, taip ir pasiliko tokie ^žia^ntana^ Šukys '2- 
ir šiemet. Ir nėra ženklų, kad komunistai tikrai norėtų atgiminimais ir n^ugin. 
normalaus su Vakarais santykiavimo. Jiems ir kulturmis čijamaig faktais jrodo. kad 
bendradarbiavimas turi tarnauti tiktai komunistinei pi o- žodžiai jo išgyventi, iš-
pagandai. kentėti.

* * •
„ . . Knyga visiems skaitytina,

Metę žvilgsnį į JAV visuomeninį gyvenimą, galime juo labiau, kad parašyta vi- 
pasidžiaugti vienu kitu ryškesniu fakto^kurie rodo. kad siems suprantama kalba, 
čionykštė lietuvių visuomenė tebėra gyva ir pajėgi Iš jų T Miko. t e k je 
ypač minėtini Vyriausio Lietuvos islaisvmimo Komiteto aprašyti mūšiai su ber- 
įvykdytos apsijungimas — į jį dabar įeina visi politiniai mOntininkais ir viena iš to- 
sambūriai; Lietuvių Diena tarptautinėje parodoje New kjų kovų, Lietuvos kariuo- 
Yorke; mūsų sportininkų laimėjimai Australijoje — jų menei nepasisekusių. Turė- 
ten skinti laurai sporto aikštėse padėjo išgarsinti lietuvių į ta daug nuostolių, ir ber- 
vardą australų tarpe, kurie iki to laiko nedaug apie mus montininkų nelaisvėn pate- 
težinojo; Lietuvių Kongresas Washingtone. kad ir nepasi- k? keletas karininkų, kurių 
sekęs taip. kaip buvo numatyta, bet vis dėlto ir mus pačius v^enas Lanskoronskis. 
paskatinęs nepalūžti ir kitiems priminęs, kad mes tebeko- Tada jau veikė ir Lietu- 
vojame dėl savo tėvų žemės laisvės. i vos partizanai, kurių būstinė

* * « 1 buvo Šiauliuose- Ten pat bu-
> vo laikomi ir nelaisvėn pa-

Naujųjų Metų proga įprasta vieni kitiems ko nors jmtj karininkai. Lietuvos 
linkėti. Mes čia pakartosime tuos žodžius, kuriuos prieš partizanams parūpo savus 
ketverius metus toj pačioj vietoj rašė velionis Jonas Ja-
nuškis- Tie jo linkėjimai tinka ir šiandien, ir jeigu jie per 
ateinančius metus visi išsipildytų, visi džiaugtumės. O jis 
tada taip rašė:

“Laukdami Naujųjų metų linkime mūsų mieliems 
skaitytojams geros sveikatos ir visokio pasisekimo jų as
meniniame gyvenime ir norime tikėti, jog naujieji metai 
ir visai Amerikos darbo visuomenei bus metai naujų lai
mėjimų socialinės įstatymdavystės srityje ir kovoje prieš 
nedarbą.

“Tikėkime, kad nauja šalies vyriausybė pasistengs 
įvykdyti savo rinkiminius pažadus dėl senų žmonių drau
dimo ligoje ir dėl kovos prieš nedarbą, kurio rykštė skau
džiai jtaliečia daugelį darbininkų šeimų.

“Mes, lietuviai, gyvensime viltimi, kad ir mūsų sena
jai tėvynei Lietuvai prašvis Afrikos saulė ir ji po daugelio i 
metų nelaisvės ir bolševikiško aziatizmo susilauks dienos, 
kada galės tvarkytis be svetimų ir be savų diktatorių ir 
kurti tokį gyvenimą, kokio jos gyventojų dauguma nori.
Laimingų metų visiems!“

viai partizanai gerai žinojo, 
kur saugomi lietuviai kari
ninkai. ir. jau kelias dienas 
iš eilės Bielinis tykojo, kad 
galėtų su Lanskoronškiu su
sisiekti. Raštely buvo nuro
dyta vieta ir valandos, kur 
Bielini ar kitus io draugus

PRIEŠ SOVIETŲ 
KOLONIALIZMĄ

Tarptautinė Žmogaus Tei
sių Lyga (The International 
League for the Rights of 
Man), kurios būstinė yra 
New Yorke ir kuri turi Jung
tinių Tautų patarėjo teises.

JAV kabinetas
Federalinės valdžios de

šimties vykdomųjų departa
mentų viršininkai, kurie su
daro kabinetą, yra preziden
to skiriami su senato pritari-

gruodžio 9 i. Visuotinės Kai.lik "aujas P*;ezide"- 
žmogaus Teisių Deklaraci. 
jos paskelbimo dienos su-

departamentų viršininkų, 
pastaraisiais metais prezi
dentas dažnai prašė vicepre
zidentą ir kitus federalinė je 
valdžioje aukštas vietas už
imančius asmenis, pa v., am
basadorių Junkt? Tautose,t 1 • J V i J • 1 a • *

kakties išvakarėse (Dekla
racija buvo paskelbta 1948.
12. 10.). įteikė Jungtiniu menesl- 
- - & ‘1 guma dabartinio kabineto

narių pasiliks savo pareigo-

prezidentas perrinktas, ka- į biudžeto direktorių, pose- 
bineto nariai atsistatydina, džiauti su kabinetu. Tas dar
Tai bus ir ateinantį sausio 

Manoma, kad dau-

galima sutikti ir pasikalbėti, 
jei kam iš karininkų pavyk
tų pasišalinti nuo palydovo 
arba laisvai iš kareivinių iš
eiti“

Toliau jau aprašoma, kaip 
tie nelaisvėn patekusieji ka
rininkai pabėgo.

Lanskoronskis dabar gy
vena V. Europoje. Jis ir tai 
A. Šukio atsiminimų knygai 
parašė 18 puslapių Įžangos 
žodį.

Kas iš buvusių ano meto 
kovų dėl Lietuvos laisvės 
dalyvių skaitys tą knygą, 
gal užtiks save arba savo 
pažįstamus ten aprašytus.

Knyga užbaigiama to
kiais žodžiais:

Tautų Komisijai Kolonia 
lizmui Likviduoti raštą ir 
priminė:

1) kad Lyga jau 1962-6. JAV kabinetas labai skir-
15 yra įteikusi šiai komisijai tingas nuo daugelio kitų 
savo memorandumą dėl ko- valstybių ministerių kabine- 
lonializmo Pabaltijo valsty- tų. JAV kabinetas neturi tei- 
bėse; sėtos egzistencijos ar galios.

2) kad nuo to laiko pade- Konstitucijoje nėra jis pa
tįs ten nepasitaisė; įminėtas. Joje tėra atsitikti-

3) kad todėl tapadėtis nai užsiminta apie vykdo- 
yra verta komisijos dėmesio, ^ųjų departamentų virsi- 
juo labiau, kad “naujieji So- ninkus. pabrėžiant, kad pre- 
vietų Sąjungos vadai yra ap- zidentas ga.i prireikti jų 
siskelbę kaip tų tautų apsi- nuomonės.
sprendimo principo rėmė- Savo administracijos pra- 
Jai • 1 džioj prezidentas Washing-

Toliau Lygos raštas sumi- tonas 1789 m. pradėjo su- 
ni ir kitus sovietinio koloni- šaukti departamentų virši- 
alizmo pavyzdžius ir. vertin- ninkus (tuo metu jų buvo 
damas komisijos pastangas tik 4) pasitarimams. Šie po- 
Afrikos ir Azijos tautų at- sėdžiai buvo vadinami ”ka- 
žvilgiu, pastebi, kad koloni- bineto posėdžiais.“ Kabine- 
alizmo naikinimo logika rei- to nariai ir toliau buvo pa- 
kalauja komisiją savo dė- skildami prezidento nuožiū- 
mesį atkreipti ir i Sovietų ra.
Sąjungos užgrobtas terito
rijas.

Lygos ilgametis preziden
tas Roger Baldwin. amžiaus 
naštos spaudžiamas, pirmi
ninkavimą Lygai užleido 
jaunesnėms jėgoms. Bald- 
winą Lyga išsirinko savo 
garbės pirmininku, o Pa
vergtųjų Seimas pagerbė jį 
Laisvės Kovos medaliu ir 
diplomu.

Fordo bendrovės pirm. Henry 
Ford laikraštininkams pareiškė, 
kad šiais metais automobilių 
paduota 8.1 milionų, o kitais

se ir toliau.

pabrėžia faktą, kad kabine
tas yra prezidento kūrinys- 
Bet praktikoje jis dažnai 
vaidina svarbų vaidmenį 
vykdomosios politikos nu
statyme ir administratyvinio 
darbo derinime.

Sudarydamas kabinetą, 
JAV prezidentas turi rasti 
asmenis, kurie geriausiai ga
li vadovauti vykdomiesiems 
departamentams. Tie depar
tamentai yra: valstybės 
(santykiams su kitomis 
valstybėmis), iždo, krašto 
apsaugos, teisingumo, pašto, 
žemės ūkio, prekybos, dar
bo ir naujausias, 1953 m. į- 
steigtas, — sveikatos, švieti
mo ir gerovės.

Prezidentui, skiriant ka
bineto narius, nepakanka 
žiūrėti, kad jie būtų specia
listai. sugebą administruoti, 
galį duoti sveikų patarimų 
prezidentui klausimais, ku
riuos jie turi išspręsti. Jis 
turi surasti tokius asmenis, 
kurie sugebėtų tinkamai 
santykiauti su kongresiniais 
komitetais, spaudos žmonė
mis ir su orumu kalbėti į vi
suomenę administracijos po
litikos reikalais.

Aplamai, prezidentas pa
sirenka asmenis iš įvairių_ 9 W 9,_ 1 • • __sncių ir

Kabinetas susirenka tiktai 
prezidento prašymu ir turi 
tokį autoritetą, kokio prezi
dentas nori. Nėra nieko, ko 
prezidentas negalėtų pada
ryti be kabineto pritarimo.
Lincolnas kaitą pasakė, kad
vienintelis balsas, kuris skai- ________
čiuojamas. yra prezidento, krašto sncių ir sru vingų 

nuomonių jo paties partijo-
Ne kaip kitose valstybėse, 

JAV kabineto nariai negali 
ELTA.. s būti kongreso rūmų nariais.

Nors pagal paprotį kabi
netas susidaro iš vykdomųjų

je.
žodžiu, kabineto sudary

mas yra vienas svarbiausių 
prezidento uždavinių-

A.N.C.S.

metais jų bus parduota jau be-

“Jaunajai Lietuvos vals
tybei parsinešėme į Vilkeliš- 
kių kaimą du medinius kry
žius ir tris geležinius. Mano 
kaimynas Justinas šimulai-i
tis. Geležinio Vilko pulko I veik fcr,ni <8-7> m,,,onai- 
šimtinės vachmistras, parne
šė vieną Vyties kryžių, o 
aš — du Vyties kryžius“.

Toliau 9eka savanorių dai
na: “Pasėjau kanapę ant 
marių krantelio...“

J. VUu

Senis Kennedy si 
vaikais atvyluU į Palm Beach, Fla.

WilHam Blair iš Cassville, Vis^ 
M šitokia “meškere“ gaudo ere
lius, žuvėdras ir kt. Ji plaukia 
vandens paviršiumi, ir kai tik 
paukštis ją snapu paliečia, jis 
jau pagautas.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
v LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL, kieUis viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslo, knygos kaina >6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiaos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina >5.50 už >4.00
K Bielinio Dienojant ” w >6.00 ” >4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ” >6.00 ” >4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” >2.50 ” >1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą ’Tenktieji MeUiM už šias dvi knygas moka 
>10.00, t. y. gauna >2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka >19.80 vietoje >26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x llį£) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo Įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Mapleveod, Chieage 29, H.
J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Cicero M, HL

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9,1

A. šemeta, 13508-10 Woodworth 
J. Novog. 87 Windenuere Avė Tarauto 3, OnL,1

VYKIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 
way, So. Boston, Mass., 02127.

12, Ohte.

Visais Literaiūros Fondo leidyklos reikalais 
: K. Bielinis, 29 West 57tk 8L, lXk fL, New Yurk, N. Y

19912.
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KAS MUKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NBPIEK1A.
KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Išauš ir Lietuvai saulėta 

diena!
J KAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, SVEIKINIMAS 

JAV LIETUVIAMS

Siųsdamas savo nuoširdžius Kalėdą ir Naujųjų Metų 
sveikinimus visiems lietuviam — nelaisvėje ir laisvėje— 
Vyriausias Lietuvos išlaisviname Komitetas užtikrina jus, 
pavergtieji broliai, kad panaudos visas progas Lietuves 
išlaisvinimui artinti ir sovietinės okupsrijos jungui leng
vinti, ir kviečia jus, laisvieji broliai, padvigubinti savo 
tautinį pareigingumą, savo dosnumą ir savo ryžtą 
vos laisvės kovai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1965 Metų proga malioniai 
prisimenu visų JAV lietuvių talkų veikloje dėl Lietuvos. 
Prisimenu visus veiksnius ir pavienius lietuvius.

