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Mirtis išsivedė poetę L Mackų
* * išrinko socialistą

Sausio 4 dieną susirinko 
89-sis kongresas

Kongreso naujas veidas. Pirmieji opūs organizaciniai 
klausimai Prezidento programa.

Sausio 4 dieną pradėjo dauguma negrų nebuvo pri- 
posėdžius JAV 89-sis kon- leista balsuoti. Respubliko- 
gresas. Jo sudėtis iš pagrin- nai turėjo rūpesčio dėl savo 
dų nepasikeitė, nes senato vado išrinkimo- Juo jau il- 
tebuvo renkamas tik treč- gai buvo Halleck, o dabar 
dalis atstovų, o ir į atstovų j tą vietą veržėsi Ford, 
rūmus sugrįžo dauguma se- skelbdamas, kad reikia duo- 
nųjų. Tačiau dabartiniuose ti progos pasireikšti jaunes- 
atstovų rūmuose ir senate
bus naujų ryškių veidų.

K ai n iau žinoma, iame di-

nems jėgoms.
Kai laikraštis pradėtas 

SDausdinti. sprendimai tais« 9 _ * «
dėlę daugumą turi demokra- klausimais dar nebuvo žino
tai. Senate jų yra 68 iš 100, mi. 
o atstovų rūmuose 295 ir 

5. Pana
mokratai yra turėję po 1936

ir L. Vanagaitienę
Pirmadienį, gruodžio 28 ir štai dar Algimantą P»lac- 

d. 7:15 vai vakaro automo- kų, patį jauniausią jį iš jau- 
bilio nelaimėje Chicagoje nosios kartos. Su nepaprastu 
žuvo Lillian Vanagaitienė, skausmu širdy sutinkame šį 
aktoriaus Antano Vanagai- aklo likimo faktą, taip be- 
čio našlė, ir jaunas poetas prasmingai pakertantį mūsų 
Algimantas Mackus, kartu talentingiausius karėjus, ku- 
su ja važiavęs automobily, rių Algimantas Mackus iš

augo gruoblėtame ir kieta
me tremties vieškelyje.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą Lillian Vanagaitienės 
giminėms ir skaudžiai liūdi
me su poeto Algimanto 
Mackaus

Praeitą savaitę Italija iš
sirinko prezidentą. Reikėjo 
balsuoti net 21 kartą (tenai 
prezidentą renka parlamen
to ir 13 provincijų atstovai, 
iš viso 963 asmenys), kol 
kandidatas gavo reikiamą 
balsų skaičių. Nei krikščio
nių demokratų, nei kairiųjų 
socialistų kandidatai nega-

Nes galime iš Vietnamo tuoj 
pasitraukti, jeigu ...

Amerikiečių iš Pietų Vietnamo pasitraukimas pareina 
nuo Kinijos. Jeigu ji paliks kaimynus ramybėje, tai ame
rikiečiai tuoj grįš namo.

Praeitą sekmadienį tele
vizijoje valstybės sekreto
rius Dean Rusk pareiškė,

— j j Prezidento programinė
435 Panašią daugumą de- kalba kartą buvo vakare, 
mokratai yi a turėję po - 0 ne kaip papras-
metų rinkimų, kada Frank- ui pifmą Rartą vaRare 
lin Roosevelt į senatą atve e kajb^ paSakė Franklin Roo- 
75 o į atstovų rumus 333 e- sevejt Prezidentas taip nu- 
mokratimus atstovus. tarė d-j to kad & išklausyti

Prieš kongreso posėdžiam i galėtų didesnis žmonių skai- i 
prasidedant, turėjo būti iš- čius. “
spręsti kai kurie svarbūs or
ganizaciniai klausimai- Se- Ta kalba buvo dar nepa

sakyta. kai laikraštis buvo

Po A. Vanagaičio mirties 
L. Vanagaitienė buvo jos 
vyro įsteigto "Margučio“ 
žurnalo leidėja ir dar turėjo 
keletą radijo valandėlių, ku
riose duodavo beveik kas- 
die įvairias informacijas ir 
šiaip lietuvišką programą. 
Algimantas Mackus buvo 
"Margučio“ redaktorius ir 
dar padėdavo L- Vanagai- 
tienei vesti radijo progra
mas. Grįžtant tą vakarą iš 
radijo tarnybos, į jų auto
mobilio priekį visu smarku
mu atsitrenkė priešinga 
kryptim važiavusi apygirtė 
moteris ir abu užmušė.

L. Vanagaitienė. iš seno 
visiems amerikiečiams lie
tuviams pažįstama visuome
nininke ir kultūros darbuo
toja, ištvermingai leisdama 
"Margutį“ ir dirbdama kitus 
lietuviškuosius darbus, buvo 
nusipelniusi visų chigagiš- 
kių ir kitų tautiečių dėmesio 
ir pagarbos. Tai didelis nuo

motų retėjančiose ei
lėse.

— Įžymio
jo režisieriaus Romualdo 
Juknevičiau* dukra Dalia 
Mackuviene ir kitais poeto 
artimaisiais.

Broniui Balučiui 
85 metai

Nepriklausomos Lietuvos

“t?.?emLk”tai Pradėtas spausdinti. Bet nė-
rinkti savo

Poetas Algimantas Mac
kus buvo reto gyvybingumo 
ir talento žmogus, galėjęs 
turėti didelę kūrėjo ateitį ir

+ ra abejonės, kad joje prezi- 
(whip). kups diausmin ų dentag vįgų pįrma iškels se- 
atstovus. Juo buvo vicepre- nų įmonių sveikatos draudi- nepaprastai p 
zidentu išrinktas Humphrey. mo kovos fqj skurdu švieti. sų literatūrinį gyvenimą

Jis gimęs 1932 m- vasario 
11 d. Pagėgiuose, mokęsis 
Vilniaus, o tremty Vokieti
joje Wuerzburgo, Schwein- 
furto, Schvvaebisch Gmuend 
gimnazijose, dirbęs ir studi
javęs Roosevelto universite
te Chicagoje. Jis yra išleidęs 
kelis eilėraščių rinkinius,ku
rių paskutinysis "Neorna
mentuotos kalbos generaci- 
la ir augintiniai“ sukėlė di
delį literatūros kritikų dė
mesį, nes jame autorius iški
lo kaip originalaus žodžio ir 
drąsios minties modernus 
kūrėjas. Jis buvo ir puikus 
savo kūrybos skaitytojas, 
dalyvavęs daugely literatū
ros vakarų. Be to, Algiman
tas Mackus buvo ir literatū
ros kritikas, ir visuomeni
niai* klausimais -pastabu* 
žurnalistas, ir aplamai veik
lus jaunosios kartos atsto
vas, kokių labai maža šian
dien berandame. Jo -reda
guojamas "Margutis“ ii pa
prasto margų pasiskaitymų 
leidinio virto aktualiu, švie
saus proto ir aiškių kritiko* 
principų vedamu kultūros 
bei -visuomenė* -problemų 
žurnalu.

. ...v, kovos su skurdu, švieti'
Kitas svarbus klausimas - m0 pertvarkym0 ir kt. reika.
ilgų kalbų sakymas (filibus- . 
ter). Liberališkesnieji siūlė
nutarti, kad kalboms baigti Prezidentas yra senas par- 
pakanka paprastos daugu- lamentaras, didelio patyri- 
mos nutarimo, o dabar rei- nio politikas, todėl jis mo
kia dviejų trečdalių balsų. Į kės su kongresu taip santy- 
Tą skaičių nelengva surink- kiauti. kad kuo didesnę dalį 
ti. todėl to ar kito įstatymo savo programos galėtų įvyk- 
sumanymo priešininkai ne- dyti.
pabaigiamomis kalbomis už-
vilkindavo jo svarstymų. [>ainyį.į„je įuv„

Atstovų rūmai turėjo iš- 
spręsti Mississippi 4 demo- Oo Žmones 
kratų ir vieno respublikono
išrinkimo teisėtumą, nes ten

Respublikonų centro komiteto 
pirmininkas Dean Burch. kuris 
jų tarpe kelia tiek daug erzelio.

Sodžiaus bažnvčioje prie 
Mexico City (Meksikoje) 
sekmadienį pabaldų metu į- 
lūžo lubos, kurios krisdamos 
užmušė, pagal Raudonojo 
Kryžiaus žinias, 58 žmones, 
o sužeidė 38. Pagal kitus šal
tinius žuvusiųjų yra 71, jų 
tarpe ir kunigas, laikęs mi
šias.

Bažnyčia buvo ką tik pa
statyta ir pamaldoms nau
dojama pirmą kartą.

Matyti tai būta nesąži
ningų inžinierių darbo- Bet 
tas įvykis nepaprastai sujau
dino visą apylinkę.

Praeitą savaitę Indijoje 
it u imta apie 1000 komunistų. 
Jie ruosę perversmą.

vo daugumos. Išrinktas tapo Į kad JAV gali tuoj iš Pietų 
Italijos socialdemokratų V ietnamo pasitraukti, jeigu

Įsakė ištirti plieno 
kainas

Kaip žinoma, plieno fab
rikai jau pakėlė kai kurių 
rūšių plieno kair.as. o paty
rę. kad valdžia tam nesiprie
šina. vėliau jie tikriausiai

Šiaurės Vietnamas ir Rau 
donoji Kinija paliks savo 
kaimyną ramybėje- O kol 
padėtis bus tokia, kaip šian- 

tviitas'demokratas 'neatlaKl dien- ne«ali būti klausimo pakels ir kitų plieno rašių 
dus fašistų ir komunistų aI,lfc U ten pasitraukimų, 
priešas- -Jis yra tamprių ry- Komunistai negerbė 
šių su JAV ir Nato sąjunga pusnių
šalininkas.

paitijos vadas Saragat ir 
jau pradėjo eiti prezidento 
pareigas.

Naujasis prezidentas yra

Saragat yra nuosaikus so 
cialistas. Kai po karo socia
listų partija susidraugavo

kainas.
Plieno kainas pakėlus, ne

politinių susitarimų1 abejotinai pabrangs ir dau-
se-

ir nerodo ženklų, kad jie no- gelis įvairių gaminių, ku- 
retų Pietų Vietnamą apleis- riems tas plienas vartoja-
ti. Viskas priklauso nuo mas.
Šiaurės Vietnamo ir Kinijos. Į Prezidentas pavedė Eko- 

Šu'komunkteis^riš pTrti“ T1 valdybių vadai gerai ži-, nominių reikalų patarėjų ta- 
jos pasitraukė ir suorgani- no. kad jei jie paliks savo rybos pirmininkui Acley iš- 
MvoFsoci"ajd"ėmokratų parti- kaimynus ramybėje. JAV; tirti plieno kainų klausimų 
jų, kuriai ir vadovavo. Ji tu- kariuomenė tuoj gris namo.;ir jam pranešti.

ilgamečiam diplomatui, da- ri aiškių programų, ir jos į- Taip kalbėjo Dean Rusk.) Kokios bus to tyrimo iš- 
bar jai atstovaujančiam taka darbininku tame vis ... i' ados ir kų darys preziden-

Vidaus politinė padėtis JAnglijoje. Broni 
gruodžio 29 d. 
metai amžiuas-

ui Balučiui 
sukako 85.

didėja. '
Italijos prezidentas neturi p Vietname dar nenusisto-

tokios galios kaip JAV. Ten vėjo- Budistai buvo aprimę., 
Gyvendamas iki pirmojo valdžia yra vyriausybės ran- 0 dabar vėl pradėjo kampa- 

pasaulinio karo JA.Af, Bi. koše. Prezidentas skiria mi- niją prieš vvriausvbę Saigo- 
Balutis uoliai dalyvavo įvai- nisterį pirmininką ir tvirti- ne studentų demonstracija 
riose lietuvių visuomeninio na jo sudarytą kabinetą virto didelėmis muštynėmis, 
gyvenimo srityse — redaga- prieš jam prisistatant parla- kurias tik kariuomenė teis
vo laikraščius, kūrė draugi 
jas ir jose vaidino svarbų 
vaidmenį.