Toji veikia buvo pagrįsta tikėjimu Lietuvos prisikėli
mu, auka ir gilia meile Lietuvai bei jos nelaimingiems 
tautiečiams. Giliai nuoširdžiai visiems Lietuvos ir Lietu
vių Tautos geradariams dėkoju.

Skaitlingus Švenčių proga manęs sveikinimus laikau 
skirtus ne man asmeniškai, bet Lietuvių Tautai. Giliai 
nuoširdžiai už juos dėkoju- Apgailestauju, kad man neį
manoma kiekvenam atsilyginti asmenišku sveikinimu ir 
asmeniškais linkėjimais.

Besibaigiu metai buvo tautai nuostolingi aukomis. 
Eilė taurių lietuvių, apleidę mūsų gretas, iškeliavo amži
nybėn.

Praeiti metai atžymėti ir svarbiais įvykiais: mūsų 
sportininkų laimėjimais Australijoje, Lietuvių Kongresu 
Washingtone, didinga Lietuvių Diena New Yorke, BALFo 
sukaktuviniu Seimu, pagaliau — visų lietuvių sambūrių 
VLIKe apsi jungimu. Vienybė virto realybe! Belieka ją 
praktikuoti.

Te Naujieji Metai atneša dangaus palaimą Tėvų 
Žemei, jos žmonėms ir visiems, kurie kruta dėl tautos 
šviesesnės ateities.

Te jie sustiprina visų lietuvių veikėjų viltį bei ryžtą 
ištverti ir laimėti!

Tesustiprina jie ir pavergtą lietuvį nepalūžti po liki
mo užkarta našta-

Ilgąją tautos naktį neišvengiamai paseks laisvės ir 
tikrosios nepriklausomybės palaima, nes "kilnios idėjos 
nemiršta, kaip žmonės“.

Ilgametis tautos ilgesys ir pastangos bus apvainikuo
tos sėkme.

J. Kajeckas,
Lietuvos Atstovas

Washingtonas,
1964. XII. 18 d.

Mes esame negausūs ir, palyginti, maži pasaulio di
džiųjų grumtynėse. Bet mes esame dideli ir nenugalimi 
savo idealais, savo laisvės meile, save kovinga dvasia, 
savo nepalenkiamu ryžtu nublokšti nuo Lietuvos nelaisvės 
jungą. Didysis prancūzas Victor Hugo yra pasakęs: "Nėra 
tokio dalyko, kaip maža tauta- Kas duoda didingą pa
vyzdį, tas yra didingas“. Mūsų tautos gyvenime apstu 
didingų pavyzdžių. Žengdami į 1965 metus, pasiryžkime 
juos sektu

Mainos svieto margi rūbai — keičias ir vienuolių di a Lūžiai. Kairėje vienuo- 
drabužiais, o dešinėje ji jau paprasta suknele apsivilkusi tarp savo mokiniu.

Taip dėvėti jai leido jos viršininkė.

VARDAN TOS LIETUVOS!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas, 1964 metai.

♦a***************************-************************

SVEIKINAME!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventės tai rimties, su
sitelkimo, susitaikymo ir 
meilės šventės- Jų metu 
trokštame būti su visais kar
tu, visiems gero linkime ir 
labiausiai yra išryškinamas 
bendruomeninės jungties 
troškimas.

JAV Lietuvių Bendruo
menė jungia lietuvybės iš
laikymo idėja visus Ameri
koje gyvenančius lietuvius. 
Šios jungties pagrindą suda
ro tautinis susipratimas ir 
tautinio solidarumo įsisąmo
ninimas. švenčių nuotaikos, 
keliančios tautinio solidaru
mo dvasią, telydi mus lietu
vybės išlaikymo darbuose ir 
kovoje dėl lietuvių tautos

, laisvės ir Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų 
1965 Metų proga sveikina 
visus JAV gyvenančius lie
tuvius ir linki geros šventi
nės nuotaikos ir nepalūžta- 
mai ir tvirtai ateinančiais 
metais būti lietuvybės išlai
kymo darbuotojais ir kovo
tojais už Lietuvos laisvę.

JAV Liet. Bendruomenės 

Centro Valdyba:

J. Jasaitis, M. Rudienė, Z.

Daiiidka, J. Ignatonis, J. 

Jurkūnas, V. Kleiza, M. 

Šimkus, J. Paštukas, K. 

Januška

HM

Padvigubinkim savo ryžtą 
laisvės kovai!

VLIKO SVEIKINIMAS KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

Lietuviai nelaisvėje ir laisvėje!

Kai Gimimo Žvaigždė apreikš žmonijai gerąją nau
jieną ir Naujųjų Metų varpai aidės geresnio rytojaus 
viltimi, mūsų Lietuvą tebegaubs sovietinės okupacijos 
negando naktis- Per ilgus savo didingos istorijos amžius 
mūsų tauta niekada nėra buvusi tokioj grėsmingoj 

mojo atlydžio

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

LIETUVIŠKA ŠEIMA, SAVO JAUNĄJĄ KARTĄ 
ĮRAŠYDAMA NARIAIS Į SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE, BUS ŪŽTI KRINTA,KAD JAUNUOLIAI 
SUARTĖS SU SAVO TAUTOS' ŽMONĖMIS 
VAUS LIETUVIŠKAME VEIKŠttft

MI PATRIOTINĖJE DVASIOJE.
JEIGU Į JUS KREIPSIS SLA ORGANIZATORIUS, 

SUTIKITE JĮ PALANKIAI, NES JIS TURI GERUS PA
TARIMUS APDRAUDOS REIKALAIS.

DAUGIAU APIE SLA SUŽINOSITE, JEI PARAŠY
SITE TOKIU ADRESU:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
307 WEST 30th STREET,
NEW YORK, N- Y. 10001.

gniaužti ir išrauti

jautri savo ar

pavojais.

ir laisvųjų lietuvių . Isningiim— kad tik 
gali užtikrinti mūsų tautai išliki

mą ir jos kultūrinį išsiskleidimą Tai krašto jaunųjų lietu
vių bodėjimasis "didžiojo brolio“ globa ir rusinimo slogu
čio. Tai Rusijos-Kinijos konflikto gilėjimas ir vakarietis- 
kųjų idėjų poveikis pačių bolševikų prieaugliui ir pačiai 

komunistų partijai.

Dėl

BENEDIKTO VOLENTO-VALENTUKEV1CIAUS 

liūdžiu ir reiškiu gilią užuojautą didelio 
prislėgtiem velionio žmonai Mary Volente- 

si, dukrai Helen Geegan su šeima,
Joe Volente su šeima, anūkei Alke Carbaria 

dukrai Onai Vilkelienei Lietuvoje su 
ii Petrui Volente m teima dėdei Miliui 
su šeima ir lotiems jo pusbroliams,
ir jų šeimoms.

Vincas Misevičius.
Newton. Mass.

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS
1965-jų metų Keleivio Kalendorius jį užsisakiusiems 

jau issiuntinetas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs ir norėtų 

žinoti, apie ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia 

paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis:

Astronomijos žinios.
Kalendariumas.
Naujų Metų papročiai.
Vasario 16 Šventė (kaip ji atsirado)- 
Sunkūs laikai be galo (eilėraštis).
Kas buvo šv. Kazimieras?
Balandžio Pirma — juokdarių diena.
Gegužės Pirma — darbininkų šventė.
Motinos Diena (ką ji reiškia).
Klaikiosios birželio dienos.
Amerikos nepriklausomybės šventė*
Rugpiūtis — Pirmojo pasaulinio karo pradžia. 
Minėtinos dienos rugsėjo mėnesį.
Spalis — Amerikos atradimas.
Ką reiškia Kalėdos ir Kūčios?
Mokslininkų nuomonės apie žemės amžių.
Rudens motyvais (eilėraštis).
Lietuviškumo klausimu.
Politinių veiksnių pasitarimas (nuotrauka)- 
Ar yra skraidančių lėkščių?
Sąmokslas susprogdinti Anglijos parlamentą.
Ar turėsim tėviškėlę? (eilėraštis.
Kaip atsirado nežinomojo kareivio kapas?
Vytauto Didžiojo muziejus Kaune (nuotrauka).
Ji nebuvo Ustjanauskienė (apie jos nužudymą).
Kodėl moterys gyvena ilgiau už vyrus?
Kaip Lietuvoje degino "raganas*.
Grįžta Amerikos kalakutai (laukiniai).
Kiek Amerikai kaštuoja pavainikiai vaikai.
Trobale pri opės (žemaitiškas eilėraštis).
1710 metų maras Lietuvoje.
Paslėpti turtai.
Naudingi patarimai — kaip rašyti laiškus.
Rašybos ženklai ir skyryba.
Kaip naikinti skruzdės.
Kaip sodinti pupeles — binzus.
Kiauliena — pavojinga mėsa*
Išmokime išpūsti nosį.
Etiketas, arba — kaip elgtis prie stalo.
Tomatai, arba pomidorai.
Kaip pasidaryti Bordeaux mišinio kenkėjams naikinti.

Medžiagai ir kitiems dalykams vis brangėjant, buvo- 

priversti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA sa spalvotu žemė
lapiu, 96 psi., kaina .. $0-75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Kai- 
........................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmu trage- 
kaina ........................... $0.20

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psi.. kai
na .................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 psl.. kaina ............... $0.10

LIETUVOS SCCIALLEMO- 
KRAlį e ARTI JOS PROG- 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL. 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Srr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................... $0.75

Liur n-Ii Lllr.’J.“-")!.“ o 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

! NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psi., kaiim .. $5 00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .................................... $0.15

IŠ DŪMINES LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAI1 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRA (PSNIaI 
(Kaip atsirado popiežiai, n> 
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 ps!., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psu
lama ............................ $0.29

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psi.. kai- 
kaina ............................ $Ū25

ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL 
kaina ............................ $025

DAINOS aPIE LAISVę, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina................$2.00

pamatysite, kad jis to vertas. Užsakymus galima siųsti KAS
K.

kartu su prenumerata arba ir atskirai. na

Adresuoti taip:

“KELEIVIS“

636 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS. 02127

YRA SOCiALIZAClJA, 
Ksutsky, 31 psL, kai- 

.................................... $030
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos, A. Antanov, 45 psL, 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvvay 

te Uaatas 27, *

1
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Iš pavergtos Lietuvos
Menko* kokybė* duona 

Lietuvoje

(E) Iš okupuotos Lietuvos-, 
gautomis žiniomis, pasta
ruoju metu kiek pagerėjęs 
duonos pasirinkimas. „Kom. 
Tiesa“ (nr- 241) pripažino, 
kad tas pagerėjimas pašte* 
betas tik gruodžio mėn. pra
džioje. Tiesa, duonos Lietu
voje netrūkę, tačiau, teigia 
partinis laikraštis. ”ne pa
slaptis. kad duonos pasirin
kimas buvo ribotas“. Ji bu
vo blogesnės kokybės negu 
anksčiau. Tai patvirtino ii 
maisto pramonės valdybos 
pareigūnas L. Ugianskis- Jc 
žodžiais, ištisu* metu* duo
na buvo kepama iš žemes-

rūšies ruginių ir kvieti 
nių miltų, įmaišant iki 20- 
30% kitų grūdinių kultūrt 
miltų, kaip kukurūzų, mie
žių. „Mažokai buvo kepama 
baltų duonos gaminių — 
bulkučių. riestainių“ (Iš tik 
rųjų. gyventojai tegalėdavo 
porą bulkučių įsigyti tik di
džiųjų komunistinių švenčių 
progomis. -E.).

Dabar duonos pasirinki
mas esąs padidėjęs- Ugians
kis su pasdidžiavimu prane
šė, kad Lietuvos gyventojai 
artimu metu gali susilaukt, 
bulkučių su aguonomis, rie 
tainių-traškučių. Vadinamas 
„apribojimo laikas“ esąs 
pasibaigęs, tad į ruginius n 
kvietinius miltus jau nebe- 
maišomi kitų grūdinių kui 
turų miltai. Tikimasi, kac 
po liesųjų duonos atžvilgu 
1964 metų jau bus sugrįžta 
prie 1963 metų lygio. Tokia 
Ugianskio nuomonė. O gy
ventojai galėtų paklausti 
kada bus sugrįžta prie visiš
kai normalios padėties, ka: 
maistu visiškai nebereik 
skųstis?

Remdamiesi ligšiolinu 
patyrimu, mes manome, kač 
dar ir ateity Lietuvos gyve.r 
tojai ne tiek bus maitinami 
tais pažadėtais riestainiais 
kiek komunistinio propa 
gandisto raityto liežuvit 
„traškučio“ tuščiais paža 
dais ir įprastinio melo mai 
dėlėmis.