Kunigo protestas
prieš vyskupą

Los Angeles katalikų ku-

mentui, kurio 
jis turi gauti-

pasitikėjimą vaikė.
Šešių dienų mūšyje prie

Taigi Italijos vyriausybės Binh Gia turėta didelių nuo-. 
sudaryme prezidentas vaidi- stolių. Partizanai užpuolė1
na svarbų vaidmenį P. Vietnamo kariuomenės

tas,

Iki šiol vyriausybės prieš- avangardo būstinę 17 mylių!
akyje stovėjo krikščionių 
demok»atų žmogus Moro. o

nuo sostinės. 
Paskutinėmis dienomis’

nepaprastai praturtinti mū-!nięas Coffield. protestuoda- Jos užsienio reikalų ministe- sovietų užsienio reikalų mi-!
mas prieš kardinolo Mclnty- 
re draudimą kalbėti bažny
čioje rasiniais klausimais 
persikėlė Į Chicagą-

Kun. Coffield yra karšta; 
negrų teisių gynėjas.

nu buvo Saragat.

Pakistane maršalas 
nugalėjo moterį

nistras vėl prašneko, kad 
sovietai teiksią Šiaurės Viet- 
namui pagalbą, jei tik ame
rikiečiai karo veiksmus plė
šią. ir. žinoma, reikalavo,

pamatysime vėliau.

prezidento vietą 15M»8 m. rinki
muose. Tai elektronikos techni
kas Ceeil Higginbotham iš Bell- 
wood. Nev.

kad amerikiečiai pasitrauk- 
Sausio 2 d. Pakistane rin- tų iš Pietų Vietnamo. Ge-

KELIUOSE 47 non AlIKU ^o prezidentą. Kandidatavo ra tiek. kad. kai paliečiami1 jjs jau pasiskelbė kandidatu į 
MLLiuust 47,000 AUKŲ dabartinis prezidentas feld- JAV gyVybiniai reikalai .ne-'

Per 1964 metus JAV au- maršalas Ayan Khan ir mi- visada burlioko grasinimų 
tomobilių nelaimėse žuvo rūsio Mohamed Ali Jinnah. amerikiečiai paiso ar išsi-
47.000 žmonių. vadinamo Pakistano įkūrė- gąsta- O Pietų Vietnamas

Palyginus su 1963 metais ju. duktė Fatima. 71 metų kaip tik ir yra tokia gyvybi- 
? 1 žuvusiųjų vra 8% daugiau, amžiaus. niai svarbi amerikiečiams

Taigi pernai kasdien ke- Didele balsų dauguma lai- strateginė vieta, kurios ne
ituose žūdavo po 131 mėjo feldmaršalas. manoma šiaip sau apleisti.

Pastaruoju laiku mirti* iš
sivedė iš kūrėjų tarpo Anta
ną Škėmą, dr- Julių Kaupą Čia buvo mesta bomba Į amerikiečių

Gen. John P. McConnell nuo va- 
j sario 1 d. pakeis dabartinį JAV 

oro pajėgų štabo viršininką gen.
Curtis E. LaMay, kuris išeina į 
pensiją, šiuo metu gen. McCon-

rių gyvenamą namą P. Vietnamo sostinėj. ne|| yra gen. Le May padėjėjas.



PuSifipLš <.7iėr^3

Stepono Kairio nueitas kelias
J. VLKS

I
Jaunuolio protesto žygis: "Eikime, broliai!“ — "Darbi
ninkų Balso“ gimdytojau — Bolševizme atsinaujinusių 
maskolių kerštas. — St- Kairys Didžiajame Vilniaus Sei
me. — Audringi seimo posėdžiai. — Seimas savo nutari
mais Įtvirtina revoliucijų. — Reakcijos įsigalėjimas ir 

kultūrinė veikla

Užgeso mūsų didysis valstybininkas, politinės min
ties ugdytojas, dviejų atsiminimu knygų — "Isietuva bu
do“ ir "Tau, Lietuva" autorius, profesorių*, inžinierius 
Steponas Kairys. Jis. valstiečių šiaudinėje pastogėje gi
męs. pasirinko savo gyvenimo kelią Į darbo žmones — 
darbininkus ir valstiečius. Rūpinosi ir kovojo dėl jų ge
resnės ateities- Pirmus visuomeninio darbo žingsnius jis 
žengė dar gimnazijoje būdamas. 1897 m. Lietuvoje cari
nės Rusijos okupacijos valdininkai, išguję iš viešojo gy
venimo lietuvių kalbą, panūdo primesti rasų kalbą ir mo
kyklos? maldą kalbant.

St. Kairys kartu su savo bendramoksliais paskelbė 
prieš tai viešą protestą — sustreikavo.

Jis savo knygoje "Lietuva budo“, psl. 137. taip apie 
tą Įvykį rašo:

"Ir staiga Įtemptoje salės tyloje pasigirdo skardžiu 
balsu tarti žodžiai: "Eikime, broliai!“ Tuos Šiaulių gim
nazijoje tartus pirmuosius lietuviškus žodžius riktelėjo 
Ladas Laumianskis. šeštosios klasės mokinys"—

Ir pakilo visi mokiniai, kartu su jais ir St- Kairys 
ramiai pradėjo eiti lauk iš saiės.

St. Kairys visą savo gyvenimą ėjo kartu su tais bro
liais, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės, dėl geresnio, tei
singesnio darbo žmonių gyvenimo. Jis ėjo ne tik kaitų, 
bet ne kartą atsistojo priešaky, rodydamas kelią, kuria 
kryptimi eiti. Nebuvo lengvas tas kovos kelias ne tik iki 
nepriklausomybės metų: jis buvo kietas, duobėtas ir ne
smagumus nešąs dar ir savoj valstybėj. O ją svetimiesiems 
okupavus, tas kelias pasidarė dar rūstesnis, pavojingesnis, 
bet St. Kairys nepalūžo, tvirtai laikėsi, iki tame kovos bare 
jo gyvybė užgeso.

St. Kairys, besidarbuodamas dar jaunose dienose vi
suomenės dirvoje. Įsitikino, kad teisingesnės vidaus san
tvarkos Įgyvendinimas, visiems lygių teisių paskelbimas, 
darbo apsaugos Įvedimas, išnaudotojų suvaldymas yra 
pačios tautos reikalas. Kiekviena tauta turi apsisprendi
mo teisę savoje žemėje tvarkytis taip. kaip ji geriausiai 
išmano, kaip sugeba, kokia jos daugumos valia.

Tokio Įsitikinimo vedamas. St. Kairys Įsisavino so
cialdemokratų ideologiją ir tapo tvirtu kovotoju dėl Lietu
vos valstybės atstatymo, nes tik savos tautos nepriklauso
ma valstybė sudaro sąlygas sparčiau ir lengviau Įgyven
dinti pas save teisingesnę vidaus santvarką.

1901 m- dar studentaudamas. St. Kairys kartu su inž. 
V. Sirutavičium. dabar gyvenančiu Bostone, sumanė iš
leisti daibo žmonėms skirtą laikrašti. Tų metų pabaigoje 
jų sured '-.guoto "Darbininkų Balso“ buvo išspausdintas 
pirmas numeris Tilžėje ir Lietuvoje slaptai platinamas. 
Tai buvo lietuvių spaudos draudimo metais.

Čia pravartu prisiminti, kad šiandieniniai Lietuvos 
pavergėjai neleidžia saviems "sovietskiems“ istorikams 
net "Darbininkų Balso“ vardo suminėti. Ano meto Lietu
vos darbininkų sąjūdžio priešakin jie iškiša rusų social
demokratų užsieny leistą laikrašti "Iskrą“. kuris neva 
buvęs Lietuvos darbininkų plačiai skaitomas ir juos skati
nęs susiprasti. Tai yra toks faktų falsifikavimas, kuris 
Įmanomas tik bolševikų galvai- Veltui jų dedamos pa
stangos netolimą Lietuvos praeiti iškraipyti ir tikrąją tie
są nutylėti. Toji Lietuvos praeitis yra gerai dokumen
tuota, savo kovomis atžymėta ir gyvųjų jos liudininku at
siminimuos aprašyta, tad jos ir komunistams nepasiseks 
nuslėpti. Ir St. Kairio knygose "Lietuva budo“ ir "Tau, 
Lietuva“ daug tos nenuginčijamos praeities yra dokumen
tuotai ir teisingai atpasakota. Tiktai bolševizme atgimusių 
senųjų maskolių šiandien norima "Darbininkų Balsas“ 
nutylėti. Norima ir jo bendradarbių bei buvusių redakto- 
į ių pavardės iš istorijos ištrinti- O jei kada neišvengiamai 
jas tenka prisiminti, tai jos paminimos tik neigiama pras
me ir šmeižto reikalui. Kartu su 'Darbininkų Balso ‘ ir 
St. Kaino bei kitų jo bendradarbių pavardės bolševikų 
akyse yia lyg akis graužiančios dulkės.

Bet Lietuvos okupantai nepasisotino vien tik St Kai
rio šmeižimu- Jie keršijo ir jo šeimai. 1941 m. Į Sibirą 
išvežė jo broli su šeima, iš kurio jis jau niekad nebegrįžo* 
To brolio sūnų enkavedistai nužudė 1944 m. Sibiran 1944 
m. buvo ištremta ir velionio sesuo su šeima, iš kurio be- 
c i Ižo tik vienas sūnus. Sibire atsidūrė ir velionio žmona 
Ona. buvusi Leonaitė. ligonė, kuriai buvo leista grįžti Į 
I ietuvą tik numirti, nes Sibire buvo iščiulptos visos jos
jėgos. ... i

Bolševikinėj spaudoj pasityčiojamai buvo rašoma, 
kad St. Kairys, kaip darbininkų klasės išdavikas, pasiša
lino iš Lietuvos. Ir tai rašo kaip tik patys tikrieji darbinin
ku klasės ir visos Lietuvos išdavėjai sovietinei okupacijai.

Metiniu švenčių proga, 
prieškalėdžio laikotarpiu, 
keičiamės atvirukais su 
vienminčiais, bendradar
biais. linkėdami vieni ki
tiems sekančiais metais lai
mingai gyventi, sėkmingai 
veikti ir tt. Tuose laiškuose 
atsispindi rašančių fizinis ir 
dvasinis stovis. Kai kuriais 
jų noriu su skaitytojais pa
sidalinti-

Boleslovas Kraučelis iš
Torrington. Conn.. be sezo
ninių linkėjimų, rašo, kad 
"kol kas dar gyvuojame gė
lai. tik neapsakomai greitai 
senstame, ir kažkodėl viso
kios ligos, seniau ypač Lie
tuvoje visai negirdėtos, čia 
mus pradeda kankinti. Štai 
mano brolis Juozas, kuris 
neperseniai lankėsi pas jus 
Havajuose, jau du mėnesiai 
guli Hartfordo ligoninėje, 
jam buvo padarytos jau dvi 
operacijos, rado ir išėmė ka
žin kokius ’gold stones and 
gold blather, ir sakoma, 
kad vis dar nebaigta, dar 
piaustys ta žmogų. Tamstos 
artima giminaitė Elzbieta 
Kemežienė taipgi turėjo 
sunkia operaciją, bet dabar 
jau sveika. Julius Budelis

via, 5G. SuSTGH

(Bus daugiau).

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
SU MŪSŲ DRAUGAIS

A. Jenkins

pogrindyje, buvo vokiečių policijos persekiojamas ir vy
ko užsienin tą kovą prieš okupantus tęsti iki galo. Plau
kiant laiveliu i Švediją, jį vokiečių karo laivas suėmė. Ka
dangi St. Kairys plaukė svetimu pasu J. Kaminsko pavar
de. todėl vokiečių policijai nepavyko išaiškinti, kad su
imtasis yra jų ieškomas Steponas Kairys, ir tik taip jis pe 
ilgų tardymų Vokietijoje išėjo iš kalėjimo.

Žinoma, bolševikiniams maskoliams buvo St. Kairiui 
už ką kersinti- Juk bolševikai nuo jų atsiradimo dienos 
buvo ir tebėra, kaip ir senieji caro garbintojai, — vienin
gos ir nedalomos Rusijos imperijos šalininkai ir svetimų 
žemių grobstytojai. St. Kairys ir jo ideologijos šalininkai 
nuo 1896 m. Lietuvos Socialdemokiatų Partijos Įkūrimo 
dienos buvo ir tebėra Lietuvos nepriklausomvbės šalinin
kai ir dėl savos valstybės atstatymo kovotojai.