Prekyboje daug nesąžinngų 

žmonių I
(L) „Tiesa“ prekybos rei

kalams dažnai skiria veda
muosius ir vis kelia įvairias 
negeroves. Neseniai ji teigė, 
kad reikia labiau tirti pirkė
jų paklausą, reikia daugiau 
įdiegti įvairias naujoves, pa
žangias prekiavimo formas. 
Tačiau... vis dar pasitaiko 
žmonių apgaudinėjimas, 
grubumas ir išeikvojimai- E-! 
są. į prekybą vis dar paten- i 
ca nesąžiningi žmonės, ieš
kantys pasipelnijimo. „Vis 
dar dažnai landas į prekybą 
sukčiai susiranda Kaune“. 
Dienraštis priminė, kad ne
seniai Kaune buvo išaiškin
ti stambūs išeikvojimai 
Kauno universalinėje par
duotuvėje. vaisių-daržovių 
prekyboje, kai kuriose pra-J 
moninių prekių parduotuvė-: 
se. Nesąžiningi žmonės pra-! 
lindę į prekybą Šilutėje, su- j 
sikompromitavę dirba Šven
čionių ir kitų rajonų koope- 
atyvų sąjungose. Tikimasi, 

kad prekybos kadrus sustip
rinus komunistais, padėtis 
jau pagerėsianti..-

Bostoniečiai pas Steponą Kairį Mon Repo* sanatorijoje 
Smithtown. L.I_ N.Y„ 1962 n. rudenį. Sėdi iš kairės į deši
nę prof. Steponas Kairys, jo kairėje senas artimas draugas 
ir bendru kovų dalyvis inž. Vladas Sirutavieius. stovi Kelei
vio redaktorius Jackus Sonda.

Kaip jie atsisveikino sa 
prof. Steponu Kairiu

LIETUVOS ATSTOVO J. RAJECKO KALBA

„Vėl paviliojo auką kapai!..

Jo giminėm* bei artimiesiems, jo gyvenimo palydo- 
, vam* ir talkininkam*, ypač tiems, kurie Velionį nenuilsta

mai ilgu* metu* globojo, gelbėjo ir ligoje dažnai lankė, as 

! reliktu mūsų Tarnybos vardu gilią padėką ir giliai nuo
širdžią užuojautą. Ką Velioniui padarėte — Lietuva;

padarėte.
' Velionio* gyvenimas ir kančių — pavyzdys gyvie 

šiem*, kaip tauriam patriotui tenka dirbti, k.-nūti, auko 
‘ ti* ir nepalūžti. Nei pergyvenimai, nei liga nepaLužė- Per

nai Vliko 20-tie* metų proga jis tarp kita pareiškė:
„...Kremlius tapo didžiausiu priešu..- Vlikas visą lai 

ką orientavosi į Vakaru*.-. Bet pi mutiniais kovotojais ui 
Lietuvos laisvę esame mes patys, pati Lietuviu Tauta.“

Tai Velionio* testamentas gyviesiems.
Kad Velioniui būtų lengviau ilsėtis svetingoje šalyje 

ai laikau didele garbe atvežti prie karsto bent žiupsneli 
relikvijos, Lietuvos žemelės, dėl kurios laisvės, nepriklau 

J somybės ir gerbūvio jis nenuilstamai lig mirties dirbo ir 
aukojosi

VLIKO PIRMININKO VACLOVO SIDZIKAUSKO 

KALBA
Ir vėl mūtų tautą ištiko skaudus smūgis. Mirė Stepo

Sumažinto* kaino*, bet.-, 

tik pasenusioms prekėms

(E) Lietuvos gyventoja 
metams baigiantis paraginti 
įsigyti prekes, nes tuo būdu 
jie. esą. sutaupytų beveik 5 
milionus rublių. Spauda 
skelbė.—pirkite pramonėm 
prekes, nes jų kainos suma 
žintos 30-50%. Prekybos mi 
nisterijos pareigūnas K 
Perkumas paaiškino, kad e 
sąs toks vyriausybės nutari 
mas ir kad kainos vienkart’ 
niai sumažinamos siuvi 
niams. vilnoniams ir šilki 
niams audiniams, avalynei 
galanterijai, namų apyvo
kos reikmenims, kurie toliai 
nebu* gaminami, yra pase 
nusių fasonų, modelių i 
spalvų, nustoję savo pradi 
nės kokybės. Atpigintos pa 
senusios prekės nuo gruo 
džio 10 d. pradėtos pardavi
nėti ne tik specialiose par
duotuvėse. bet ir mugėse, 
turguose ir kolchozininkų 
turgavietėse- Tad gyvento
jai turėjo „džiaugsmo“, nes 
galėjo sutaupyti 5 milionus 
rublių ir. svarbiausia. įsigyti 
pasenusių, menkos kokybės 
pramonės prekių.

LENKIJA

Nauja rašytojo byla?* •
(E) Varšuvoje laukiama 

naujos bylos, kurioje vėl bus 
teisiamas žinomas rašytojas- 
šį kaitą režiminės spaudos 
strėlės buvo nukreiptos 
prieš kritiką ir poetą Joną 
N. Millerį. „Žycie Warsza- 
wy“ dienraštis ir „Polityka“ 
savaitraštis 74 m. amžiaus 
kritiką puolė, prikišdamas, 
kad viena ranka jis priim
davęs valstybines premijas 
ir gaunąs literatams skiria
mą pensiją, o kita šmeižęs 
Lenkijos valstybę. Miller, e- 
są, 1959 m. parašęs straips
nį Londone išeinančiam len
kų išeivių savaitraščiui

Wiadomosci“. Prisidengęs 
St. Niemiros slapyvardžiu, 
rašytojas pasijuokęs iš 
'liaudies Lenkijos“ rašyto

jų. juos pavadinęs avinais- 
Miller yra buvęs Lenkijos 
rašytojų sąjungos pirminin
ku (1945-1947). Vienas žy
miausių Millerio veikalų — 
„Maras Granadoje“. Prieš 
karą Miller yra buvęs lenkų 
socialistų dienraščio „Ro-
;otnik“ bendradarbiu.

Jei įvyktų antroji prieš 
lenkų intelektualus nu
kreipta byla. tai reikštų go- 
mulkinio režimo pasiryžimą 
oūti nenuolaidžiu kultūros 
veikėjų atžvilgiu.

Kairy*. į amžinybę iškeliavo taurus aukštaičių sūnus, 
dideliai kuklios prigimties ir laikysenos, tačiau didelė 
dvasios savybių, kurias atvaizduoti galima tik superlaty- 
vais- „Turi numirti, kad būtum nemarus“, sako gyvenimo 
patirtis. Steponas Kairys ir gyvas buvo didingas. Didinga; 
kaip žmogus, kaip lietuvis, kaip valstybės vyras, kaip vi- 

j suomenininkas ir politikas. Jo asmenybė gražiai suderin° 

| viso* žmonijos ir savo tautos idealus, kovą su žmogaus 

j nuteisinimu ir išnaudojimu ir kovą dėl savo tautos ne

priklausomybės, laisve* ir demokratijos.
Kiti geriau primins prie šio atviro karsto ryškiuosius 

Stepono Kairio gyvenimo etapus, jo žygius Lietuvos vals- 
' tybingumo brandinimo laikotarpiu, pirmojo pasaulinio 

karo metais, nepriklausomos Lietuvos kūryboje ir Lietu
vos laisvės dabartinių sutemų metu. Bene geriausiai ve

Diena j dieną tiek jų atranda !“
Maironis

Paviliojo auką, tarytum jų šiemet dar būtų buvę 
permaža. Šios progos auka — tauri istorinė asmenybe.
Su velionie* Stepono Kairio-Kanumko mirtimi lietuvių jjonį apibūdina jo dviejų atsiminimu knygų antraštės — 
tauta neteko galingo šulo ir didelio lietuvio. į budou k ,Tau Lietuvau veiionįs tikrai budinę

Jis buvo ne tik Lietuvo* saulėtų dienų patriotas- Ji* Lietuvą iš miego- Jis tikrai buvo vienas tu žmonių.^cui ie 
tok* buvo iš pat jaunystės: carizmo, nacizmo ir bolševiz- atidavė savo tautai.

_____ mo Lietuvoje siautimo metu. Ji* toks buvo Rusijos «iluE“°- Iš didžiųjų Stepono Kairio darbų, kaip dvi saulėje
vių. pasisakymus. Juose je, Lietuvoje, tremtyje Vokietijoje ir šioje saly je. Ji*^ tok* apįnJįnčios kalnų viršūnės, iškyla 1913 m. vasario 16-sic 

(„Vilnius žengia į ateitį“):
dažnu atveju kritikuojami 
minskiečių, leningifediečių

Tebes varstoma Vilniau* 

ateiti*

(E) Ryšium su keturiais 
projektais naujai išplanuoti 
Vilniaus miesto centrą, 
’Komj. Tiesa“ tebedeaa 

skaitytojų .daugiausia lietu-

buvo sveikas. JU tok* paliko ir paliegęs. JU buvo šakoto* Lietuvo* NepriUausomybės Aktas, kurio vienas autorių ir 

veiklos žmogus: inžinierius, politikas, žurnalistas, redak- signatarų jU buvo, ir jo pirmininkaujamo Vyriausio Lie- 

torius, knygų autorius ir profesorius. JU Lietuvo* Nepri- Išlaisvinimo Komiteto sudarymas 1343 m. Lietuvos

klausomvbės Akto signataras ir Lietuvos ministenų i- pogrindyje. Rusijos bolševių sutrypto Vasario Šešiolikto 

narna Vilniaus senųjų pasta-; Matome jį nepriklausomo* Lietuvos seimuose airto-aliai atstatvti
ų reikšmė. | - sutemų metu pogrindyje ir Vliko priešakyje- Ir, c . ..

Vienas iš įdomesnių pasi- bcrcikia irX>gus, pačiu pavojingiausiu metu vadova- ’ nripxinimaiUai 1f^?ln|ai vadovavęs lietuvių tautos pasi 
sakymų — istorijos moksių’ \ ^idžUug^dabartine Vliko konsolida- Pn^ln™ui naciškojo okupanto užmačioms Lietuvoje, jis
kand. V- Merkio. Jis pažy- Vhinu: ^uot. LJM11 £ ^intyil kai.u _ sovletM karinėms jėgoms antru kartu užplūstant Lietuvą

cija ir išgirdę* « prabylant vieningu nr galingu baku - ko j Vakarus organizuoti kovog §a rauidonuoju okupan\ 
likimo išplesiamas i* musų tarpo. : tu. jūroje pake,iui j švedlją vokiečių karo laive

Velionis mirė lygiai mėnesi* po mano pa* jį Smith- • suimtas, kalintas Liepojuje ir Gdynėje, jis įsijungė Į \ uko 
towne atsilankymo. JU mano atsilankymu džiaugėsi, Į Delegatūros pogrindyje veiklą Bei lyne. atsteigč Vyriausią- 
džiaugiausi ir aš. Džiaugiausi, ne* radau jį besidomintį jį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą Wuei-zburge ir kurį lai- 
lietuviškai* reikalais. daug skaitantį ir planuojanti ruošti ką jam vadovavo. Vėliau jis Vliko narys. Lietuvos Ūkio 
sekantį savo atsiminimų tomą. JU papasakojo apie veiklą, Atstatymo Komisijos pirmininkas. Vykdomosios Tarybos 
pogrindyje, areštą ir odisėją pasitraukiant į Vakaru*. Ne- narys, ir tik liga sutrukdė jam perimti Vykdomosios’ Ta- 
buvo jokių ženklų, kurie pranašautų taip netolimą mirtį, rybos pirmininko pareigas-

Velionis buvo pastovių principų, didelės tolerancijos, Steponui Kairiui nebuvo vistiek, kokia bus atkuriama 
gyvos erudicijos, gilios dvasinės kultūros žmogus- JU ger- j Lietuva. Jo idealas buvo tikrai neprikiausoma, tikrai 
bė kito nuomonę. JU buvo be galo švelnaus būdo žmogus.. laisva ir tikrai demokratinė Lietuva.
JU buvo pasišventėli*. JU lietuvių tauto* laisvei ir gerovei J žodžiai negali pilnai išreikšti nei tautos dėkingumo 
pašventė visą savo gyvenimėlį. JU savo tautos reikalaU vienam savo kilniausiųjų sūnų. nei jos skausmo dėl jo ne- 
ir jos skriauda gyveno iki paskutinio atdūsio. Jis giliai ti- tekimo. Neseniai išrinktas apjungto Vyriausio Lietuvos 
kėjo Lietuvo* būsimu prisikėlimu. Vilti* buvo Velionie* Išlaisvinimo Komiteto pirmininku, pagarbiai lenkiu savo 
stiprybė- Be vilties, — galvą prieš pirmojo Vliko pirmininko palaikus ir visų

„Me* nepažintume giedros, | Vliką sudarančių politinių ir rezistencinių organizacijų

rygiečių projektai primg-

mi. kad Vilnius nesąs milio- 
ninis miestas, jam nebūdin
gi pastatai, „pritrenkiantie
ji praeivį savo grandiozišku- 
mu ir masyvumu. Vilnius ža
vi savo intymiais gražios ar
chitektūros kampeliais...”' 
Tuo tarpu Leningrado ar
chitektai Vilniui siūlo milži
niškus pastatus, o tai jau 
nusikelia su miesto augimo 
.radicijomis bei ardo miesto 
ir gamtos harmoniją. V- 
derkys pasiūlė išsaugoti 
-isus tuo* pastatus, ku- 
ie „brangūs liaudie* kūry
binė* minties, jo* genijau* 
paminklai“. Tai šv. Jokūbo 
r šv. Rapolo bažnyčios, ku- 
ias minskiečiai ir leningra- 
liečiai architektai norėtų 
nugriauti. Merkys čia aiš
kiai nepatenkintas ir dau
giau teigiamai vertina vil
niečių architektų projektą.