Kad ir kaip Rusijos Socialdemokratų Darbininkų 
Partijos buvo viliojami anais carinės Rusijos metais Įsi
jungti i jų partiją, Lietuvos socialdemokratai laikėsi at
spariai ir su jais nesusidėjo. Net 1905 m. revoliucijos me
tu Lietuvos Socialdemokratų Partija veikė nepriklauso
mai ir tik savo kovos žygius derino su bendiu Rusijos re
voliucijos sąjūdžiu-

Myolas Stakioni*. Law- 
rence, Mass.. duoda mums 
vėjo. kodėl taip nutilome, 
kad jokių žinučių nesimato 
iš "tolimųjų Havajų"? Gi 
nuo savęs mes irgi galime 
priminti drg. Stakioniui, ko
dėl tiek mažai, veik nieko, 
nematyti žinučių iš nuo se
niai taip garsaus Lawrence? 
Ar tik nebus priežastis vie
na ir ta pati. apie kurią teks 
pakalbėti vėliau.

Charles Bukaveckas, vi
sais laikais New Yorko. y- 
pač New Jersey valstijoje, 
žymus veikėjas ir stambiau
sias mūsų eilėse socialistinės 
spaudos nuolatinis rėmėjas, 
šiuo tarpu gyvena Floridoje, 
prieš pusmetį mums rašė. 
kad pasiruošęs keliauti ap
link pasaulį, ir pakeliui ža
dėjo užsukti pas mus pavie
šėti Havajuose. Besiartinan
čių švenčių proga gavome 
malonų atviruką nuo jo 
žmonos Jennie Bukaveckie- 
nės. kuriame, be kita ko. pa
žymi. kad Kazimieras rašo 
mums ilgoką laišką. Na. tai 

į gerai, kaip tik tą laišką gau
sime, tuoj turiniu pasida
linsime su visais Keleivio 
skaitytojais.

laikosi gana gerai. O taipgi! 
užvis geriausiai ir drūčiau
sia irgi tavo giminaitė Juzė 
Žičiuvienė. Jinai jau žings
niuoja paskutini ketvirtada
li amžiaus, sėkmingai per
žengusi 75 metus ir atrodo 
labai gerai- Tai va, tiek be
liko mūsų leipalingiškių pa
rapijom}“.

Stasys Bakanas, Pitts-
J v • • •• « •
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Frank Lavinskas, Long 
Island City, N- Y., aukoja 
sekantį eilėrašti:

KALĖDOS
Medžiai liūdni ir be lapų 
Graudųjį liūdesį gieda. 
Prarastą vasarą.
Prarastą saulę ir žiedą.
Bet iš toliosios šiaurės atlėkęs, 
Atsimuša vėjas
Į Kalėdų Kūdikėlio šypsnį, 
Nutyla gražiai sušvelnėjęs.
Ir nuo to šypsnio saulėto 
Audros nurimo, ir gėlės 
Jau rodos seniai išmirę 
žydėti ir vėl kėlės.

Nuoširdžiai dėkojam drg. 
Lavinskui už vertinga dova
nėlę ir kartu pageidaujame 
sužinoti, kas suredagavo tas 
eilutes? Gal prie progos ir 
mes pasinaudosim to litera
to gabumais.

Juozas Kilmonis, Hollv- 
wood. Calif.. rašo. kad jis 
lankėsi Lietuvoje, daug ką 
matė ir turi daug ko pasaky
ti. Jis buvo Alytuje. Dau
guose. Varėnoj, Kaune. Vil
niuje ir Maskvoje. Bet čia 
mums skverbiasi neaišku
mas. kaip tai.—ar jau Mask
va Lietuvoje? O gal visai 
priešingai. Lietuva Kremliu
je. o Kremlius Maskvoje? 
Taigi čia Juozas turės daug 
ką aiškinti.

Vincas Anesta ir duktė 
Milda, Boston, Mass-. rašo: 
"Sveikiname iš šiaurės A- 
merikos — linkime geros 
sveikatos, linksmų Kaiėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 
visai jūsų šeimai.“ Komen
tarų prie šito laiško nerei
kia, bent tiek tegalima tarti, 
kad mes labai džiaugiamės, 
gavę atsargiai parinktais žo
džiais nuoširdžiausius linkė
jimus iš draugo Anestos ir 

, jo dukros. Didelis ačiū jum!
Natalija Stilsonienė iš

Brooklyn. N. Y., rašo: "Ge
rai. kad dar vis manęs ne
pamiršote. Už tai čia siun
čiu jums truputį sniego pasi
žiūrėti. kaip jis atrodo.“ Ge- 

j rai, didelis ačiū už sniegą.
, kurio negavome, sutirpo pir
miau negu pasiekė Havajus-

Uriulė Kevienė, San Ber
nardino, Calif.. pirmiau dau
gelį metų gyveno Lawrence. 
Mass., buvo žymi asmenybė, 
uoliai dalyvavo visuomeni- 

I nėję veikloje. Kai jos gyve- 
į nimo draugas Julius mirė,

džiuojasi savo anūkučiu. ku
ris jau baigė Pittsburbho u- 
niversitetą. kuriame jis bu
vo vienas iš žymiausių "fud- 
bolės“ žaidėjų, ir dabar jau 
Įstojo Į medicinos kolegiją, 
pasirinko dantų gydytojo 
specialybę. Stasys jaučiasi 
gana gerai, drūtas, sveikas 
it lietuviškas ąžuolas ir se
natve nesiskundžia. Po 
švenčių žada mums parašy
ti ilgą laišką, kuriame palies 
visuomeninius svarbiausius 
klausimus. Gerai, mes lau
kiame to laiško ir esame Įsi
tikinę. kad neteks nusivilti, 
nes drg. Bakanas visais lai
kais buvo ir yra vienas iš 
Žymiausių darbuotojų ne 
vien tik savoje apylinkėje, 
bet taip pat mūsų nacionali
nėse organizacijose-

Šen. Edvvard Kennedy jau drąsiai vaikšto lazdele tik£
pasiramsčiuodamas; greta jo Žmona, jie šventes pra
leido Palm Beach, Fla.

Naujai išrinktas Italijos prezidentas Guiseppe Saragat 
sveikinasi su ministerių pirmininku Aldo Moro, kuris 
atsistatydino, bet prezidentas prašė jį toliau eiti parei
gas. |

MOKYTIS NIEKUOMET 
NEVĖLU

Tą išmintį patvirtino savo 
pavyzdžiu Rebecca Darling- 
ton iš Cambridge. Mass.. 
kuriai šiomis dienomis suka
ko 97 metai amžiaus, bet ji 
vis dar tebėra Radcliffe ko
legijos studentė.

"Kas čia nepaprasto?“ ji 
stebisi, kai kiti iš jos stebi
si. "Man tai tik malonumas 
studentauti“. Jinai jau de
vinti metai studijuoja Vaka
rų literatūrą- Ji baigė Bryn 
kolegiją dar 1896 metais ir 
paskui mokytojavo Phila- 
delphijoje ir Brookline, 
Mass.. o pagaliau vėl užsi
manė studentauti...

jinai, sunkiai pergyvendama 
tą smūgi, persikėlė ir įsikū
rė tolimoje Kalifornijoje. 
Mes nuo savęs dėkojame jai 
už kalėdinius linkėjimus ir 
linkime jai viso geriausio.

(Bus daugiau) .

APDEGĘ LIGONIAI 

PLAUKIOS ORE

Nelaimėse apdegusių žmo
nių kančias ypač didina ir 
gydymą sunkina tai. kad 
jiems tenka ant nudegimo 
žaizdų gulėti. Londono orto
pedijos institute jau išban
dytas būdas apdegimų ligo
nius bent pirmuoju laiku iš
laikyti iškeltus ore. Pirmasis 
ligonis tokioje oro lovoje iš
gulėjo 5 valandas. Tai yra i 
karatą be viršaus arba Į di
delę vonią panaši dėžė. ku
ri laikosi ore savo pasiga
mintais oro švirkštais, o ta
me "karste“ yra švelnutis 
plastikinis matracas, ant ku
rio paguldomas ligonis ir 
pro tą matracą praeinantys 
mažučiai, bet gana stiprūs 
oro švirkštai ligonį iškelia 
ir laiko ore- Siekiama, kad 
mašina pajėgtų ligonį ore iš
laikyti be pertraukos bent 
24 valandas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS
i

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

TAU, LIETUVA — 480 psl_ kietais viršeliais, su autoriaus 
i spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 

LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4-00
K. Bielinio Dienojant ” ” $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 “Penktieji Metai“ 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 ll1/-) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, IIL
J. Valaitis, 1507 So. 5lth Avė., Cicero 50, IIL

A. Sukauskas. 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mieli.

A. šemeta. 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamaai ftiao 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y, 
10019.
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kas nieko neveikia.
TO NIEKAS NEPEK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Lietuvių Darbininkų Dr-jos

metinis susirinkimas

Metiniame Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 7 kuopos na
rių susirinkime, kuris buvo 
gruodžio 3 d., darbų ap
žvalgą padarė sekretorė 
Antonette Buivydienė, Iš tų 
darbų ji suminėjo:

Margučių vakarą, kuris

MIAMI, FLA.

Klubas rinko valdybą

Į šių metų Lietuvių Klubo 
valdybą išrinkti: pirm. A. 
Noreika, vicepirm. V. Kraus, 
sekr. N. Zeesienė. fin. sekr. 
dr. J- Surbis. ižd. P. Krau- 
sienė, marš. M. Javarauskas.

Į direktorių tarybą: Je- 
nie Nevienė, J. Nevis. Juo-

■ •
L

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS
SUSI VIENI J IMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

KIEKVIENAS LIETUVIS, KURIAM RŪPI TAUTI

NIAI IR SAVI REIKALAI. TURI TAPTI SUSIV1ENIJI-

davė pelno $ 162. Jo rengi- zas Guss. Veronika Valaitie 
mo komisiją sudarė V. Kai- nė. William Valaitis. Juozas 
velis. P- Mačys ir St. Brie- Trušas. Petras Bukis, Anta

nas Sobol. Walter Zees. I-dis.
J. V. Stilsono mirties 2 

metų sukakties minėjimą, 
kuriame K. Bielinis. P. Da
gys ir J. Buivydas plačiai 
apibūdino velionio veiklą 
lietuviu socialistų sąjūdyje- 
Kuopos vardu buvo padėtas 
vainikas ant velionio kapo.

Prof. Steponas Kairys yra ^Sa^a"0s kuopa gruo- 
kuopos garbės narys. Kuo- ^zl?.J^ susirinkime įsnn- 
pos nariai jj kartas nuo kar- k? aldybą 196o m.:
to lankydavo. Nepamiršti J Pln^* ^a( Zlus’ vlcePlrm- 
buvo ir kiti nariai ligai ar

zabelė Mickienė, Julija Sur- 
bienė. Walter Jakštas.

Po susirinkimo visi buvo 
paprašyti vaišių-

lr sandariečiai rinko 

valdybą

Kairėje kun. James DeVita iš Patersono. N. J_, kurio 
parapiją apiplėšė plėšikai, o dešinėje automobilis, iš ku
rio ta pačia proga plėšikai pagrobė per 500.000 dolerių.

KANADOS NAUJIENOS

Primenama. kad per sau
sio mėnesi kiekvienas JAV 
gyvenantis nepilietis turi 
nustatyta forma 1-53 praneš
ti savo adresą Teisingumo MO LIETUVIŲ AMERIKOJE NARIU, NES TADA JIS
departamentui. Formos gau- GAUS GERĄ IR PATIKIMĄ DRAUDIMĄ, O DALY- 
namos pašte arba įmisraci-
jos įstaigoje. ' VAUDAMAS DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ FRATERNA-

Vaikams iki 14 metų for- LINĖS ORGANIZACIJOS VEIKIME. PADIDINS LIE-
sT?itiZ^turiVužPndrtiPpa- TUV,V ORGANIZUOTAS PAJĖGAS. PASIKALBĖKIT

tys ir paštui ar imigracijos į- SU SLA ORGANIZATORIUM.
staigai nunešti ir iteikti. Li-

kitai nelaimei ištikus. Det
roite mirus buvusiam nariui 
B. Umbrasui, jo šeimai per 
Keleivį buvo pareikšta už
uojauta- Tas pats buvo pa
dalyta ir narės Beleskienės 
motinai mirus.

Susirgus mūsų draugui 
Harry Burkei. komitetas lai
kas nuo laiko jam parašyda
vo. paguosdavo, žodžiu, bu
vo rūpintasi visais kuopos 
nariais jiems sunkesnėmis 
dienomis.

Išplatinta Keleivio 25 
egz. ir už tai nepaimta pri
klausančios nuolaidos. Šiais 
metais nieko nepardavėme 
knygos "Lietuvių išeivija A- 
merikoje“, o jos dar turime 
18 egz.

Kuopos atstovai veikliai 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos. Balfo ir Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto 
veikloje-

Nevienas kuopos narys 
dalyvavo ir Lietuvių Kong
rese VVashingtone.

Kitiems metams valdyba 
palikta senoji: pirm. Bronė 
Spūdienė. vicepirm. Jonas 
Rimavičius. sekr. Antonette 
Buivydienė, fin. sekr. St- 
Briedis, ižd. Antanas Swing- 
le. Kuopa yra nutarusi kiek
viename susirinkime turėti 
paskaitą. Pirmą paskaitą 
šiame susirinkime skaitė Jo
nas Buivydas. Jis papasako
jo Anglijos darbo partijos 
istoriją, darbiečių svarbes
nes reformas jiems du kartu 
paėmus valdžią j savo ran
kas ir dabartinės darbiečių 
vyriausybės narių biografi
jas-

Paskaita sukėlė daug 
klausimų, j kuriuos J- Buivy
das pasistengė atsakyti.

Kitą paskaitą apie Sovie-

L. Stasiulis. sekr- J. Nevis, 
ižd. Elena Virbelienė.

Jie vadovaus SLA kuopai

Gruodžio 13 d. buvo SLA 
52 kuopos narių susirinki
mas. Jame i 1965 m. valdy
bą išrinkti: pirm- F. Ra- 
džius. vicepirm. J. Virbela, 
sekr. M. Aleksynienė. fin. 
sekr. O- Kaulakienė, iždo 
glob. L. Stasiulis ir J. Ne
vis. ligonių lankytoju L. Sta
siulis.

E* Virbelienė ligoninėje

Darbšti veikėja Elena Vir-

TORONTO, ONT
Miesto rinkimai

Gruodžio 7 d. buvo To
ronto miesto su priemies
čiais vadovybių rinkimai: 
Toronte rinko majorą. 4 val
dybos narius (kontrolie
rius). 18 tarybos narių ir 18 
švietimo taiybos narių. Di
desnieji priemiesčiai rinko 

i majorus, mažesnieji "ree- 
ve’s“, kontrolierius, miesto 
ir švietimo tarybų narius, o 
kai kurie dar ir specialius 
valdytojus ir kt.

Toronte svarbiausia kova 
ėjo tarp laikinai einančio 
pareigūnus, kaip "hydro“ 
majoro pareigas Ph. Givens 

ir jo varžovo, anksčiau bu
vusio majoro A. Lamport. 
Dar buvo du kandidatai, 
vienas jų trockistas. bet jie 
npfralėio tikėtis laimėti- I 
kitas vietas kandidatų buvo 
daug. Pav.. vienoje apylin
kėje i tarybos narius kandi-

išrinktas majoi-u ateinan
tiems dvejiems metams.

Į valdybą perrinkti senie
ji ir nauja adv. Campbell. Iš 
keturių valdybos narių du 
yra socialistai (Demison ir 
Orliffei ir vienas (Archer) 
artimas darbininkų unijoms 
žmogus- Socialistų J*ra iš
rinkta ir i kitas vietas.

Tuo būdu atrodo, kad To
ronto miesto vadovybė bus 
pažangių asmenų rankose. 
Tikėsime, kad jie pažangiau 
ir miesto reikalus tvarkys. 
Pagyvensime—pamatysime.

J. N.

MAPLE BRECK, SASK.
Vėl Keleivio šeimoje

Ilgametis Keleivio skai
tytojas J. Stankus buvo su
negalavęs akimis, todėl ne-

gonys, negalintieji tai pa
dalyti. turi prašyti savo gi
minių ar pažįstamų jiems 
patarnauti.

Neatlikusieji šios parei
gos yra griežtai baudžiami.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.

307 VVEST 30tb STREET,

NEW YORK, N- Y. 10001.
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belienė sunkiai susirgo. Jai datavo 13 asmenų, o išrinkti 
padaryta operacija, po ku
rios ligonė sveiksta. Linki
me jai greičiau pasveikti ir 
grįžti į mūsų tarpą.

L. J. Stasiulis

GARDNER, MASS. 

Mirštame

Spalio mėnesį mirtinai 
buvo sužeistas Kastantas 
Kulbokas. 79 m. amž.. Lie
tuvoje palikęs dukterį, o 
Gardnery pubrolį. kuris ir 
laidotuvėmis rūpinosi- Ve
lionis buvo kilęs nuo Ragu
vos.

tereikėjo vieną. 
Tiek Givens.

Po operacijos jo akys vėl 
pradėjo šviesti, todėl jo ge
rasis sūnus. Kanadoje gi
męs. bet lietuviškai mokąs 
neblogai rašyti, vėl užsakė

Lam- tėvui Keleivį.tiek
port yra liberalų partijos na
riai, bet daugumos miesto 
gyventojų simpatijos buvo 
Givens pusėj, tad jis ir buvo

Sveikiname Stankų vėl 
šviesą išvydus ir dėkojame 
sūnui, kad gerai rūpinasi sa
vo tėveliu.

W0RCESTER10 NAUJIENOS
ruošiamasi?Ar jau

Ne už kalnų Vasario 16-
patarnauja visiems, kurie 
nori bet kur siuntinius pa
siųsti.

pondentui neteko nieko apie auklėja ir į
tuos pasiruošimo darbus iš- didelę šeimą, randa laiko vi-
girsti.

Sandaros banketas

Taip pat spalio mėnesį 
mirė ilgai sirgęs Povilas Gū- 
žis. 74 m. amž.. palikęs sū
nų Viktorą. Palaidotas Šv.
Jono kapuose-

Rochesteiy, N.Y.. mirė 53 
m. amž. Birutė Adomaitytė.) .
gimusi ir augusi Gardnery.' P1?3?31 pagerbti 
palikus motiną, du brolius ir, .
seserį, palaidota Rochestery. ire

Lapkričio 24 d- mirė Juo
zas Višniauskas. 80 m., kilęs 
iš Bublių kaimo. Kėdainių 
parapijos. Gardnery išgyve- 
nęs apie 45 metus, palikęs! Michalina 
dukterį Emiliją Budwickie- 
nę. sūnus Antaną. Bronių ir

Sandaros 16-ji kuopa ko
vo 13 d- Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje rengia banketą 
seimelio atstovui Vytautui

Gruodžio mėnesį mirė 
Juozas J. Totas. 86 m.. Ane
lė M. Kandravičiūtė-Pau- 
lauskienė. Ona Agurkienė.

Minikauskaitė- 
Kotal ir Petras Jurinskas. 511 
metų amžiaus.

tų Sąjungą pažadėjo skaity- Vilimą ir dvi seseris Lietu
ti Kipras Bielinis, vėliau — voje — Joaną Skorupskienę 
adv. S. Briedis. Jonas Gai- jr Moniką Kaupienę, palai- 
dys. dotas šv. Jono kapuose. Ve-

Kaip paprastai, po susi- lionis priklausė Lietuviu 
rinkimo nariai sumetė po Bendrovei
dolerį ir pasivaišino, Ona 
Bložienė. sugrįžusi į Brook- 
lyną. atsivežė didelį ir ska
nų sūrį.

Besivaišindami sužinojo
me. kad mūsų narys Jonas 
Gaidys susižiedavo su Mari
jona Akeliene, Bronės Spū- 
dienės seserimi. Jam palin
kėta daug laimės.

Tas pats

Gruodžio mėnesį mirė i

Turime ir jaunų jėgų

Malonu, kad turime ir iš 
naujųjų ateivių veiklių vyrų. 
kurie glaudžiai bendradar
biauja ir su senaisiais.

Štai Sviklos- Julius prie

suomeninei veiklai.
Petras čyvas. Jonas Stan

kevičius. Edvardas Meilus ir 
kiti yra jau žinomi vietos 
veikėjai.

Jiems visiems geros svei
katos ir sėkmės 1965 metais.

Dovanos iš Floridos

Gruodžio 21 d. gavome 
bušelį apelsinų—orindžių ir 
greifruktų- Tai Neviu dova
na iš jų pačių sodo. Vaisiai 
labai skanūs, ne tokie, ko
kius mes čia perkame.

Nuoširdus 
tai.

ačiū jiems uz

Buvau suklaidintas

Keleivio nr. 49 parašiau, 
kad Petro Balčiūno kūnas 
buvo sudegintas Rural kapų 
krematoriume. Iš tikrųjų jis 
nebuvo sudegintas, bet pa-Steponas Milosh, 56 m. am-| visų gerų darbų dedasi ne ”

ilornc mrduc buvęs tib darbu bet ir ninioru T n laiOOta. tOSe Kapinėse.ziaus. ilgus metus buvęs tik darbu, bet ir pinigu. Jo 
maloni žmona sąžiningai J- Krasinskasvalstijos policininkas-

Lietuvoje nėra miltų
Iš Lietuvos rašytame laiš- « . . .

ke minima, kad Kalėdos bus Keleivio prenumeratą - gera
skurdžios, nes nėra miltų. k *

Garniiki. dovana visokiomis progomis

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS

1965-jų metų Keleivio Kalendorius j j užsisakiusiems 

jau išsiuntinėtas. 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

me priversti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet 

pamatysite, kad jis to vertas. Užsakymus galima siųsti 

kartu su prenumerata arba ir atskirai.

Adresuoti taip:

"KELEIVIS4*

636 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS. 02127

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA. su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0 75

LIETUVOS 

na ....
ŽEMĖLAPIS k:u. 
...........................$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psi.. 
kaina 75 centai.

i DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma. L. Tolstojus. 62 psi., kai
na ........................................................ $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, 
tuiaitis. 24 psl..

dr. F. Ma- 
kaina 40.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 06 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

LŪŠNELES. K- 
eilėraščiai. 124

................... $1.00

SIELOS BALSAI, J. Sir.eisto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai-

| na ..................................... $0.75
LSDr FGIt LI: S

FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 tentų

NEPRIKLAUSOMOS -LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 

i rys, 225 psl., kaina .. $5 00
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na ........................................................ $0.15

IŠ DŪMINĖS 
Kraučiūnr 
psi., Kaina

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), !)7 psl., kaina .. $0.25

MATERIAlISTišKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psu, 
Kaina ............................ $0.29

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veika- 
*no komedija. 29 psL. Rai
kai na ........................................... S0.25

ALKOKCIJS 
Kaina ... .

LR KŪDIKIAI, 
......... $0.25

DAINOS aPIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ••••••••—•• $0.1-)

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

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 pat, kai
na ..................................... $0 3o
Užsakymus su pinigais orašo- 

ma siųsti:

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov. 45 psl., 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvay

Sa. Uuvtua 27.
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Iš pavergtos Lietuvos
(E) Gruodžio 8-9 dieno- si gerai žinojo, kad Telšiuo- 

mis Vilniuje vyko vadinama se tebuvo tik 20 rusų karei- 
teorinė konferencija, kurios vių ir kad jie negalėjo ant( 
tikslas, pagal "Tiesą“, bu- greitųjų iš bet kur susilauk- 
vęs apibendrinti administ- ti paramos.
racinių organų ir visuomeni- Jau gako beisime jš miš
rių organizacijų darbo pa- ko (mjškas tarp Lėplaukės 
tyrimą. Ji turėjusi atskleis- if Džiug0 kaĮno — kelio ant 
ti ir šalinti priežastis bei są- A1$ėdžiu k ateisime prie 
lygas, dėl kurių vyksta (pri- TeĮšių (apįe 2 kilometru), 
durkime. vis gausėja) nusi- Tik pradžioje vienas kitas 
kaitimai ir viešosios tvarkos susįkQprinęs pakiūtina atgal 
pažeidimas Lietuvoje. Kon- j mišką Ju0 toliau, juo dau- 
ferenciją atidarė partijom gįau atsilieka ir. pagaliau, 
CK administracinių organų <^^5 nebėra kam pulti, 
sk. vedėjas A- Kairėmis. o jjeka vieni vadovai. O tų 
skaitė pranešimus pi °kui vadovų nedaug. Ir jie nenori 
ras V. Galinaitis, Aukščiau- j pjrma ugni stoti, 
siojo teismo pirmininkas A. ' ' .
Ūkas, viešosios tvarkos ap-: Taip sako. kartkartėmis 
saugos ministras A. Gaiie- j mus sugeldavo smogu Tel-

Steponas Kairys kalbasi su Amerikos Lietuvių Socialde
mokratu S-gos pirmininku Jonu Pakaika. Nuotrauka 
daryta prie 4 metus.