’Ar mūsų anūkai nekaltins

už statybą Neringoje?“

(E) Praėjusį rudenį oku
puotos Lietuvos spaudoje 
neigiamai paliesta Kuršių 
Neringos statyba ir turistų 
sauvaliavimai- Dėl to Vil
niaus „Tiesoje“ skelbiama į- 
vairios statytojų nuomonės, 
ralangos m. vyr. architektas 
\. čepys klausia: „ar nekal
tins mus ateityje mūsų anū
kai ir proanūkiai už statybą 
Neringoje?“ Jis teigia, kad 
stambi statyba pažeidžia 
sunkiai susidariusią dirvą ir 
augmeniją. Jis siūlo Nerin
goje vystyti tik lengvo tipo 
statybas.

Ir būtų mūs darbai aptemę vardu, o taip pat Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos
Velioni* paskutinis iš Nepriklausomybės Akto signa-< Delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime vardu pa- 

tarų laisvajame pasaulyje. Su jo mirtimi gyvi bepaliko tik j reiškiu: 
du ir abu priešo nevalioje. Taip istoriško akto signataras 
tampa visos tauto* nuosavybe. Tokio asmens mirti* — 
smūgis visai tautai. Laisvės laikai* Nemuno krašto tauta 
liūdėtų dėl ją ištikusios tokio* nelaimė*. Šiandien ji pri
versto ten liūdesį bei gedulą slėpti nuo budraus okupanto 

airių-
Lietuvos Diplomatinė* bei Konsularinė* Tarnybos ir 

savo vardu reiškiu paskutinę pagarbą Vasario 16-tos Ak
to signatarui ir aplamai nenuilstamam, ištikimam kovoto
jui dėl Tėvų Žemė*. Su giliu liūdesiu to* Tarnybos vardu 
atsisveikinu su Velioniu.

kad be tvarkos vaikščiojan- 
tieji ekskursantai negriautų 
kopų ir kad būtų griežčiau 
kovojama prieš tuos. kurie 
niokoja Neringos želdinius. 
A. Endriukaitis iš Kauno 
pasiūlė Neringoje steigti na
cionalinį parką. Taigi, Lie
tuvo gyventojų tarpe jaučia-

Doc- J. Daugėla iš Kauno mas aiškus susirūpinimas 
nurodė, kad Neringa yra*dėl Neringos. Mus stebina, 
gražiausias kampelis ne tik j tai. kad per tiek metų vis 
Lietuvoje. Jis pasiūlė įreng- dar nesusigaudoma. kuo pa
ti į kopas specialius takus, versti Neringą ir kokiom

priemonėm apsaugoti gam
tos grožį.

Ar tik nebus pagrindinė; 
priežastis ta. kad Neringos 
šiukšlintojų ir gamtos nai
kintojų iki šiol negalima į- 
veikti dėl to. kad ten iš Rusi
jos privažiuoia ’noilsiauti“ 
tokiu komunistiniu jr enka- 
vedistiriu „porinu“ kuriuos Į 
bandvti sudrausti biio ne tik Į 
vietinė policiia. bet ir oatii
anko+AT? Lietuve? tarybinė
„valdžia"-..

NUTEISĖ KOMUNISTŲ 

ŠNIPUS

Newarke elektronikos in
žinierius John Butenko nu
teistas kalėti 30 metų, o šo
feris Igor Ivanov 20 metų už 
šnipinėjimą Sovietų Sąjun
gai. Pirmasis surinkdavo 
reikalingas žinias, o antrasis 
jas perduodavo komunis
tams.

RUMUNIJA JAU KALBA

APIE BESARABIJĄ

Rumunija vis labiau lais- 
vinasi iš Sovietų Sąjungos 
globos. Ji jau kelia Besara
bijos atgavimo klausimą.

Joje gyvena virš 3 mil- gy
ventojų, ten susų maža da
lis. bet 1812 m. Rusija ją už
grobė. 1917 m. ji pasiskelbė 
nepriklausoma ir prisijungė 
prie Rumunijos, bet 1940 m. 
ją vėl užgrobė Sovietų Są
junga. Antrojo pasaulinio 
karo metu ją išlaisvino ru
munai. o nuo 1945 m. ji vėl 
yra įjungta į Sovietų S-gą-

♦i*ir«: t* z, : t* i -1 Lietuvai su kau-. jęaip tinome, ir Kinija vis
pu atlikai. Is Tavęs ir Tavo daroų mes. gyvieji, semsimės garsiau kalba apie Sovietų 
stiprybės. Tu būsi mums pavyzdys ii kelrodis. Mes tęsime Sąjungos užgrobtas kitų že- 
tai. ko Tu nespėjai baigti- Toks yra mūsų įsipareigojimas, mes.

Steponas Kairys tarpe kitu žymią socialdemokratu veikėją, susitikę 1960 
metais Amerikos Lietuvią Socialdemokratu S-gos suvažiavime. Iš kairės į 
dešinę Stasys Michelsonas. dr. Pijus Grigaitis, Steponas Kairys ir Kipras 
Ridinis.

r
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kas kasdien perskaito laik
raščiuose mirusiųjų sąrašus 
ir tuoj telefonuoja pasirink
tai našlei. Sako. aš esu to
kios ir tokios draudimo kom
panijos iždininkas ir noriu 
pranešti, kad tamstos vyras 
buvo apsidraudęs mūsų 
kompanijoj gana stambiai 
sumai. Apdrauda užrašyta 
tamstai, deja. jis užvilkino 

' savo mokesčius, ir kompani
ja dabar negali tos apdiau

Brazilijoje — makumbutai

New York Times pra
neša iš Rio de Janeiro. Bra
zilijoje. kad ten iš Afrikos

j- ______ kilusio dvasių kulto, plačiai
dos tamstai išmokėti; tačiau. Macumba vardu
jeigu tamsta turi pinigų už
vilkintą skolą tuojau apmo
kėti. tai aš tuoj nuvyksiu tą 
mokesti paimti, ir tada ap
drauda bus tamstai išmokė-

Naujos sektos katalikų 
bažnyčioj

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

MAIKIS

— Alou. Maikuti. alou! 
Turiu tau geią naujieną!

— Na, na?
— Žinai, kaip tik tu pa

linkėjai man laimingų Nau

Laukinių gyvulių tramdytojai Walter Zapachny su 
žmona ir liūtu iš cirko vaikšto Tbilisi (Gruzijoje) gal

sų dvasios niekuomet negy- 
veno žemėje.“

Katalikų bažnyčia iš sa
vo pusės irgi pradeda šalin
tis nuo savo keistos atžalos. 
Monsinjoras Francisco Bes- 
sa pasakė, kad katalikai, ku
rie kartkartėmis per išpa
žintį pasisako dalyvaują 
Makumbos ceremonijose, 
nebegauna sakramentų.

Kas tas „Opus Dei“?

JAV spauda susidomėjo 
tikybine organizacija, kuri 
daranti pažangą JAV-se. Ta 
organizacija, prieš 36 metus
įsteigta Ispanijoje ir pava
dinta Opus Dei (Dievo dar
bas). dabar turinti apie 50, 
000 narių 62 kraštuose ir ke
letą tūkstančių JAV. būtent 
Yorke. Washingtone, South 
Bend, Gary. Valparaiso. St- 
Louis. M>Iwaukee bei Medi- 
sone.

Opus Dei esanti katalikiš
ka pusiau slapta organizaci
ja. ir net popiežiaus Jono 
XXIII palaiminta, politinių 
tikslų neturinti, bet kunigų 
nemėgiama. Vatikano auto
ritetai paaiškinę, kad Opus 
Dei yra civilinė institucija, 
kurios tikslas skleisti evan- 
gelinės tobulybės gyvenimą 
visose civilinės visuomenės 
klasėse, ypač intelektualų 
tarpe.

Opus Dei įsteibė monsin
joras Jose Maria Escriva de 
Balaguer 1928 metais Ispa
nijoje. kur organizacijai 
priklausą net keli ministe- 
riai ir apsčiai kitokių įžy- 
menybių. siekiančių Ispani
jos liberalizacijos ir jungi
mo į Vakarų Europą.

Opus Dei nariai vieni pri
siima vienuolių gyvenimo 
būdą — gyvenimą bendruo
menėje ir prisiekią gyventi 
klusnume, neturte ir „skais
tybėje“, o kiti esą vedę. šei
myniški ir turtuoliai. Antros 
klasės nariais, vadinamais 
„kooperatoriais“. galį būti 
ir nekatalikai.

„Mes mielai kviečiame 
kooperatoriais nekatalikus. 
ir mes pirmieji tokius asme
nis priimame- Tam tikra 
prasme mes esam liberali or
ganizacija“, pareiškė kun. 
Ignatius Gramont. Opus 
Dei vadas JAV. Opus Dei 

upės ir laukai. -Jie nėra mi- j Jungtnėse Valstybėse įsteig- 
rusiųjų žmonių dvasios; mū- tas 1949 metais.

vadovai stengiasi suorgani
zuoti naują religiją.

Macumba (makumba) y- 
ra vardas tam tikro medinio 
instrumento, vartojamo kul-

i ta-. Jeigu našlė pasako, kad ceremonijose. Tikrasis 
sektos vardas yra Umbanda.1 ji galinti reikalingą sumą su

mokėti, tuoj pasirodo švel
naus liežuvio džentelmenas, 
pasiima jos pinigus ir dings
ta. Našlė tada sužino, kad 
nėra nė tokios draudimo 
kompanijos, nei tokio „iždi
ninko“.

— Tai kodėl valdžia ne- 
i uždaro tokių sukčių i laku- 
pą?

— Kuriuos sugauna, tuos 
uždaro. Bet jie veikia labai 
gudriai ir ilgai vienoje vie
toje nebūna. Apgaudinėja 
daugiausia senus žmones, i steigti- 
kurie negali greitai protau
ti ir Įkliūva Į sukčių sląstus.

— Maiki. mano razumas 
ne durnas, ale būčiau ir aš 
Zacirkos tūkstanti dolerių

„ iš kur tėvas žinai, l,rakiš?s- tu nabatum
kad jis banko detektyvas? Į maR rakelų

— Būk atsargus, tėve,

— O

o kulto organizacijos var
das — Umbandistų dvasinė 
federacija, tačiau plačiai 
prigijo populiarus Macumba 
-makumbistų vardas.

Šių metų gale umbandis- 
tu federacija tikisi netoli 
Rio de Janeiro esančiame 
Novo Friburgo mieste įsteig
ti Brazilijos Mazombą. tai 
yra seminariją Makumbos 
kunigams auklėti. Taip pat 
įsteigtas ir fondas umban
distų nuosavai ligoninei į-

Makumba pamaldos reiš
kia asmens (individo) ko
muniją (bendravimą) su 
„natūralinėmis dvasiomis“, 
vadinamomis orixas. Cere
monijos susideda iš „švento 
tėvo“ arba kunigo pamoks
lo, muzikos ir šokių, kurių

nAmAb 11f?taSJ^S-^ake‘’JUki visada atsimink, kad jeigu metu tikintieji yra
keti 500 dolerių. Nu, tai ko i ^P^mas žmogus siūlo panų dvasio.- .
daugiau reikia? ' PropJ tau. Platal Spartus Makumbos augi-

! nOll taVO kišenes lškrausty- m o c lt- r»i-or-jni-/tjvnnficic Rin 
— Daug ko reikia, tėve. i ti-

jų Metų, tai laimė raidavei Visų pirma, tėvas neturi i

ir pabarškino man i duris, tūkstančio dolerių į banką AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
- Bet laimė i duris ne- padėti ° >,ai?isko!inti P*"j 34.000 ŽMONIŲ

barškina tėve nigų negausi. Taigi pafa pra-Į v
’ * j džia niekuo nepagrįsta. j National Safety Council.

- Nu. teisybe pasakius. _ Majki kuri renka nelaimingų atsi-
tūkstantį dolerių man Za-! ,t‘klmų s„ia“stlką.. " 
cirką paskolins.

ne stačiai į duris, ale per ty- 
liponą pasisiūlė.

— Gal kokio biznio agen
tas nori televiziją parduoti?

— Ne. Maiki. ne agentas, 
ale vieno banko detektyvas-

— Na, gerai. tėve. pri-

pranesa. 
kad per 9 šių metų mėnesius 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 34,000 žmonių, tai

leiskim, kad jis paskolins,s yra 10 nuošimčių daugiau, 
bet ar žinosi, kaip pagauti' negu pernai užmušta per to- 

i kį pat laiką.
— Jes, Maiki. žinosiu. De- 

. tektyvas viską išaiškino-

vagį?

— O ko jis nori?
— Jis nori, kad aš padė

čiau jam sugauti vagį. ką 
vagia banko pinigus, bake. banką Am rytojaus nueisiu'
kad aa aamil. „7. ta. SOtl do- pinjgus dk

Kaip sakiau, pirmiausia nu-i 
nešiu tūkstantį dolerių į

vemis.

pagau-

kad aš gausiu už tai 500 do
lerių.

— O kodėl jis pats neno
ri jo gaudyti?

— Sako. reikia, kad būtų 
svetimas. Matai, banko me- 
nadžeriai susekė, kad pini
gus vagia vienas iš banko 
klerkų, ką pinigus prie lan
gelių išmoka. Bet visi kler
kai tą detektyvą pažįsta ir

kės užsidėti pirštines. kad į 
ant bumaškų neliktų manoj 
finger printš. Pinigus paiši
nėsiu namo ir lauksiu, kol 
ateis tas detektyvas. Jis pa
siims tą tūkstantį dolerių,! 
nusineš ištirti finger printsj 
ir tuos pinigus vėl padės įi 
banką ant mano vardo. Nu, 
tai matai, kad čia viskas bus 
padaryta teisingai, negali

vaktuojasi. Taigi reikia sye- būti jokios apgavystės, 
timo žmogaus, kad kaltinin
ką sugautų.

— Aš nemanau, kad tė
vas galėtum jį sugauti-

— Jes, Maiki. galiu, tik .
pirma turiu padėti į bankų ti. kad šitokiu budu niekas

• •— vagių negaudo. Čia aišku.

— Čia. tėve, kaip tik ir 
bus apgavystė!

— Kodėl?
— Tėvas turėtum supras-

i

kiek nors savų pinigų 
— O kam to reikia?

kad tas neva detektyvas yra j 
pats vagis. Jeigu tėvas pa-j 

_ Reikia Maiki. ba da- ouotum jam savo pinigus. | 
bar aš nieko banke neturiu, daugiau jo nematytum.
Taigi tas detektyvas liepė, — Argi jjs galėtų būti 
paskolinti kokį tūkstantį k’ toks apgavikas? 
padėti. Sako. kuo daugiau

Buvęs Argentinos diktatorius 
Peron sutiko priimti Ispanijos 
sąlygas, būtent, nesikišti i poli
tiką arba apleisti Ispaniją.

padėsi, tuo lengviau bus v a- 
gį nutverti.

__Visgi man neaišku, tė
ve.

__ Vot tebe raz. vis tau
neaišku!

— Jau keli lengvatikiai 
buvo šitokiu būdu apgauti, 
tėve. Dar niekad Ameriko
je tiek sukčių nebuvo, kiek 
jų yra dabar- Jie apgaudinė
ja daugiausia senus žmones.

TAUTOS PRAEITIS
Keleivio administracijoje 

galite gauti žurnalo „Tautos 
praeitis“ II tomo knygą 1,

kurie gauna senatvės pensi- 198 psl.. kaina $5.03- 
ją. Amerikoje tokių yra da-į Joje J. Jakštas rašo apie 

— Ne, tėve, neaišku. Ka- bar apje |g miHOnų. Sukčiai 1853 m. sukilimą Lietuvoje, 
žin. ar tik nebus čia kokia pagina prie savo aukų viso-
apgavystė? kiomis gudrybėmis. Leng-
_ Maiki, banko detekty- vįusia

vas negali būti apgavikas-

mas ir organizavimasis Rio 
mieste, kur makumbistai sa
kosi jau turi didžiumą gy
ventojų, pradeda kelti rim
tą susirūpinimą Romos kata
likų bažnyčios, kuriai ma
kumbistai techniškai pri
klauso. Daugumas makum
bistų tvirtina esą katalikai 
ir lanką lygiai Makumba ce
remonijas. lygiai ir katalikų 
mišias. Makumba dvasios 
yra veik tos pačios, kaip ir 
katalikų šventieji. Pavyz
džiui. medžiotojų dvasia, 
vadinama Ogum. kitu vardu 
žinoma kaip San Jorge. tai 
yra šventas Jurgis, ir vaiz
duojamas lygiai kaip šven
tas Jurgis — raitas ant žir
go iešmu smaką bedurian- 
tis.

Is kitos puses, dabartinis 
umbandistų, arba makum
bistų. prezidentas neseniai 
tvirtino, esą. jie nėra katali
kai- „Mūsų tikėjimas yra 
gamtinis“, jis sako. „Mūsų 
dievai vra vėjas. jūra. saulė.

Vilniškis apie lietuvius Vii 
niaus krašte, J. Rugis apie' 

lietuvių batalioną
kurios vyras mne. Apgavi- 1918-1919 m. ir kt

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Ina 

mis—apsukru? katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
mamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
/.ame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų. 
<ai kurie uyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murkivs yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytoiarr.s. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
-akoš. Jo- Kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai serą dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E Broadvray

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mas*.

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci

ja prašo mielųjų skatytoių. 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašvti ir senaji

SKAITYK STASIO Ml 

CHELSONO PARAŠYTA 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,„ DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STA15 VIRSAIS $400 

KIETAIS—$5.00

i Ar skaiteiI

šias knygas?

ŽODYNAI

Keleivio administracijoj* 
galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos io
dynar, V. Baravyko, 36 
psl. apie 20.000 žodžiu, ka» 
na $4 <>•iMa • • •••••••• • • ••••*»«« • • • ••• w « •

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko api» 
30,000 žodžiu, 583 puslapiai 

k„ina ...... «•••••.... $6.00
Lietuvių-ariglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių. 511 ps!., kai-! 
na — $5.00.

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas.

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

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

! KATRYNA, Sally Salmi-

PANE VĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’ , 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michclso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapiu, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 

kietais $5.00.
Lietuviškai angliškas žo ATSIMINIMAI APIE JUO-

dvna*. Viliaus Peteraičio. II LIUDŽaŲ, parašė I et-
i ronėlė Liūdžiuvienė. 88laida, daugiau Kaip oO.OO’ , , ««
- j- -oZ , i • psl. kaina...............$1.00žodžiu, 086 psl., kaina $/.0<»

... . , RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
Dabartmes lietuvių kalboj ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

zodynas, <edagave prc_. zag Liūdžius, 246 pusla- 
Balčikonis ir kt, yra api. pįaį, kaina.......... $3.00.
45, 00 
kaina

žodžiu, 990 psl. 
.... $12.0<

DAUG KRAŠTŲ, DAUG 
ŽMONIŲ

Nevisi galime keliauti, ki
tus kraštus pamatyti, bet su 
jais susipažinti galime skai
tydami, ką kiti keliaudami 
matė.

MURKLYS. A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina............................ $1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas. 117 psl.. kaina $1.50

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Kapoto 

Skipičio atsiminimai. 140 
psl., kaina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS. Antano 

Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina .............................. $3.00,Iš lietuvių vienas didžiųjų 

keliauninkų yra Dan Kūrai- ANGLŲ KALBOS GRA- 
tis. Jis yra savo keliones į- VlATIKA 2]5 psl.. kieti vir-
domiai aprašęs, todėl įsigy- Sėliai kaina ............ $3.50
kitę jo knygas ir bent jas v’EIDU PRIE ŽEMĖS, nara- 
skaitydami pakeliaukite po Kotryn aGrigaitytė, 13 
platųjį pasaulį. Jo knygos: novelių, 204 psl., kaina

Magiškuoju kilimu į Vii- $2.00. 
nių, 331 psl.. kaina $3.00- Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje;
Anapus geležinės uždan- So. Boston 27, Mass. 

kaina $2.00. *>36 E. Broadvray,
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MOTERŲ SKYRIUS

Kitokį papročiai,
Idtoldos Kalėdos

SAULĖS GRĮŽIMO ŠVENTĖ SENOVĖJE YRA BUVUS

didelė džiaugsmo šventė

Vengrai yra sena tauta, su mongolais iš Azijos atsi
kėlę j Europos lygumas, persiritę per Karpatus ir pasilikę. 
Kad tų Azijos įsiveržimų būta daug. rodo faktas, kad tos 
pačios rasės ar tautos yra buvę estai ir suomiai, kurie am
žių bėgyje buvo nustumti toli j šiaurę.

Vengrai tebeturi apsčiai iš prieškrikščioniškų laikų 
savo kalėdinių papročių ir folkloro tik. kaip visur kitur, 
taip ir čia tie seni palikimai yra visaip derinti ir pritaikyti 
krikščioniškoms Kalėdoms.

Vengrijos valsčiuose Vas. Vesprem, Bala. Smopy ir 
Baranya kaimiečiai per Kalėdas eina per kaimus apsime
tę jaučiais, katinais ir paršais, kurie, virvėmis savo tarpe 
susirišę, maišais nešini apeina visus kaimo namus, ypač ku
riuose yra jaunų merginų; lojimais, kniaukimais. baubi
mais ir kitokiais garsais įsiprašo vidun, čia dainuoja savo 
sukurtas dainuškas, apdainuodami būsimas nuotakas, ir 
po to reikalauja „išsipirkimo“. tai yra dovanų į atsineštus 
maišus.

Vietomis vaikšto vien jaunuoliai maždaug nuo 17-18 
metų. Jie taip pat turi mokėti atmintinai visokių sezonui 
pritaikytų linksmų dainuškų, kurioms „akomponuoja“ 
savotišku instrumentu su ištempta styga, vadinamu „so
tyje“, kurį užgavus gaunami visokie juokingi garsai.

Pats pasilinksminimas vyksta labai turtingai spalvo
mis papuoštoje troboje, kur svarbiausi paveikslai yra 
plūgas, dalgis ir piautuvas, iš kurių išgaunama savotiška 
muzika, kadangi tie žemės padargai kiekvienas kitaip * 
skamba.

Jaunimo pasilinksminimo svarbiąją dalį sudaro „jau
nųjų krikštas“, kuriam iš vyresniųjų kaimiečių renkamas 
krikštatėvis ar krikštytojas. Jo pareiga yra uždėjus jau
nuoliui ant peties ranką ištarti: „O dabar, mano jaunuoli, 
esi jaunikaitis“. Tai reiškia, kad iš pusbernio jis tampa jau 
pilnas vyras.

Naujųjų metų išvakarėse maži vaikai, bėgiodami 
gatvėmis, rykštėmis užgaulioja praeivius, bet niekas ne
pyksta, dargi patenkinti, nes tai reiškia, kad nuo praeivio 
vaikai nuvaikė ligą ar kitokią nedalią.

Mokyklinis jaunimas per visas Kalėdų atostogas, 
pradedant Kalėdų antrąja diena ir baigiant Trimis Kara
liais. valkiojasi po svetimus namus, persirengęs angelais, 
velniais ir kitokiais bibliniais asmenimis.

Meksikoje Kalėdos trunka ilgiausiai

Meksikoje, ispanų-indėnų katalikų krašte, tokių daly
kų kaip sniegas ar briedžiais pakinkytomis rogėmis va
žiuojantis Kalėdų senelis čia nėra. nes čia pačiame vidur
žiemyje temperatūra nenukrinta žemiau 70 laipsnių, čia 
labai žymi ispanų papročių įtaka. Pavyzdžiui, Kalėdos čia 
trunka ko ne visą mėnesį..., faktiškai kiauras 24 dienas. 
Nors ir čia Kalėdos yra daugiausiai vaikų šventė, bet pats 
dovanų dalinimas čia. yra ne gruodžio 24 ar 25 dienomis, 
bet sausio 6 d. — Trijų Karalių dieną. Vaikai laiškus su 
savo vargais ir dovanų prašymas čia adresuoja ne kažko
kiam šiaurės Santa Klausui, o tiesiai trims karaliams.