šių Įgulą, gerai pavalgydinę, 
akis užpvlę. bet vis tiktai 
tie 2 kilometrai buvo ir tuš- 

; čiomis. be priešo, nenugali
mi- Ir bendrai skaičius vis 

. tirpo: po bet kurios nakties• 
(E) Iš JAV atvykusi "pa-; vis retėjo ir retėjo eilės nu-: 

žangiųjų“ veikėja K. Petri- matytų pulti miestą. Nedaug' 
kienė 1964 m- gruodžio mė- bebuvę suvalytųjų, ir Sil

vičius ir kt.

Kaimo moterims—apie 
JAV negrų teises

Kaip jie atsisveikino su 
prof. Steponu Kairiu

(Tęsinys)

nesį važinėjo po Įvairias Lie
tuvos vietoves. Kai kur. pav. 
Alytuje gruodžio 7 d. buvo 
sukviesta pirmoji moterų 
konferencija. Išrinktos de-

vestras pasukęs ant namų.
J. PAKALKOS KALBA
Amerikos Lietuvių Social-

Paskui jau ponai, maty- demokratų S-gos Centro Ro
dami neprikalbėsią pulti. iri miteto pirmininkas Jonas 
iu vadovai atšalo, ar nustok Pakaika Fresh Pond krema-

, . . , ... jo vilties išvaryti iš Telšių toriume gruodžio 19 d- su
legates 1 moterų suvaziav 1- rugus ' velioniu Steponu Kairiu taip

STASIO LOZORAIČIO 

LAIŠKAS

Aukštai gerbiamas 
Pone Bielini,

mą Vilniuje. Moterims, ku-j 
rių dauguma buvo atvyku
sios iš Įvairių apylinkių kol
chozų. amerikietė viešnia 
papasakojo apie.-. JAV vieš-

KONGO ŽMOGĖDROS
atsisveikino:

Velionis prof.
Gavęs liūdną žinią apie 

Steponas prof. Stepono Kairio-Ka-

D. IR S. JASAIČIŲ
UŽUOJAUTA

Dr. Domas ir Sofija Ja
saičiai. kurie velionį Stepo- 

! ną Kairį kaip savo šeimos 
1 narį globojo pirmomis die
nomis jam Vokietijoje atsi
dūrus. atsiuntė laidotuvių 
komiteto pirmininkui Kiprui 
Bieliniui šitokią telegramą:

Didžiojo lietuvio, nepri
klausomybės akto signataro,

I mūsų šalies darbo žmonių 
apaštalo Stepono Kairio šir
džiai sustojus plakti, reiš
kiame Jums gilią užuojautą 
ir išgyvename skaudų siel
vartą drauge su Jumis.

Velionis žygiavo per gy
venimą su savo tauta. Daž
nai išsiverždavo į jos priekį, 
kaip žygininkas, nes reikėjo 
tiesti nepramintus kelius ir 
uždegti ugninius stulpus, ve
dančius į gėrį ir laisvę. Ne
retai jis atsidurdavo ir pa 
skutinėse eilėse, nes turėjo 
budėti, kad nė vienas neat
siliktų, nepailstų, nepasie
kęs laisvės lankų ir gėrio pa
dangių.

Tauta neužmiršta savo 
J sūnų, sujungiančių neatski
riamai savo gyvenimą su jos 
gyvastimi ir likimu. Jų di
dieji norai ir vizijos ištirpsta 
tautos ir visuomenės pasą 
monėje- lr jos tvinkstančiai 
veikia būsimas kartas ir kū
rybiniai lemia tautos ateitį

Trijų naujai nepriklauso- Kaby* P«r savo palyginti ii- minsko. Nepriklausomybės' Pagarbiai ir su meile nusi 
mybes gavusių Afrikos neg- W amžių visuomeninį ir po- aUto signataro, mirtį, reiš-į lenkiame Velioniui.

ALT informacija visuomenei
dėl atvykstančių su rusų-bolševikų ekskursijomis 

okupuotos Lietuvos pareigūnų

Pagal Sovietų Sąjungos ir JAV kultūrinių pasikei
timų sutartį iš Sovietų Sąjungos atvyksta į JAV įvairiomis 
progomis rusų-bolševikų ekskursijos.

Lietuvos okupantai dažnai į tų ekskursijų sąstatus 
įjungia ir prisiunčia okupuotos Lietuvos įvairius parei
gūnus — lietuvius, esančius okupanto tarnyboje ir vei
kiančius pagal jo nurodymus. Kai kurie tokie pareigūnai 
lietuviai, atvykę kaip sovietų repVPEentantai. daro pastan
gas sueiti į kontaktą su čia gyvenančiais lietuviais, ypač 
su atvykusiais po Antrojo pasaulinio karo. nuo bolševikų 
okupacijos ištremtais iš Lietuvos asmenimis. Buvo atsiti
kimų. kad jie atveža iš Lietuvos ten esančių giminių ar 
buvusių Sibire asmenų laiškus ir atvyksta į namus gimi
nėms juos įteikti. Tokie laiškai okupuotoje Lietuvoje yra 
Lietuvos okupanto saugumo organų išgauti ir duoti tuo 
tikslu, kad čia atvykus būtų proga nuvykti pas numatytą 
asmenį ir skleisti Lietuvos pavergėjo propagandą.

Kalbami bolševikų pareigūnai-lietūviai kalbina to
kius asmenis grįžti į Lietuvą, ragina juos ekskursijomis į 
okupuotą Lietuvą vykti 1965 metais, kada okupantas mi
nės 25 metų Lietuvos pavergimą. Be to, visokiais kitokiais 
būdais jie skleidžia bolševikų propagandą-

ALT laiko savo pareiga painformuoti lietuvių visuo
menę. kad su tokiais okupanto pareigūnais lietuviai patri
otai neturėtų jokių reikalų. Jie nėra jokie nei laisvos Lie
tuvos. nei lietuvių tautos atstovai. Yra tik okupantų-bol- 
ševikų tarnai ii- vykdo okupacinių organų uždavinius bei 
nurodymus. Toks jų lankymasis pa.- lietuvius ir propagan
dos skleidimas neįeina taip pat į kultūrinių mainų sutar
ties sąlygas. Todėl patariame apsilankymo atvejais to
kius agentus-parsidavėlius tuojau demaskuoti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Valdyba

pataujanti išnaudojimą, a- rų valstybių delegatai Jung- at^° kiu Tamstai ir Lietuvos so-
pie negrų pilietines teises ir, tinęse Tautose, komunistų cia|demokratam, gili, „ž-
pan. ' pnkurstvti. apkaltino Jung- vardu- lodei prieš išnyk*- ..... p.. . .
P tinęs Antenos Valstybes ir vehomo palaikam, ai uojautą Lietuvo. C.plomati-
Krastotyrininkų uždaviny. Belgiją, kam jos padarė "ag- •(‘■■veikinu m prof. Stepo- ne. Tarnybo. vardu.

. 1 resiją“ prieš Kongo sukilę
kaupt revoliucijos medžiagą

VAINIKAI PRIE A- A. 
ST. KAIRIO KARSTO

nu

(E) Kai artėja Lietuvos 
pavergimo 25-ji sukaktis 
(1965 m. liepos 21 d.), jai
pradėjo ruoštis ir okup. Lie-, kiniai maistininkai spėjo nu- 
tuvos kraštotyrininkai. Besi-1 kankinti).
kalbėdamas su Vilniaus EI-! Atsakydamas i kaltini- 
tos korespondentu, Krašto-

.. .. r™ ™ SocUldemokrata Velionio patriotizmą., j-i . Į- Amerikos Lietuvių So-
liūs. 1S jų įsgelbedamos apie V,M sociaiaeinoicratų ^jun ____ ._________ ’/.! cialdemokratų S-gos Centro
1.700 baltųjų žmonių, ku- S°« vemro ivorannu, oąjun- Jv v^ią „ yt~c«; Komjteto
riems ten grėsė baisi mirtis padalinių — 19-*ios jo darbą tremtyje sovietų' £ . r>iDiomatinės
(apie 110 baltųjų įkaitų lau- kuopom ir kitų vienetų, Lie- okupuotosios Lietuvos lais- Tamvbos

tuvos Socialdemokratu Par- - . , _ . 1 1 yoos.
tijo. Delegatūros užsienyje . atstatyti, yra uztikrtnę. 3. V.vr. Lietuvos Išlaisvini- 
vardu ir. atskiru pavedimu. »am z”m* v,et* tauto‘ » Komiteto, 
mūsų mums artimos organi- kė>ų tarpe. ; 4. Kanados Lietuvių So-

G1MDYMŲ KONTROLĖS
Kanados įtakingiusias 

žurnalas MacLeans veda
majame "Gyventojų prie
auglio ekspliozija? Tai yra,

tos Koresponaentu, Krašto-. mus? 3^^ užsienių rei- _ Lietuvių Darbi- . .
tyros draugijos tarybos pir- kalų ministeris Paui Henri' ninkJu Dr.jos Centro vaUy. Jun*lu

Spaak pareiškė, joggelbėji- Bostone bei jo* padali- «arbos žodžius 
mo lėktuvai buvo išsiųsti tik nhj _ 7.tos puopos New 
po to, kai Kongo maištinin-; Yorke ir kt. vardu.

nmKų i^aavinys esąs su-. kų vadas Christophe Gben-, Lietuviškoji socialdemo- 
kaupti daiktinę, dokumenti- „ a;.jno kad baltieii-i »oę>aiaemo-nę Lei kitą medžiagą apte o j g"“*

dimą 1940 m. išvakarėse... *<*! « ™i lietuvi..-

mininko pavaduotojas A 
Stravinskas aiškino, kad da
bar svarbiausias kraštotyri
ninkų uždavinys esąs su

iž-,- -j • - • i4- mai bus apipilti gazolinu ir t^- visuomenės stuiDa ku-Kiti uždaviniai: rinkti me- ! . 1 vlsuon>enes »wipą. ku
džiagą apie liaudies masių' Paue^K Į «o jau niekas negales pa
judėjimą ir "darbo žmonių Negana to. Gbenye pa- keisti. Mes liūdime, netekę 
pergalę prieš buržuaziją", grasinęs tokiais pasibaisėti-
Pagal Stravinską, artėjant nais dalykais, kurių Spaak 
jubiliejui, svarbu galutinai net nedrįstąs pakartoti- Pa- 
išaiškinti visus tuos žmones. kanKa jau to. kad jis pagra- 
kurie žuvę "belaisvinant“ • sinęs. jog jo kareiviai iš bai 
Lietuvą.

BIMBALO METAI

(Iš prof. Ig- Končiaus 
atsiminimų)

Mano senelis Silvestras, 
baudžiauninkas, buvęs išva
rytas į sukilėlius. Prižadėję 
visokių gėrybių, ponai privi
liodavo išeiti į miškus ir 
baudžiauninkus prieš kazo
kus. Ginklus patys pasiga
mindavo: ištiesdavo dalgio 
koją. prisitaisydavo prie il
go koto. ir štai tau toli sie
kiąs priešą durtuvas. Dary
davo ilgesnius kotus už ka
zokų vartojamas dzidas — 
durtuvus.

tųjų imtinių širdžių pasida
rys sau fetišus (relikvijas) 
ir surengs paradą, apsivilkę 
nuluptomis baltaodžių odo
mis...

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’ administran 

ja prašo mielųjų skatyton 

kurie keičia adresą, pran< 

tant naująjį adresą neu? 
miršti parašyti ir tena ii

SKAITYK
CHELSONO

STASIO MI 
PARAŠYT.,Prie Telšių buvę suvaryta 

su tokiais tai ginklais gau- 
giau 500. Sako. prišers, pri- KNYGĄ: “lietuvių Išeivija 
šers. atvežę mėsų visokių ve-Į Amerikoj ■ 
zimus; duoda kiek norint; 
ir išgerti duoda iki pake
liant. Prikalba, pridrąsina, 
visokių dovanų-pažadų pri
pasakoja, rusus nugalėjus, 
—ir sukelia pulti Telšius- Vi-

DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
S i Aiš VlRSAIS $4.00,
KIETAIS—$5.00.

KANADAI NEREIKIA dar tebėra neišvystyta šalis.
Kanada dabar turi 19.5 mi
lionų gyventojų, ir jų kas
met daugėja po 350.000. tai 
yra per tris metus vienu mi
lionu. Taip mes niekuomet 
nepripildysime Kanados,

kas mums reikalinga , rašo. j niekuomet nepastatysime 
kad Kanada turi nepapras-j masinės pramonės kuri pa
tai didelius gamtos turtų iš-; jėgtu sudoroti mūsų masi- 
teklius. bet neturi užtektinai nius gamtos turtus, 
gyventojų, tos tikrosios ba-Į

Taip skundžiasi Maclean. 
Imigracija irgi ne tik nedau
gėja, o palaipsniui net ma
žėja. Ji iš 282,000 1957 me-

zes industrijai, kad galėtų 
tuos išteklius išnaudoti. Dėl 
to mes išgabename tuos iš
teklius į kraštus, kurie turi
daug gyventojų, tai yra di-! tais nukrito iki 72.000 1960 
dėlę industrijos bazę: JAV metais. Šiemet tikimasi dau
sų 190 milionų, Japonija su giau. "būsime laimingi, jei 
95 milionais ir Didž. Britą- turėsime 120.000 imigran- 

7. Amerikos Lietuvių Inž. nija su 55 milionais gyven- tų“, rašo žurnalas. 
tojtJ-

Rocky kalnų atšlaitėse 
žmonės ir mašinos kasa kok
so anglį Japonijai, ir šiemet

. „ cialdemokratų S-gos Centromano auk,to, p.. Komjteto

5. Lietuvių Socialdemo
kratų jaunosios kartos.

6- Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos Brook- 
lyno kuopos.

Stasys Lozoraitis, 

Lietuvos Diplomatijos 
Šefas

ANGLIJOS LIETUVIŲ 

TELEGRAMA

ir Arch. S-gos Nevv Yorko 
skyriaus.

8. Amerikos Lietuvių Inž-
ir Arch. S-gos Bostono sky- 

prof- otepono> Kaino, reis- Didžiosios Britanijos Lie-' riaus.
tu“m7Xg|^d Wn“op2- S«JunSa giliai liūdi j 9. Susivienijimo Lietuvių
laikus anksčiau ar vėliau del Stepono Kaino mirties, Amenkoje. 
priglaus išlaisvintoji Lietu- ir gedi kaitų su visais lietu-j 10. Lietuvių Darbininkų

Dr-jos Brooklyno kuopos-
11. Šviesos Federacijos.
12. Petniūnų šeimos iš 

Brooklyno.
13. G. ir A- Leonų iš Bal

timorės.
14. Algirdo Leono.
15. S- ir D. Jasaičių iš 

Tampos. Fla.
16. Paknių šeimos.
17. A. ir J- Paknių iš 

Thompsono, Conn.
18. E. ir G. Valiūnų iš 

Nevv Rochelle. N- Y.
19. Tamošiūnų ir Liepo- 

nių šeimų iš Chicagos.
20. čiurlienės ir Simučių 

šeimos iš New Yorko.
21. Nastopkienės ir Sval- 

bokienės.
22- M. Lietuvninkienės iš 

Floridos.
23. V. Aleknienės.
24. A. Rimkevičiaus iš 

New Yorko-
25. Kirkilų šeimos.
26. Inž- J. Vilčinsko iš 

Anglijos.
27. A. Rinkienės ir sū-

toiĄ

va. viais.

John Powers. Mass. senato prezidentas, sveikina Lietu
vos nepriklausomybės akto pasirašytoją Steponą Kairį 
1959 metais Bostone, minint Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį.

Kodėl Kvebeko ir Onta- 
rio provincijose yra sukon
centruota veik visa Kana
dos stambioji pramonė? Tai

jos išgabens per Pacifiką dėl to. atsako Macleans. kad 
milioną tonų. Kitur Kana-j tose dviejose provincijose 
doje vyrai ir mašinos kasa kiekvienoje gyvena daugiau 
Japonijai geležies rūdą, ir žmonių, negu visas kitas 
šiemet per Pacifiką išsiųs provincijas drauge paėmus, 
pustrečio miliono tonų. Ten Ontario turi 6 su puse milio- 
iš tos rūdos bus pagaminti no ir Kvebekas 5 su puse 
plienas ir plieno produk- miliono gyventojų, o kitos 
tai—vamzdžiai, motociklai, provincijos laimingos, jeigu 
pramonės mašinos, ir dau- turi ių iki vieno miliono.-. 
gelį tų produktų Japonija Macleans mano. kad Ka- 
parduos Kanadai... nada gali lengvai išlaikyti

Greit bus šimtas metų Ka- 50 milionų gyventojų, o gal 
nados valstybei, bet ji vis net ir daugiau.

Angeles City (Filipinuose) miesto tarybos narys kalba 
demonstrantams, kurie protestuoja dėl dvieju filipinie
čio nušovimo, jiems įėjus į uždraustą amerikiečiu ka
ri bazės sritį.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIK.1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Norman Thomas apie Vietnamą NEM BRITAIN, CONN. 

Tikimės sėkmingų metų
Senas Amerikos socialis- Vietnamo mūsų karo jėgas, 

tų vadas Norman Thomas kurios neteisingai vra vadi- „

parašė Bostono "Heraldui” narnos "patarėjais“. Tas tik _ S11e:i 1SJ^etalS 
paaiškinimą, kaip jis žiūri j padidintų suirutę ir galėtų HarhitJ 
Pietų Vietnamo karą. Jis sa- sukelti net skerdynes. Prezi 
kosi visada buvęs ir dabar dentas turėtų pasakyti maž- ŽTk“ Betaori- 
esąs tos nuomones, kad A- daug taip:
merikos įsikišimas | pilietinį

draugijas, nes tikisi ten iš
judinti jaunimą ir senimą. 
Jis yra pasišovęs organizuo- 

. ti net 3 chorus (pagal daini-
1 numes, kad lietuvių ninku amžių) o taip pat ir 

orkestrą. Jiems visiems jis' 
pats ir vadovaus. i

parapijos vargonininko mu- 
iaus-

Jis, vos spėjęs
vietnamiečių karą yra dide- "Mes, amerikiečiai, nori- Į tuoj įsijungė į Varpo Klubą.

' lė klaida.‘ Viena, tas karas me taikos ir tvarkingos poli-! kuriam priklauso virš 600 
ne mūsų reikalas, o antra, tinės laidos visame pasauly. ‘ narių, ir
Amerikos tenai įsikišimas Taika 
duoda viso pasaulio komu- žmonių laisvei. Jeigu Viet kuriame
nistams svarbų propagandos name per karą paimtų viršų 200 narių 
įranki prieš Ameriką. Paga- valdžia ar komunistai, tai 
liau yra didelio pavojaus, nebūtų taika, o tik nepa- 
kad dėl Amerikos brukimosi baigtas karas, nuo kurio 
tenai gali padidėti Trečiojo vietnamiečiai jau kenčia su 
pasaulinio karo galimybė, mažom pertraukom nuo 
Tai kodėl Amerika turėtų Antrojo pasaulinio karo, kai 
tenai l|sti? japonai užėmė Indokiniją.)

ir galėtų išsivystyti net į Tre- 
Kai mane klausia“, jis čįajj pasaulini karą. Todėl 

sako, "kaip, mano manymu, jungtinės Valstijos liepia- 
prezidentas Johnsonas turė- maį pagina tučtuojau pada- 
tų dabar elgtis, aš atsakau, lvtį mūšių paliaubas ir kaitų• 
kad jis turėtų panaudoti vi- padaryti visišką galą bet ko
sus savo politinius gabumu^ 
ir siekti bendro susitarime 
dėl Vietnamo. Imant logiš
kai, toks susitarimas turėtų 
apimti visą buvusią prancū
zų Indokiniją, būtent: Pie
tų Vietnamą, Šiaurės Viet
namą. Laosą ir Kambodiją". 

Čia pravartu priminti.

J. Beinorius užtikrina, 
kad jis jau Vasario 16-ją mi
nint galės su savo chorais 

įsikurti, pasirodyti-

Ar skaitei 
šias knygas?

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

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

J. Beinorius yra labai ma 
lonaus būdo žmogus

, _ . . į • v Auksinio Jubilie- Spgjes |sigyti vietos lietuvių
yra būtina sąlyga jaus \ yru .r Moterų Klubą. 'alį„k Jm8ą Linkime ja *

xi Trx,<ni viof.i kurio m n jau gugispiete virs • ‘ J

J. Beinorius eina i tas

sėkmės sumanytuose 
buose.

Pranas Naunčikas

LIETUVIAIS ESAME MES 
jąu GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

dar-

kiai militarinei paramai iš 
užsienio vienai ar kitai pu
sei- Neprivalo būti jokio 
bandymo praplėsti vienos ar 
kitos pusės valdomos terito
rijos sienas“.

Padarius mūšių paliaubas. j 
mūsų prezidentas tuojau tu
rėtu suruošti Vietnamui de- 

kad panašų planą jau seniai ,Tbas j kurias galėtų būti i- 
m ,, , . , . siūl° ir ^ancūzijos prezi- traukti Laos ir Kambodija. I

— Tegul bus pagarbintas, keti nuo oO iki 60 centų už j dentas de Gaulle, bet Wa- Derybų tikrias turėtų būti
Maiki! svarą! O jeigu suraikytas j shingtonas vis nenori to gir-

-O kur dabar eini. tėve? Plonesniais rapsais. tai jau Į dėti
$1.00 už svarą. O prie stei-

Atėjau pasakyti tau ko tai jau baugu ir prieiti—j Tačiau 
nuo $1.50 iki $2.00 už sva-įkai Pietųgud bai.

— Ar išvažiuoji kur?
— Ne, kur čia žmogus va

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
retro begalo eiierasciai, 
111 psi., Kama.......... *2.oo

i

, ŠVENTADIENIS Už MIES
TU, Mariaus Katiliškio 17

• novelių, kaina $5.00. 
i na $o.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

'VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 

Kazio Bradūno eilėraščių 

premijuotas rinkinys. 94 

psl.. kaina $2.

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

KATRYNA, Sally Salmi-

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai-

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina $2.00.

Popiežius Paulius VI sako kalėdinę kalbą, kurioje ragi

no visus kovoti su skurdu ir su ginklų žvanginimu.

taika ir neutralizacija. Su 
neutralizacija turėtų būti 
užtikrinta asmens laisvė ir 
bažnyčios ruo valstybės at
skyrimas. Suprantama, to
kią taikos sutarti turėtų pa
sirašyti Prancūzija. Kinija 
ir Sovietų Rusija. Galų gale 
tokia sutarti turėtų ratifi
kuoti Vietnamo, Laoso ir 
Kambodijos baudžiu atsto
vybės.

praeitą savaitę, 
V ietname buvo 

Pasakyk. Maiki, kaip j nuversta jau šešta YVashing- 
tzUion? 'tono pinigais palaikoma val

džia. tai iš VVashingtono jau 
pasigirdo balsas, kad "be 
žmonių bet kokios paramos 
nebus galima Vietnamo ka
rą prieš komunistus laimė
ti“.

rą:
reikės gyventi toliau? Jeigu 
praisai taip kils nuolatos.

žiuosi! Ale žinai, kad š|met tai mėsos negausimi nei pa
jau nebesusitiksim. uostyti. O koks gyvenimas

— Tiesa, senieji 
pasibaigė.

metai *>e mėsos?
— Jeigu tėvas taip mėgs- 

Nu, ir gerai, kad jie pa- ti mėsą. tai turėtum Urugva-
sibaigė. ba jie nieko gero 
mums nedavė. Gal naujieji 
bus geresni-

jun važiuoti.
— O kas ten ?

— O kaip jie galėtų būti kraštas, tėve
geresni

Bet ai- galima Azijoje pa-
. - - • , . . siekti ir palaikyti tikrąjį ne-taip: musu prezidentas ne- a «.- i utralumą?

Norman Thomas sako

_ turėtų pasakyti "baigta” ir 
Lrugvajus yra mėsos j tuojau pradėti traukti iš

Niekur kitur 
nesuvalgopasauly žmonės 

— Nu. šnapsas galėtų at-' tiek mėsos, kiek tenai. Gau-
čas per dieną suvalgo dau
giau kaip 4 svarus jautie-pigti.

— Be snapso, tėve. gaii
ma apsieiti. Geriau būtų. 
kad infliacijai būtų užkirs
tas kelias, kad nekristų do
lerio vertė.

— O kam to reikia?
— Reikia, kad kainos nu

kristų. Infliacija, tėve. reiš
kia dolerio smukimą ir kai
nų išsipūtimą.

Norman Thomas sutinka, 
kad tai nelengvas dalykas. 