Meksikos Kalėdos prasideda jau gruodžio 16 dieną ir 
baigiasi sausio 8 d. Tai yra didžiausia ir ilgiausia meksi
kiečių šventė, o švenčių niekas pasauly taip nemėgsta, 
kaip meksikonai. __

Linksmiausios iškilmės vyksta tarp gruodžio 16 ir 24 
dienų. Tai yra vadinamų „posadų“ arba nakvynės ieškoji
mo laikas — pamėgždžiojama, kaip Juozapas su Marija 
asiliuku raiti keliavo į Betlejų ir negalėjo niekur gauti 
nakvynės. Tuose nakvynės ieškojimuose dalyvauja ne 
tik vaikai ir jaunimas, bet ištisi kaimai ir miesteliai.

„Ieškojimas“ prasideda saulei nusileidus. Pradėjus 
temti, viso kaimo procesija išeina į gatves ir, vaikams va
dovaujant. traukia į kaimyninį kaimą. Vaikai procesijos 
priešakyje neša padėklus su mažomis molinėmis figūrėlė
mis, vaizduojančiomis Mariją, asilu jojančią. Juozapą, 
angelus ir kitus, paskui einančius. Visa procesija nešasi 
degančias žvakes ir visu keliu eidama garsiai gieda gies
mes. sustodama prie kiekvienų namų, giedodama prašosi 
pastogės. Namų savininkas taip pat giedodamas atsako, 
patardamas procesijai eiti tolyn ir nakvynės patogesnėje 
vietoje ieškotis, nes pas jį, esą. jau visi miega, o kai, pa- 
fgaiko, procesija nesiduoda seimininko giesmėmis įtiki-
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Šen. Edward Kennedy išėjo iš ligoninės; šventes jis 
praleis su savo šeima Palm Beach. Fla„ o sausio 4 d. 
vyks į Washingtoną. Čia ji matome su žmona ir sūneliu

Teisės patarimai

Klausimas

Malonėkite

•s

Benediktas Rutk

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Per baltą, per girgždanti sniegą
atbrenda šviesios, džiaugsmingos Kalėdos.
Gyvenimas greičiau už elnią skėstaragį bėga--------
Ar liks jame įmintos mūsų pėdos?

MEILĖ—KARALAITĖ

Keiksmais kraujuotojo pasaulio neprikelsi — — 
Tik širdis, meilės išsiilgusias, 
erškėčių sopuliu sugeisi.
Tik meilė — o, benamė! o. našlaitė? 
į lūšną ir į rūmus neša taiką!
Kaktoj jos — saulė---------Karalaitė!
Ji myli, o ne keikia.

Pripildytos kratys!
SILIKONO PRIPILDYTOS 

KRŪTYS,

KARBOLIU NUĖDINTI 
VEIDAI!

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

ANTANAS SMETONA. 
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- J° ^isuomeninė. kultūrinė ir 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės politinė veikla. pai ašė Alek-
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje* 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

tandras Merkelis, išleido A- 
merikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. 740 psl-, kaina — 
$12.50. Ta knyga, be kny
gų parduotuvių, gaunama 
dar šiuo adresu: K. Pocius, 
3908 Fir St.. East Chicago, 
Ind.

M. Šveikauskas, Alt ome.v at 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

kaip yra geriau laikyti ban 
kuose pinigus. Mes turime 
viename banke sutaupų kny
gutę trimis vardais: mano. 
žmonos ir dukters. Kol gyvi 
esame, galime išimti bet ku-

Law,
REQUEST RECORDS

(66 Mechanic St.. Ne\v Ro- 
chelle, N. Y) išleido lietu
viškos muzikos (liaudies 

įdėta į banką, nereikės mo- dainu ir kL populiariu dai- 
i keti mokesčių nuo tos jų pa- nų) plokšteles. įgrotas or- 

paaiškinti. J čių įdėtos sumos. kestro. kuriose įrekorduota
Ši taisyklė taikoma viso- 40 tokių įvairių melodijų ir 

keriopam turtui, kuris yra Tautos Himnas. \ isa tai su- 
bendra nuosavybė (jointly jungta i viena muzikos py- 
held)- rę. Kaina $4.00.

Pajamų mokesčiai (inco- 
ris. Jei vienas iš mūsų nu- me taxes) nėra mokami nuo 
mirtų, ar likusieji du gyvi i dovanoto arba paveldėto
turėtų mokėti paveldėjimo turto. „Laisvės mintis nemiršta,
taksus ir pajamų mokės- Paveldėjimo mokesčių kryžiuoti! Kai visa tauta šu
čius? Ar turėtume valdžiai dv’dis (procentas) priklauso pranta, kad mirti dėl laisvės 

nuo giminingumo laipsnio —garbė, o gyventi vergijo- 
ir. žinoma, nuo paveldėtos je—gįda, tokios tautos ne
sumos.

pranešti, kad liko pinigų ir 
kiek jų liko? Taip pat turi
me ir kitokio turto, tai ar 
reikės už viską mokėti mo
kesčius?

Michigan-
J. B.

pavergsi!“

Taip pasakė vokiečių va-
Motinos lūpose su tyriau- Juį Sachsei lietuvių valstie-

sia meile tariamą aš pirmą «-u sukilėliu vadas- kryžiuo-
kartų išgirdau tave. lietu- .. fcIarta pagautas prie Ka-
viškasis žodi! ». ..._ „ raliauciaus pilies.

St. Santvaras

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Atsakymas

Federaliniai paveldėjimo 
mokesčiai netaikomi tiems, 
kurie palieka mažiau negu .
60.000-dolerių (Tie mokės-( 
čiai vadinami federal estate i 
taxes). Valstijų pavelde ji-į 
mo mokesčiai (vadinami in-: 
heritance arba succession!
tarusi turi būti mokami tul _ __  _ _ ______
žmonių, kurie paveldu Vie-i .
nam mirus, du likusieji
rėš sumokėti paveldėjimo | ”» 7*5'5“1” ,S*'”
mokesčių valdžiai. Daug ’vrase A. L. N as-
, i j -j-- ■ - vytis, 222 dusi., kaina . ..53.9-tkas mano. kad. jdejus pmi-j y

DEL LATRVOS LIETUVOS. Lieta 
vos socialdemokratų raita’ dėl Sol 
ševiku okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kains ....................... 25 Cn4

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. tušo l 
domūs atsiminimai. 477 nai- kai 
aa .................................. 15.00

gus į banką dviejų žmonių
| vardu (either or survivor). 
i nebereikės mokėti paveldė
jimo mokesčių. Tai yra ne
teisybė. Mokesčiai mokėti
ni, yra tik viena išimtis: jei 
gyvieji gali įrodyti, kad 
dalis pinigų buvo jų pačiųViena 32 metų moteris 

prieš 18 mėnesių Japonijoje 
turėjo krūtų papildymo ope
raciją, kuri yra daroma sili
kono Įšvirkštimais, norint 
papildyti ir sutvirtinti formą

Chicagoje šiomis dieno- jr sulaikyti krūtų žemyn kri- 
mis įvykusioje Amerikos timą. Silikonas yra tyra be- 
dermotologų (odos ligų spe- spalvė masė. kuri. sumaišyta 
cialistų) konferencijoje du su atitinkamais katalistais 
Kalifornijos daktarai užpy- skiediniais, pasidaro solidi 
lė šalto vandens entuzias- guminė masė ir paskutiniais 
tams. kurie (labiausia ku- metais buvo gana plačiai 
rios) jau tikėjo, kad yra at- vartojama JAV ir Japoni- 
rastas raktas į amžinąją jau- joje. Ta masė yra patogi ir 
nystę. Pripilk krūtis silikono paranki pripildyti po oda 
tešlos arba nuėdink veido raukšlėms, trūkumasm ir su- 
raukšies karbolio rūgštimi, dribimams. Vėliausiai pa-
ir tavo kūnas vėl jaunas, 
kaip Adomo ir Ievos prieš 
obuolį suvalgant! Deja. 
gamta nemėgsta būti apgau
dinėjama ir už tai baudžia..- 

Dr. Louis Winer. Kalifor-

tikrinus minėtą moterį, jos 
krūtyje rastas 4 centimetrų 
didumo slidinėjantis kietas 
auglys...

______—......... Kitas buvo 35 metų vyras,
nijos universiteto medicinos: kuriam veide padai ius vėžio 
profesorius, savo pranešime operaciją ir žaizdoms uzgi- 
dermatologams nurodė Į tris jus. vienas žandas buvo pa

pildytas silikono mase. Kos
metinis rezultatas atrodė vi-

....----- - — , siškai geras, bet pradėjo
mis atvejais nustatytas pra-Į augti tumoras ir turėjo būti 
sidedentis vėžys. ispiautas.

incidentus su pavartojusiais 
aukščiau minėtus „atsijau- 
ninimo“ metodus. Visais tri-

narna ir neina šalin, jis supyksta ir pradeda svečius vė®. 
dais ir akmenimis svaidyti bei kitaip nuo savo kiemo šalin 

varyti-
Ta kaimiečių „opera“ pagaliau baigiasi pne vienų 

(iš anksto numatytų ir galbūt sutartų) namų. kur po ilges
nio giedojimo ir duetų su šeimininku svečiai įsileidžiami, 
ir prasideda linksmoji dalis.

(Bus daugiau).
J. Pr.

Trečias pacientas yra 25 
metų amžiaus moteris, ku
riai prieš metus laiko buvo 
silikono mase papildytos 
krūtys, bet štai krūtyse pra
dėjo atsirasti skausmingi 
maži sukietėjimai...

„Kiek ir ar tikrai dėl sili
kono įšvirkštimų atsiranda 
tumorų formacijos, gal būt. 
dar per eilę metų nebus gali
ma tikrai atsakyti.“ pareiš
kė dr. Winer. “tačiau įrody
mų jau ir dabar yra ganėti
nai. kad tokios operacijos 
nėra be komplikacijų“.
• Dr. Samuel Airas, taip 
pat Kalifornijos universite
to dermatologas profesorius, 
padarė pranešimą apie „at
jauninimus“. veido odą nu- 
ėdinant chemikalais, šiuo 
atveju fenolu, arba karboli- 
ne rūkštim. Didesnis šio me
todo pavartojimas turįs 
skaudžių, net fatališkų pa
sekmių. kadangi inkstai su
geria įūktšies nuodus. Vie
toje karbolinės rūkšties gy
dytojai išradę kiek sėkmin- 
gesnį skiedinį, vad. trichlo- 
roacetine rūkštimi. kuri pa
naudojama kaip priemonė 
veido odai nutarkuoti- Tas 
metodas vadinamas derma- 
brazija. Dr. Aires sako. kad 
šis metodas gali turėti „žy
mios naudos, išlyginant vei- 

f do raukšles ir oro bei saulės 
i nudeginimus.“

DIENOJANT, “knygnešių karaimas” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai, 464 psk kaina.—96.Ofi

1906 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 euskoiai. 
Kaina ........................................ 96.00

LDBTUVTU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 daines su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dsinos 
tarinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
926 pusi. kaina ........................96.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo. 

Kaina........................... 26 Cnt
uarlborottgtts LITHUANIAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos ”»«- 
kvtis angliškai kalbančiam. 144

............................ 91-25
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m« 

sų rašytojos pirmojo karo met> 
Amerikoje oaraivti vaizdeliai s» 
rašytojos paveikslu, 128 pnslaoiai 
kaina........................................ 60 O

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumus- 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 r

NEMUNO SUNOS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ............................94.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... ftš.BC

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU
RUSIJĄ, arba komnnistų diktatū
ra faktų šviesoje. Tremos bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai danu informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nw 
seniausių laikų iki Lietuvos ne

K'klausomybės galo 1795 metais 
rašė Jonas Karys, daugybė pa 

veikalų, 896 psl., geras popierine 
kaina .......... .. 910.00

ALTORIŲ ŠE9ELY. V. Putioo My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys Įrištos 1 viena 
Autorius, nats buvęs kunigas, ap- 
rašo, kaip kunigas Vasari- išsižs 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knyga, kieti virtai. 031 puslapis 
Kaina ................................... 96.00

Ai

MgMTTMn SŪNŪS, Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvallri- 
joa ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. ?:rrr.a dalis 380 
pai. Kaina ..••■«••••.•••«» 93.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 55.00. minkštais 
viršais ......................................... 94.00

„IETUVA BUDO, -Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapūh

BOL-
didelio formato. Kaina

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
SEVIZMAS. Pagal Kautskį, 
jausiomis žiniomis papildyta 
klausimu knygutė. Kaina.. 26

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių it angių kalbomis 
apie lie to vieš, visame uasauly, 

464 pei. Kama ........................ 96-80
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAU 
RES. 32 nsl., kaina......... 26 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kata 
Kaukazo išnoni’ buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 pusla
pių. iL&ma ..■••••...•••*•• 91-00

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kode’ Trumoee nė
ra vienyoėr, 80 psl- kaina .. 9i.O9

tEMAiCIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — 93.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 2Z Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lieto, 
višku ir kitų tautu valgiu recept 
132 puslapiai, kaina.........

CEZARIS, Mirk© Jeaullė 
trijose dalyse, kiekviena 
92, ara visos ».* dalys ...

tuo

ror 
dalis po 
.. 96.09

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną* Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 96.09

SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gWO- 
nimo. 1?8 psl., kaina ........... 92.09

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitės* visuo
menės santvarka ir Lodė! ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct,

DEMOKRATINIO SOCIALI 7 MO 
PRADAI. Pr-ouliar; ir nau lingu 
knyga šių dienų klaasiman.s su
prasti. Kaina ..........................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti žiuo adresu: 
KELEIVISt Bro*dway------- :------- So. Bootoo 17, MaSlb J
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VIETINES ŽINIOS
Lituanistinės mokyklos i 

eglutė gerai pavyko

Praeitą sekmadienį So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos

Eduardo ir Stasio 

Palubinskų dėmesiui

Prieš kurį laiką Connecti-

MADRIDE VANDUO— 

KALĖDŲ DOVANA

Lekytė-Kupu- 
io Juosapo 
io ar gyvo.Lėkio, 

nusio
Madridas kenčia dėl saus-1 Jį* pats arba kas apie ii 

ros. Vandentiekio rezervua- ka žino malonėkite pranešti 
rai beveik tušti, todėl tenai man **uo «»Te#u:

III aukšto salėje buvo su- cut valstijoje mirusi Petronė 
i engta Bostono lituanistinės Bogan buvo užrašiusi savo 
mokyklos vaikų Kalėdų eg- stamboką turtą Onos Palu- 
lutės šventė, kuri tikrai ge- binskienės. Ievos Kundres-
tai šfos^ški’mė311 J hrv*** ^^enės ir Antano Lazausko
Ui, sios iškilmes publikos .. ..........................
daugumą sudarė patys ma- vaikarns- Turimomis zinio- 
žieji lietuviukai, nors buvo m*s ^na Palubinskienė mi- 
nemažai ir savo vaikus atly- i 1924 metais, o jos du su
dėjusių tėvų bei mamyčių, nūs, Edvardas ir Stasys Pa-

Eglutės programą prade- lubinskai, gyvena J. A. Vals-
jo šios mokyklos vedėjas tybėse. Juodu turi teisę į 
Antanas Gustaitis, pasvei- ,jki
kindamas susirinkusius, sa-I *H ą
v0 v • I)a(Įėkodarnas už Ieškomieji arba apie juos
la n kurną* ir paramą' jos \ >"“«* sku‘
bėjui prel. Pr. Virmauskiui, biai rasytl Uetuvos Genera

liniam Konsulatui New Yor
ke:

vandens teikimas nutraukia
mas nuo 5 vai. vakaro iki 7 
vai. ryto-

Bet per Kalėdas madri
diečiai gavo vandens ištisą 
paią. taip pat gaus jo ir 
Naujųjų Metų dieną.

Mary Kasputis 
DR 1*45
Austinburg. Ohio. 

Geradariui atsilyginsiu.
(2)

Paieškoma Eugenija Ba
ranauskienė. buvusi Balai; 

Į šiene. kilusi ii Lietuvos. Jį 
! pati arba apse m žinantseu 
malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

Truputį prasnausk. tru
putį pramiegok, ir pas tave 
ateis trūkumas kaip pake
leivis. o paskui jį — skurdas 
kaip ginkluotas plėšikas.

Solomonas

715Gallows Hill Rd 
Cranford. N. J*

(1)

tėvams ir tėvų komitetui, 
pareikšdamas eilę linkėji
mų — ugdyti savo jaunam 
atžalyne idealizmą, pasidi
džiavimą savo tautybe, ne- 
kreivinti savo laisvo žmo
gaus nugarkaulio ir liežuvio 
ir. svetimųjų tarpe gyve
nant. nedemonstruoti elge
tos nusižeminimo, o savo: 
vaikuos pratęsti savo gyve-, 
nimą savo tėvynės laisvei, 
garbei, žmogaus didybei ir j 
pasaulio pažangai.

Meninės programos pra
džiai Birutė Adomavičiūtė! 
nuotaikingai padeklamavo 
Leonardo Andriekaus eilė
raštį Piligrimas, čia parody
dama mūsų jau pripažintą 
jai vaidybinį talentą.

Susirinkusius tikrai malo- i 
niai nuteikė lietuviškų kalė-! 
dinių giesmių choras, kurį; 
sudarė mokyklos mokiniai
iki pat mažiausiųjų pirmo- ...... ... , _ .
kų. ŠĮ chorą suorganizavo. ’"M''aslliausk«sc,n,a *teval 
paruošė ir pati jam elegan-

Consulate General of Li
thuania
41 West 82nd Street 

New York. N.Y., 10024.

įklimpau kaip į išrūgas: 
nei suėst, nei išlipt

Kam patinka 
kam duktė.

močia,

tiškai dirigavo lituanistinės 
mokyklos mokytoja Janina 
Ambraziejienė. susilaukusi

WORCESTER, MASS

Stasys ir Magdalena Ja-
sučiai per LB Worcesterio 
apylinkės komitetą paauko
jo Lietuvių Fondui 100 dol.

Kieno balius, to ir taba
kas.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva'*, kaina 56.00.

Stepone Kairio **Lietuv> 
budo”, kaina $5 JO

Kipro Bielinio Tenktier 
. kaina $6.00

Kipro Bielinio 
kaina 66.00.

Micbelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kietai. £5.00.

GANA KOMUNISTŲ 

’PYRAGŲ“

Praeita Davasari nauiaku-

ir du sūnūs) iš Chicagos grį
žo į Lietuvą. Mūsų komu
nistai tuo labai džiaugėsi.

Lietuvos komunistų spau-
gausių publikos aplodis- doje buvo rašyta, kad Vasi

liauskai esą labai patenkin
ti sugrįžę- Kaip yra iš tikrų
jų. kas ten žino. bet jų abu 
sūnūs jau kreipėsi į JAV 
ambasadą Maskvoje, prašy
dami leisti jiems sugrįžti į 
JAV. Jie tą teisę turi. bet ar 
sovietai juos dabar išleis, tai 
dar pamatysime.

mentų ir simpatijos.
Trečiuoju programos nu

meriu ėjo mokytojos Pranės 
Kaladienės paruoštas elė- 
raščių montažas kalėdinė
mis temomis, davęs progos 
jame dalyvavusiems moki
niams išbandyti deklamavi
mo meną.

Programos pabaigai ma
tėme mokytojos Lidijos Ja
sinskienės surežisuotą mo
kinių vaidinimėlį — Prial- 
gauskaitės "Kelias į tėvy-i 
nę“. Tai jau ilgesnio darbo 
vaisius, pareikalavęs dides
nio L. Jasinskienės darbo ir 
pasiaukojimo, be to, moki
nių entuziazmo ir tėvų para
mos. Vaidinimėlis gerai pa
vyko. buvo ne tuščias žaidi
mas. o vertingos minties pa
triotinis kūrinėlis. Čia visus 
ypač stebino mažasis Rim
vydas Vaitas, su didele drą
sa atlikęs pagrindinį vaike
lio be tėvynės vaidmenį, at
siminęs ilgą savo rolę. nors 
dar tik pradedąs raides pa
žinti. tad teko visą tekstą su
sidėti iš lūpų tiesiai į galvą.

Prie visos programos pa
sisekimo pridėjo savo pagal
bos ranką ir A. Bačiulis, 
tvarkęs vaidinimo apšvieti
mą ir kitus techniškus reika
lus-

Tėvų komiteto pirminin
kas Vytautas Leveckis vi
siems programos dalyviams 
nuoširdžiai padėkojo, o pa
baigai su dovanomis atvy
kęs Kalėdų senelis sukėlė 
mažųjų piliečių visuotinį 
džiaugsmą. Reikia pažymė
ti, kad šiemet Kalėdų sene-Į 
lis buvo labai šnekus, su sa
vo mažaja publika užmezgė 
gyvą ryšį, mažieji rodė jam 
savo mokslus ir entuziastin
gai visu choru atsakinėjo į 
jo klausimus. __

Jei nebūtų arklys nudvė
sęs, būtų ir nuo ėdimo at
pratęs.

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
K

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo-

227 psl.. kaina tik 51.20. i 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt Į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (S^A)

1886 metų irLiete riu patriotų organizacija gyvuoja 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBII 
SLA didžiausia ir turtingfaasia frat 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir <
pitala. ____ ___________
aąm«aiagm betavts NEIE&EG YTTTT* 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIME 
o stengiasi savo nariams teikti 
tematinę globą. 3) SLA apdrauda yra i 
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jatgiimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga ftĄis laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad Hgoe
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo db los iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yrz žvme«r»ėse lietuvių koku ijose. jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AJ IERICA 
307 West 30tk Street New 1. N. Y

orranizarija
iidžiausį ka-

JRAUDOS. bet 
gen, go- 

irpinės pagal- 
pelno neieško, 

pagalbą ir fra- 
}Des paremta di

li 00.00 iki

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

**lš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,** giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos

fi*
knyga su Lie

tuvos praeitimi 
yra dr. Vandos 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
512. Jų galite gauti Keleivio 
administracijoje.

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be

kurie tokių raginimų 
Iria, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku 
riems reikės siųsti primini

Keleivio adm-ja

REQUEST PLOKŠTELĖS

yra geriausia dovana 
kiekviena proga.

Tai naujausia ir geriausia 
tikrai lietuviška 

ilgo grojimo plokštelė.
Klauskite plokšteles parduo
dančioje krautuvėje arba 
prašykite veltui katalogo 
šiuo adresu:

Reųuest Records, Ine.

66 Mechanic St.

New Rochelle, N* Y.

KAS NORĖTŲ APSIGYVENTI 
FLORIDOJE?

Parduoda mūrinį 5 kambarių 
namą so garažo, pusė ekerio 
žemės, daug vaismedžių, palmių, 
galima statyti ką nori. Aš čia 
išgyvenau 10 metų, pasenau.

Atvažiuokite arba rašykite, 
susitarsime.

Joe Pundinas,
1643 43rd Avė. N. W~,
Miami 44, Fla.

tvėje

Imkit ir skaitykit 
kų tik išėjusių 
Kipro Bielinio

knygų

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai. Knygos kaina — 
52.50.

kada prieš 10
Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestsm iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la 
3ai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
Knygelę —.

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy 
saka, 130 psl., kaina . . $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienes pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

tiZLYNl KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono epyMbkaitės vaikams, 69 psl. 

....................................... S,A*

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina 52.00.

i iro

TORONTO, ONT.

SLA rinko savo valdžių

Gruodžio 13 d. įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje 236 Toronto kuopos 
metinis susirinkimas Lietu
vių Namuose. Susirinkimas 
vyko prie baltai dengtų sta
lų ir kavos su pyragaičiais. 
Dalyvavo nemažai narių, 
nors galėjo būti ir tikėtasi 
daugiau.

Svarbiausias metinio susi
rinkimo tikslas — valdybos 
perrinkimas ar naujos išrin
kimas. Visai senajai valdy
bai nesutikus pasilikti, eita 
prie rinkimų. Išrinkta šito
kia valdyba: pirmininku K. 
Lembertas, vicepirm. V- Ba- 
čėnas, ižd. A. Pulkys. fin. 
sekretore O. Indrelienė ir 
protokolų sekr. V- Pilėnas.

Parengimų komisija: A. 
Pundžius, L. Rickevičienė ir 
J. Novogrodskas. Korespon
dentas — M. Kojelis, ligo
nių lankytojas H- Chvedu- 
kas.

Kitame susirinkime bus 
valdybos metiniai praneši
mai, pareigų perdavimas ir 
revizijos komisijos rinki-

kės, kuri norėtų gerai 
gyventi.

Ignas Banis,
P. O. Box 41, CHnton, Ind.

(53)
įtveju narys ją

96.50

52.00

53.00

Griniaus 
mikštais 

kietais 
55.00.

santvarkos
B • • •••• • • ••••
330 pusią- 

apra-

DIDELĖ KNYGŲ NAU

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr.