============ bet v;s dėlto reikia mėginti.
— Pirmieji žmonės nega- nes tai bus palyginamai ma- 

Įėjo turėti nei obuolių, tėve. žesnė rizika, negu karo tę-
nes obelę pasodinus reikia 
laukti mažiausia septynerius 
metus, kol ji pradės vaisius 
vesti. Be to, jeigu tikėti Bib
lijai. tai rojus turėjo būti 
karstame krašte, kur dabar

Trys kubiečiai. Castro priešininkai, kurie kaltinami pa

statę bazuką šauti j Jungtinių Tautų rūmus. Kaip žino. 

ma. šovinys nepasiekė taikinio ir įkrito Į upę.

simas-nos. Galima sakyti, kad tik 
viena jautiena jis ir gyvena.

— O kas yra gaučas?
— Gaučais Pietų Ameri

koje vadinami gyvulių au-
gintojai. Mėsą jie kepina umija o tokiame kli 
ant atviros ^ugn.^uzmau- obuJoliai neauga Stai

Florida ne toks karštas kraš
tas, bet obuolių jau nėra. 
Obuoliai mėgsta tik šaltą 
klimatą.

— Nu. tai ką pirmieji

Tęsti Vietnamo karą. ku
rio to krašto liaudis nenori. 
Amerikai yra didelė rizika, 
nes jis gali pavirsti tiltu tarp

darni ant iešmo. Toki būdą 
ten vartoja ir lietuviai. Kai 
surengia pikniką, tai iškepa 

— 0 kas ją padaro, tą in- kelioliką avinų. Šitaip iškep
tą* mėsą tenai vadina ispa
niškai asado con cuero-

Irakas, pirmiau buvusi Me-' ^ijos ir Kinijos, gali su- 
vienyti dvi didžiausias ko
munistines valstybes prieš 
Amerikos "imperializmą“.

S. M.

liaciją?
— Valdžios išlaidumas, 

tėve. Kai valdžia daugiau 
pinigų išleidžia, negu suren- tu terai nebuvai. 
ka, tai jos ižde pasidaro trū
kumas. Tam tiūkumui pa

.. , žmonės valgė, jeigu obuolių
— O iš kur tu žinai? Juk i nebuv09

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

— Aš žinau iš vėliausių
dengti ji būna priversta ar- aprašymų tėve.
ba skolintis, arba leisti dau 
giau popierinių pinigų. O 
kai pinigų atširanda dau- 
gic U. jų vertė krinta. O kai 
pin igai pasidaro pigesni, tai 
už viską reikia daugiau mo
kėti. Šitokia padėtis ir vadi
nasi infliacija- Tėvas pats

— Nu, jeigu tu viską ži
nai. tai pasakyk. kok| štofą 
jie tenai geria? Ar yra tenai 
alaus?

— Urugvajuje labai ma
doje to krašto arbata, vadi
nama matė. Gaučai pasida-

žinai kad dabar ruginės įro jos moliūguose ir čiulpia 
duonos kepaliukas kainuo-' pro šiaudą. Taip jie ir gyve- 
ja 33 centus, o prieš karą jį na: valgo jautieną ir čiulpia

, - , —----u£ ig matę. Miestuose, žinoma.
jau kitokie papročiai, tačiau 
asada ir matė madoje visa
me krašte.

galėdavai nupirkti 
centų.

— Jes, Maiki. kada tik aš 
nueinu i štorą. tai ant visų 
daiktų vakarykščiai praisai 
būna užbraukti ir nauji už

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug’.enės Įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi suni, jos kiemą 

maisto- Jis rinko augmenų kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
minkštesnes šakneles, uo- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, ia 

,pri“ SI'P’M-diplomatai ieško talkininkų, 
tais gal ir kirminą sučiupda- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis aimi, nors 
vo, o kaliais gal dieną kitą ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

— Pradžioje, tėve, žmo
gus turėjo ilgai klampoti že
mės paviršiumi, ieškodamas

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo 
Jyna«, V. Baravyko, 36<x 
osl. apie 26.000 žodžių, kai 

............................. $4.01

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai paras via šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina minK- 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............. $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINTMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

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

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

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

ir nieko nerasdavo. Taip 
praėjo gal tūkstančiai metų. 
kol jis pramoko medžioti, 
žuvauti, pagaliau ir žemę 
dirbti. Tik tada jis galėjo sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv-

užsiauginti obuolių ir kito
kių vaisių, kai jis išmoko ū- 
kininkauti. prisijaukino gy-

— Bet žmogus yra sutver
tas ne tokiam gyvenimui

rašyti. Ir niekad nerandi už- Maiki- šventas raštas sako.' .
rašyta mažiau, ale vis dau- kad pirmieji žmonės rojuje pasaką apie sugahotą rojų. 
giau ir daugiau. Va. aš my- mėsos nevalgė. Jie turėjo tikį — Nu. tai dabar. Maiki.
lių porčapą. kurio seniau nu- obuolių, pyčių ir bananų. nežinosiu, kas yra dides-
sipirkdavai po 12 centų sva- Nu, tai pasakyk, kada žmo- nįs melagis: Maižiešius, ar- 
rą. ale dabar jau reikia mo- nės išmoko mėsą valgyti? tu-

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

vuliu ir paukščių. Rojaus jis ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu 
niekad nematė. Rojaus nie-

Užsakvmus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:• kad nematė ir Biblijos rašy
tojai. Maižius parašė tiktai

636 E. Broadvray

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mass.

Anglų-Iietuvių kalbos žo
dynas, 57. Baravyko, apie 
30,000 žodžiu. 583 puslapiai. NEPRIKLAUSOMA 
kvina ....................... $6.00

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

Lietuviškai angliškas žo

dynas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J. Tas knygas galima gauti
Balčikonis ir kt, yra apie Keleivio administracijoje: 
45,-00 žodžių, 990 psl.. So. Boston 27, Mass. 
kaina ....... .............. $12.00' ^36 E. Broadvray,



Puslapis šeštas

Kitoki papročiai, 
kitokios Kalėdos

(Tęsinys)

Kalėdos ilgosios nakties šalyje

Europos šiaurvakarių kampe — Norvegijos. Švedijos 
ir Suomijos šiauriniuose galuose prie Atlanto ir šiaurės 
vandenynų ribos gyvena plačiai išsisklaidžiusi lapių tau
telė. apie 30.000 galvų, ir dar apie 1.800 jų gyvena europi
nės Sovietų S-gos šiaurinėje dalyje. Tie žmonės gyvena iš 
briedžių ir žuvies, tai yra verčiasi šiaurinių elnių (rein- 
deer) auginimu-ganymu ir žvejyba- Nors ir lapių gyveni
mas labai modemėja. bet daugiausia jie vis dar tebesilai
ko seniausiojo klajoklinio gyvenimo būdo ir kasmet du 
kartus su savo briedžiais kraustosi — pavasarį šiaurėn, ru
deni j pietus, artyn Tromso prie vandenyno ir prie Kare- 
suando krašto gilumoje. Nors tarp šių dviejų vietovių tik 
175 angliškos mylios, bet seniau lapiams ir briedžiams 
pėsčiomis žygiuot: toks atstumas buvo kone tikra migra- 
cija.

Kalėdos lapiams būna žiemojant prie Karasuando. 
kur juos prieš pat šventę aplankė Chicago Tribūne bend
radarbė Gwen Morgan ir gavo paragauti kalėdinių patie
kalų — džiovintos ir virtos briedienos.

Ji buvo apsistojusi pas nedidelės lapių genties vadą 
Mikelį Vasarą.

Prieš pačias Kalėdas tėvas Vasara su visa šeima išėjo 
į aptvarą briedžio Kalėdoms atrinkti. Ta teisė buvo su
teikta 5 metų amžiaus sūnui.

Pirmiausia stengiamasi atrinkti geriausiąjį briedį, 
kuris tiktų būti kitą pavasarį briedžių kaimenės vadu Jau
nasis Vasara tokį briedį greit nurodė. Tėvas, prisėlinęs 
prie jo, užmetė ant ragų iš briedžio odos padarytą virvę. 
Nors briedis buvo gana laukinis, bet negalėjo išsivaduoti.

Per visą amžių su briedžiais gyvenanti ir turinti su 
jais gerą patyrimą lapienė žinovo autoritetu briedį pačiu
pinėjo ir rado, kad jis būtų geras bandos vadas, bet taip 
pat labai geras ir Kalėdoms.

Netrukus Morgan gavo pakvietimą briedienos pietų 
su džiovinta ir šviečia, dvi valandas sūriame vandeny 
virta mėsa.

Senovėje lapiai gyveno visoje Europos šiaurėje, ir 
dėl to visa šiaurė tebevadinama Laplandijos vardu. Kiek 
tuomet buvo lapių ir briedžių, nėra žinoma, nes senovėje 
niekas statistikos nevedė- šiandien viso labo lapių, kaip 
jau minėta, yra likę dar 30.000, o briedžių yra 400.000. 
kuriuos jie prižiūri ir iš kurių jie gauna daugiausia maisto 
ir aprangos.

Bet į Kalėdas lapiai šiandien važiuoja jau nebe brie
džiais. o autobusais, kitas jau net nuosavu automobiliu ir 
keliasi į šiaurę arba pietus jau nebe vyžomis apsiavę pas
kui briedžių bandą bėgdami, bet sėda į pašto autobusą, 
į kurį sukrauna ir visus namų rakandus, ir per kelias va
landas yra Kalėdų ar Velykų krašte.

Nors lapiai turi nepaprastai gražius spalvingus ir gau
siai išsiuvinėtus tautinius drabužius. Kalėdų eglutė su 
briedžiais, seneliais ir kitais šiaurės pažymiais čia beveik 
nežinoma, kadangi lapiai visa tai turi lauke, tuoj iš savo 
palėpės galvą iškišę.

Kalėdos Italijos kalnuose
i .

Kai tik Italijos kalnuose pasirodo pirmosios snieguo- • 
lės, avių piemenys suvaro savo avių bandas į žiemos tvar-! 
tus ir jas palieka šerti ir prižiūrėti savo žmonoms su vai
kais. o patys leidžiasi pakalnėn, sėda į autobusus ir trau
kia į miestus, kur praleidžia visą žiemos šventės sezoną 
(nuo Kalėdų iki Trijų Karalių), pūsdami savo atsigaben
tas dūdas, "koncertuodami“ gatvėse ar kur juos pakvie
čia.

Tai Abrucų (Abruzzi) kalnų, kurie 5,000 pėdų aukš
čio amžinu sniegu nuklotomis viršūnėmis tęsiasi rytiniu 
Tiberio upės krantu, aviganiai, linksmi kalnų žmonės. Jie 
atsineša daug savo sukurtų kalėdinių giesmių, kurias gie
da. pritardami savo primityviais muzikos instrumentais-

Miestų žmonės juos mėgsta ir mielai su jais ilgiau 
bendrautų. Deja. Italijos žiema yra trumpa. Ji kalnuose 
prasidėjusi prieš pat Kalėdas, po Trijų Karalių, apie sau- 
sio 6 d., jau yra praėjusi, ir aviganiai skuba atgal Į kalnus 
savo avių kaimenių paleisti iš tvartų.

J. Pr.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Taikos korpuso tarnautoja Catherine Zestrow ir jos 
jaunikis t lement Chukwakadibie Onyemelukwe iš Ni
gerijos. Atrodo, kad jiems bučkis > ra toks pat saldus, 
kaip ir kitiems.

Klausimas

•* Algimantas Mackus

tėviškė
LAUKAI
Laukai po sniego antklodėm pabalę
vadina grįžt mane-..
Kada pabaigsiu tremtinio nedalią
ir jus išvysiu realybėj ar sapne?
Gimti laukai, jūs brangesni už viską:
už svetimus pavasarius, už deimantus žibius.
Ii jūsų akmenėlių džiaugsmas tryška, 
iš jūsų juodžemio nauji daigai pabus!

MIŠKAI

Atsimenu aš jūs siūbavimą, žalieji tėviškės miškai: 
lyg nepalaužti milžinai viršūnės medžių kyla, 
čia vėl linguojate, tarytum vygėj,
kai pamotė — audra dainuoja viesulų lopšinę. 
Saulėleidžio spalvų rausvoj harmonijoj, 
begarsėje maldoj paskęsdavo ir ąžuolai, ir uosiai. 
Koplyčios varpas ”Requiem“ giedojo; 
ir klaupdavos miškai — nakties vienuoliai.