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 33 
viršeliais su abiejų dalių vardynu 
Perkant abi dalis kaina tik ....
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių 
lai, 17b pst, Kama........... ........
Dan Ku '.ičio Magiškuoju kilimu į 
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į 
šymas su nepaprastais nuotykiais.
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvi
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virt.____
buvo 56.00, o dabar tik ....................... ........................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų taisymas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina •••• •••••• •••• ••••••«,,,.. ........ • • 51-00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ••••••••••• .-m..• T...• 51-00

M. Zoščenkos Satyrinės novelės, verti fonas Valaitis 
196 poslapiai, kalną--------------------------a, -------------|EQQ

Vedybos
Likau našlė, 46 m. amž., be 

norėčiau susirašyti su 
našliu ar viengungiu, kuris gy 
vena JAV. Gal sutiktume, ir ga
lėčiau čia atvažiuoti. Rašyti:

Post Restante, 
de Correo Central No 463-401

»,Ui

45-54
m. andL, rašykite vedybų tikslu 
54 m. naši 
tinę tarnybą CNR 
blaiviam ir

doram, ištikimam lietuviui 
adresu:

R. V. ftleiteris,
P. O. Box 583, Rosedale,

TIKRA TEISYBĖ

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sevietiją, apie joe pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę Ir Lt ir LL

Ypač šiuo metu Ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik M

GINTARCLE, J. NarUnės

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina .......................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto
16 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ....................... 52.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 

tomas, 336 psl., kaina 55

VLADAS NAGIUS-NA-

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6

. Knygoje pirmą kartą pla- 
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

Jonas Autis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraeiioi.

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl?, 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
ousl., kaina $4.50.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psL, 
kaina $4.00.
mo.

GREITA PAGALBA

Nenusimink, ganai pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kajų nutirpimo ir skaudėjimo 
>« yra.

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

ROT AL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Box 9112
Neurark 4, New

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
51©.

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania.** 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mos- 
kow.“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

“Lithuania land of be* 
roes,** parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

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

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES- parašė Juza 
Daužvardienė. kaina $2.
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Vietines žinios
VL i direktoriai išrinkti 50. Didžiausius darbus atli-
„ ko A. Bačiulis — įvedė e-
riav.tame numeryje rase- a^vieUmąj M Su.

me, kad So. 1Bostono Lietu- utkeviėiua su W- Une j. 
yių hl.eaų Dr-jos septinto ved4 aii firičkus, į
JO direktoriaus išrinkimas Šimėnas

Bendri N* Metų sutikimai Apvogė Minkų krautuvę

Daugiausia lietuvių susi- Kūčių nakti išmušę langą, 
burs drauge sutikti 1965 me- i Minkų krautuvę įlindo va
tus So. Bostono Lietuvių Pil. gys ir iš ten išnešė Įvairių 
Draugijos III aukšto salėje, gėlių ir kitokių prekių. 
Sutikimą rengia draugijos

Jūrų skautų tėvų padėka

Baigiantis 1964 metams 
ir suvedęs šių metų veiklos 
sąskaitas, Bostono Jūių 
Skautų ”Nemuno*‘ Tunto 
Tėvų Komitetas širdingai 
dėkoja visiems tėvams ir rė
mėjams už patirtą dvasinę ir 
medžiaginę pagalbą jūrų

valdyba, mokestis $5 asme
niui.

Antras didesnis tų metų 
sutikimas rengiamas studen
tų. Jis bus Lenox viešbuty. 
Mokestis $5-25.

Šiltos Kalėdos

išrinkimas 
paliko neaiškus, r.es parei
kalauta balsus dai- kartą su
skaičiuoti. Tai padarius vė- 

1 iiau paaiškėjo, kad išrinktas 
yra Antanas Matjoška. ga
vęs vienu balsu daugiau ne
gu A. .\amaksy ir J. Vaičai
tis.

Į revizijos komisiją iš
rinkti J- Keslerienė. A. Bai- 
ka ir St. Jakutis.

Skautų šventei praėjus

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio tuntų 15-kos metų veik
los sukakties paminėjimas ir 
naujo būklo atidarymas su-

Bostonas ir jo apylinkė skautams, taip pat už aukas au^ė daug svečių skau- 
šiemet susilaukė nepapras- šios vasar os Sėkmingai sto- reme^b ,šventes u 
tai šiltų Kalėdų. Termomet- vykiai pas tėvus pranciškc- ?kau}JJ ieik^suauk°ta 
ras rodė 65 laipsnius šili- nus Kennebunkport, Me- i*'-00 Svečių ?aųįe bu* 
mos. Tokių šiltų Kalėdų čia Nuoširdus ačiū O. Gegu- vo..m.a^ dl,de*1 r.e*
nėra buvę nuo 1899 metų. žienei. G. Stapulionienei. St. kaip ,A* A™touh°ms,

Gruzdienei. Ulevičiam. Ste- Kapočius. J. Tuinyla ir

Komitetui, pavaišinusiam 
gausų būklo atidarymo da- į 
ly vių būrį, ačiū visiems au
kotojams, ypač dosniesiems 
inž* Br. Galiniui, O. ir A. 
Andriulioniams. J. Tuinilai. 
Rasiams, V. Stelmokui. St. 
Griežei-Jurgelevičiui. Ele
nai Gimbutienei, inž. dr. J. 
Gimbutui, L Jasaitienei, 
inž. Kriščiūnui. St. Kiliuliui. 
A. Bačiuliui, adv. J. Griga
lių. inž. C* Mickūnui, J. Ka
počiui, inž. Stanaičiui. J. 
Tumavičienei. Ap. Rudaus- 
kui, inž. Dabrilai ir kitiems-

Skautiškas ačiū visiems, 
kurie į atidarymą atsilankė, 
atsiprašome tuos. kurie dėl 
vietos stokos gavo laiptuose 
stovėti arba namo grįžti.

Dar kartą tariame ačiū. 
kviečiame į Kaziuko mugę 
kovo 7 d. ir užtikriname, 
kad ten bus jauku, gražu ir 
įdomu.

Iki pasimatymo!
Jūsų skautai

A & S CONSTRUCT1ON 

CORP.

Sienų

j REAL ESTATE

EDMLND L. KETVIRTIS
klijavimas api 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt„ 
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt, 
kambarių padidinimas, 

naujos grindys.

Priimtinos kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

Skambinti tel. LI 2-2776 
tarp 9 vaL ryto ir 5 vai- vak.

tušalais, PALLA B. KETVIRTIS 3 
UCCNSCO BROKCRS

KETVIRTIS REALTY 3
tn WCST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127 J

TeL 268-4649

ir k. simenas su
tvarkė užraktus, sceną, lan
gų apsaugas ir pritaisė užuo
laidas. Iz. Dabrilienė. I. Ne- 
nortienė ir St- Suvatkevičie- 
nė pasiuvo užuolaidas. Visi 
minėti asmenys savo darbą 
paaukojo skautams, nieko 
už tai neimdami. Patalpos 
valymo ir dažymo darbus at
liko patys skautai, išdirbda
mi iš viso 264 valandas.

Tėvų Komitetas, kurio 
pirmininku yra inž. Vyt. Ei- 
kinas, o nariais P. Ambra
ziejus, lr- Galinienė, A. Sta- 
rinskienė ir St. Jakutis, pa
rodė gražų rūpestingumą 
pavaišindami svečius.

Šventės metu gražiai pa
ruošti skautų ir skaučių pa
sirodymai visus maloniai 
pradžiugino.

Skautų padėka

Bostono skautų Žalgirio 
ir Baltijos tuntai įsirengė 
jaukų ir skoningą būklą So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
namų 4-jame aukšte. Daug 
poilsiui skiltų valandų pa
aukota šitam reikalui, bet 
užtat dabar yra gera ir pa
togu*

Džiaugiamės kaip jauna
vedžiai naujame bute ir dė
kojame So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jai, o ypač jos 
pirmininkui adv. J. Griga- 
lui, sumanytojams inž. V. 
Kubiliui, s* K. Nenortui ir M. 
Subatkevičiii. Ačiū Tėvų

H
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Televiziją
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETLVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN s-z»06 J
j Dr. Jos. J. Donovan» 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OP1OMETK1S1AS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

kiti.ponaitienei,
r ... „ Babravičiui. Matjoškams, Naujas skautų būklas Pi-
Gi uodzio -0 d. Boston gčiukui. Vaičjurgiui, Kerbe- liečiu Draugijos ketvirtame 

Sunaay Globė paskelbė lie- iįuį Čepui. Kazakaičiui. aukšte tikrai gražiai atrodo- 
tuv iam& malonią žinią. Met- Lendraičiui. Manomaičiam. L. Piliečių Draugija apmo- 

i ?JTerrT?Z’ Bajerčiui. Uteniui ir kt- kėjo už patalpos remontui: 
’ ’ ” ’ ' .......... -- T Komitetas sunaudotą medžiagą $414. j

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

adi-da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
190 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass, Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gan- 

prieš Kalėdas nugalėjo ly- ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- 
gos favoritą Cambridge II ir
dabar pirmauja Bostono 
tarpklubinėse šachmatų var
žybose su 4-1 ir 16 tš.. Boyl- 
eton 4-1 15 tš.

Sekančios rungtynės bus 
sausio 8 d. — Brandeis univ. 
atvyks į So. Bostono Lietu
vių Pil- Draugiją.

Giobe apie lietuviu* F. Casperui,

rauja visų priešaky LITHU- 
ANIAN ir BOYLSTON klu
bai su 3-1 ir 12 tš. Po jų se
ka Cambridge U, Cam
bridge I, MIT, Harvard, 
Lincoln-Sylvania ir Bran
deis klubai.

A lygoje: 1. Brandeis. 2-i 
Harvard. B lygoje: 1. Har-! 
vara, 2. Boylston.

Globė pabrėžia, kad nė
šiui int Boylstono ir Lietu-: 
vių piimavimo. tikruoju fa
voritu reikia laikyti Cam
bridge II komandą- Mes ga- Į 
lime pridurti, kad Lietuviai

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

City Point. 832 E. 5th St. 
So. Bostone, išnuomojamas 
naujai atremontuotas 4-riu 
kambariu su šiltu ir šaltu 
vandeniu butas* Yra bnltos 
sinkos ir vonia.

Skambinti teL AN 8-9492

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimu darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas AN 8-3630

Mes atstovaujame organi
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

pirmasis baisiosios komunis
tų slaptosios policijos 

viršininkas

je, kurios dydis yra 14"xl3”x20" coliu. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- 
:ėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- 
co išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- 
’atams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
Katalogų.

IŠTAIGI I.imVIiK A. KKEIPKITfcS lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAJ’NIN- 
.IAUSIAI PATARŠAI JA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURiSTO Įgaliojimais 

^inr:ria> or* »nam> Ka--i er n-c t* i-'i -S vai. vak . ketvirtadieniais ntK-
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo d vai. ryto iki 12 vai. d 

l«»\AS MMlMnNIS

Plieksi ExDF6S8& Travol

r Agency Ine.
Mūsų agentį’a, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo k raštus —» Lietuvą, Latviją ir Estiją —— o taip pat Į 
Baltgudiją, t'<rainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuo.a tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštas 

d o v a n ų—s i a n t i b i ą

Skyriuje jūs) rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, tdb pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto praciktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

Gerb. klientj patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Brandi: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 V. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

nv^vrr
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus,

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujais’? AG AL UŽSAKYMĄ*

FORTUNE
ALYVOS BURNER1S

5 metų garantija
dalių darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

) JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

LAISVĖS
naujosios angluos lietuviui 
kULTCRINft RADUO PROGRAMA]

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
U WK0X, Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur SL 

BROUKTON 18, MASS.

Tat JUniper 6-72M

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų sultiniu* 
giminėms į Lietuvą 
įstaigą.
▼iskai,
galima gauti Lietuvoj 
vertinamų prekių. Patarnau
jant greitai ir sąžiningai. 
Paitu gauti sultiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

Patvarumas 

Shell degimo galva

Svarus gera* šildymas 

Aliuminini* apdangalas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER, MASS. 02124

«wGOs<MaBwe«MMMiM«MMee«oooeoi

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM

Ę The Apothecary
TlETLV/šKA TIKRA VAISTINE

ftuiuoaame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r* 
ceptus ir turine visus gatavus vaistu*.

Jei mik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

8av. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

882 a W. Braadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626
Nao * vaL ryte iki 8 vaL vn išskyras šventadienius ir sekau

i:

•f thcPcaec—ConstsM* 
598 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.
! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

»VV VVVVVVVVVVTVVVVVVVVS

Dažau ir Taisau
: Namus iš lauko Ir viduje. 
: Lipdau popierius ir 
; viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

: JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava. 
Dorcbester, Masa.
Tel. CO 5-5854 

r»wvv»»vw> >

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTŽ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

reilIUUUBUia. ▼ ^uauoi^
pasaulinių žinių santrauka
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

ToL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Ir
pagal Koaitarim* 

495 Cohnabia Road 
ArU Upham’s

1
J
1

\Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

4
4A. J. NAMAKSY

Reni Estate A Insaraace

409 W. BROADWAY 
South Boston,

Office ToL AN

Flood Sąuare 
Bardware Co.

K. J. ALMINA
EAST BSOAOWAT 

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Moore Dalai 
Popioroe Sienoms

Stiklai Langams 
VtooMe reikmenys