ŠALTINIS
Tyras, kaip kūdikio siela po krikšto, 
šaltinio mylimas vanduo.
Ar tavimi aš troškulį alpinsiu, 
saulėtą dieną grįžęs iš lankos?
Kaip paukštis, gūžtą tarp šakelių susisukęs, 
vanduo šaltinio ilgesingai supas.
Ir kuždasi su lapais nebyliais, 
taip neišsakomai vėsiai, vėsiai-..

Turėsime amerikietę tikrą 
gyvą dievaitę

Gal kas pastebėjo, gal kas 
visai ne. kad bene prieš po
ra metu vienos mažos kara-£ *• j
lystės Azijoje sosto įpėdinis 
vedė amerikietę mergaitę 
Hope Cooke. 22 m. amž.. iš 
Bronxville, N. Y. Tai buvo 
Himalajų kalnų pietinėse 
pašlaitėse esančios Sikkim 
valstybėlės maharadžos sū
nus ir įpėdinis Palden Thon- 
dup Namgyal. 39 metų- Ne
ilgai trukus maharadža mi
rė, ir sostan atsisėdo jo įpė
dinis. kuris nuo pirmos in
auguracijos dienos automa
tiškai patapo "dievu“, nes 
Azijos kalnų gilumoje, kur 
valdomieji dar nėra "suga
dinti“ modernizmo, valdo
vas ir dievas (ar velnias) 
nesudaro skirtumo.

Kaip gi ten su ta Hope 
Cooke? Pasirodo. dievo 
žmona ne visais atvejais iš 
karto pasidaro dievaite. Hi
malajų kultų ir teokratijos 
žinovai sako. kad Hope 
Cooke tikrai pataps savo vy
rui lygi. bet turės praeiti dar 
kiek laiko, ir ji turės per tą 
laiką pasižymėti gerais dar
bais savo karalystės žmo

nėms. Dar neteko girdėti, ar 
amerikietė Hope jau yra 
dievaitė ar dar tik dievo 
žmona. Bet galime būti tik, 
ri. kad. tatai įvykus. Ameri
kos sensacinė spauda nepra
žiopsos progos tą įvykį pa
garsinti.

Sikkimo valdovams pa
tapti dievais dar gyviems 
yra daug lengviau kaip kitų 
panašių valstybėlių teokra- 
tams. nes Sikkimas yra 2. 
745 ketvirtainių mylių su tik 
162.000 gyventojų karalys
tė apie 13,000 pėdų aukštai 
kalnuose, ir iš Sikkimo visai 
nebetoli yra "dangus“,—tai 
28.208 pėdų aukščio Kan- 
čenjungo kalnas, kuriame 
gyveną visi dievai, taigi ir 
visi buvusieji Sikkimo val
dovai. o tie. iš kalno viršū
nės padangėse žiūrėdami ir 
viską iš viršaus gerai maty
dami. kartais žemės gyven
tojus pamyli ir apdovanoja, 
o kartais skaudžiai pabau- 
džia, atsiųsdami tai audras, 
tai perkūnus, tai žemės dre
bėjimus ir kt Taip ten yra 
tikima-
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Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

tų amžiaus-. Tačiau, išėju; 
į pensiją, nesulaukus 65 me
tų amžiaus, maksimumo ne
gausi. Gausi mažiau, jei pra
dėsi Tamsta gauti pensiją 

ir nuo 62 metų amžiaus, negu 
65 sulaukus. Tamsta turėsi 
pats nusitarti, ar dabar pra
dėti gauti pensiją, nors ir 
mažesnę, ar laukti 65 metų 
amžiaus. Tamstos vienkarti-

JOS BŪKITE TEISĖJAS

Theodore Coffman, 45 
metų amžiaus. Roosevelt. N. 
Y-. biznierius, radęs, kad jo 
žmona Evangelinę, 40 m., 
surado jo slėptuvę ir išėmė 
iš jos $30.000 slaptų santau
pų. apskundė ją teismui, 
kaltindamas pirmojo laips
nio vagyste. Teisėjui Albert 
Moore tokia byla buvo tokia 
nauja, kad jis sprendimą 
atidėjo, o kaltinamąja vyro 
žmoną paleido už $1.000 už
statą.

Byla prasidėjo šitaip.
Kaip pati kaltinamoji pri

sipažino. ji atrado savo vyro 
slėptuvės raktus prieš ket
vertą metų ir iš slėptuvės 
pasiimdavo savo reikalams 
smulkių po $20 iki $50. o kai 
Coffmanas tai pastebėjo, tai 
buvo jau išimta apie $5,000. 
Coft'manui tebegalvojant.

Prašau paaiškinti "Kelei
vy“ šį reikalą, šiemet, liepos 
mėn- 20 d., man suėjo 62 
metai amžiaus. Noriu gauti 
Sočiai Securitv pensiją. Dir
bau nuo 1949 metų iki 1958 
metų tekstilės dažykloje. 
Chemikalai pakenkė sveika
tai, nedirbau apie 7 metus. 
Gavau vienkartinę kompen
saciją — 83,000. Žmona dar 
dirba, gauna apie $2.000 per 
metus. Turime namus
gauname nemažai nuomos- 
Tačiau, apmokėjus taksus ir 
kitas išlaidas, telieka tik a- 
pie $1.000 per metus. Jeigu 
pasitaiko padaryti didesnį 
remontą, tada ir tos sumos 
neužtenka. Vieni sako. kad 
aš negaliu gauti pensijos, 
nes iš namų galiu gyventi; 
kiti sako. kad neapsimoka, 
kad geriau palaukti 65 metų 
amžiaus.

Labai prašau tuo reikalu 
paaiškinimų. Aš su didžiau
siu malonumu skaitau Jūsų 
teisės patarimus, esu "Ke
leivio“ skaitytojas nuo 1920 
metų.

Skaitytojas
Nevvark. N.J-

Žmonos uždarbis Tamstos 
pensijos neliečia. Kai ji pa
ti išeis į pensiją, tada jos 
pensijos dydis priklausys 
nuo jos uždarbio vidurkio ir 
nuo išdirbtų metų skaičiaus.

Tamsta gali gauti senat-
vės pensija, sulaukęs 62 me-! kas daiyti, žmona išėmė ir

likusius $25.000.-.
Žmona Evangelinę teisme 

aiškina, kad visa. kas yra jos 
vyro. kartu yra ir jos ii- kad 
$20.000 ji išleido "geriems 
laikams“ ir geriems drabu
žiams. o likusius $10.000 ji 
ne tik atsisakė grąžinti vy
rui, bet atsisakė net pasaky
ti. kur juos yra padėjusi.

Teisėjas bylos sprendimą
nė pašalpa — kompensaci- atidėjo kiek įmanydamas 
4o ini.no orovoi dpi darbin- toliau, iki ateinančių metų 

sausio 5 d. Koks bus tą die
ną jo sprendimas, galite spė

ja. kurią gavai dėl darbin 
gurno nustojimo (Work- 
men’s compensation) nieko 
bendro neturi su senatvės 
pensijos gavimu.

lioti. — bukite šiuo atveju 
jūs patys teisėjais...

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
▼os socialdemokratų raštn» dėl boi 
ieviku okupacijos ir teroio Liftu 
▼oje. Kaine ......................... 25 Cat

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko 1 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai...................na

DIENOJANT. "knygre/in karaliau*’ 
sūraus Kipro Bielinio idomfl’ at-i 
minimai. 464 o»I„ kaina... .$6.00 ^TETUVA.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiue- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonu* diktatūrų. Pirma dalis :;»0 
psl. Kaina................................$3.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio Krašto lietuvių istorija, 
garsiai iliustruota, paraše St. Ml- 
cbelsonas. virš 500 po-lapių. Kai
na kietais viršais $5.00. mink: rais 
viršais ........................................ $4.00

Atsakymas

Kiekvienas pensininkas 
gali uždirbti (darbu ar kito
kiomis pajamomis, kaip pa
vyzdžiui, nuoma, procentai 
ir kt.) 1.200 dolerių per me
tus. nenustodamas pensijos.

Parmos (Italijoje) operos lan
kytojai yra labai kritiški, reik
lūs. Ten pirmą kartą dainuojant 
amerikiečiu baritonui Cornell 
MaeNeiU, jie trukdė .koncertą 
savo šūkavimais ir tiek suerzino 
dainininką, kad jis sušukęs: 
“Gana. jūs silpnapročiai“, nuė
jo nuo scenos.

Kad Hope Cooke. atsipra
šau, dievo žmona rimtai 
ruošiasi savo stonui, matyti 
iš pačių pradžių, nes ji su 
savo vyru išvažiavusi į jo 
karalystės sostinę Gangtoką 
ir su vyru. tada dar ne die
vu. apsigyvenusi jo rūmuo
se. trijų aukštų name. iš kar
to užsivilko tenykščius dra
bužius ir persiėmė tenykš
čiais papročiais, ir jos pa
valdiniai greit nebeatskyrė, 
kad tai buvusi New Yorko 

■ gražuolė.
i J. P.

190B METAI. Kirro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslanie’ 
Kaina ....................................... «C-<W

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 darnc» «u gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos damos 
turinys, todėl tinka dovanoti ,r 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
>26 pusi. kaina....................... $5.0d

SOČI KLIZMA S IR RELIGIJA. P- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardfl 

Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROVGH'S LITHUANIAN 
8ELF-TATTGTIT. M. Inkienė. g-- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam 144 
p«L, kaina ........................... >1.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mt 
sų rašytojos pirmojo ksro met- 
Amerikoje oarašvti vaizdeliai — 
rašytojos paveiksiu. 123 puslania> 
kaina ....................................... 50 Ct

TAVO KELIAS I SOCIAI.IZMA 
Parašė I-eonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškinin/nas. Kair.a 26

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $S.5v

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Ijibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI noc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

friklauaomvbės galo 1795 metais 
'arašė Jonas Karys, daugybė pa 

veikalų, 396 psl.. gera* popierius 
kaina ....................................... tlO.m.

kLTORTŲ SESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose daly»e 
Visos trys dalys {rištos j viena 
Autorius, oats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
knygų, kieti riršai, 631 puslapi* 
Kaina ................................... >6.00

BUDO, Stepono Kairio 
:abai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, karo Lietuva k--.esi 
iš miego, geriaostia dovana kiek
viena proga gražiai? kietais vir

šeliais, iliustruoti. 416 puslapiu, 
didelio formato. K tina .... $5.0

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pa«ral Kautskj, naa- 
jansjomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kama.. 2b Cm.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta< Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ S6.5O

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, S2 r»sl., kaina......... 25 Cat.

JUOZAS STALINAS. arba kala 
Kau k aro išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. 1). Pilka. Prita.KinU 
Amerikos lietuv am-. i44 pusla
pių. Kaina ................................ $1.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA 
NEŠIMAS, arba kodėl ma-.ioae nė
ra vienybės, 80 psl.. kaina .. tiOt

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P.. A be i kio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar (Halėje 
toks tvanas būti ir ka apie tan sa
ko mokslas? Kair.a...........25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. M’cheisonienė, 250 įvairių lieta, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.21

NEPRI KLA USOMOS LI ETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. 8. 
Kriaučiūno atsiminimai is IJeto- 
▼os ir ’« Amerik ie lietuviu gyve
nimo. I~8 psl.. kaina ........... $2.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trapai Br 
aiškiai parodo, kaip keite-o risua- 
irenės-santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kain* ........................ 23 Ct

DEMOKRATINIO SOČIAI 17 MG 
PRADAI. Populiari ir n*,<dinga 
knyga šių d.enų klaasimaira su
prasti. Kaina ...........................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo arirau: 
KELEIVIS

<34 E. Broadw«y -------:-------  So. Boatoo 27, Fonaa.
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Staigiai minu

PETRUI J AŠĮ N SKUI,
jo broliui mūsų sambūrio nariui Jurgiui 
J a š i n » k u i ir jo irimai reiškiame 
giliausią užuojautą.

Bostono Lietuvių Dramos Sambūris

Stalinas ir Chruščiovas : Marijona Lėky tė-Kaupu* 
i tienė ieško brolio Juozapo

Du raudonųjų kinų diplo- Lėkio, gyvenančio ar gvve- 
matai Londono knygyne rin- nusio Chicagoje. 
kosi knygas apie sovietų Ji* pats arba kas apie ii 
žvėriškumus Ukrainoje tuo ka žino malonėkite pranešti 
metu. kai ten viešpatavo man **uo 
Chrusciovas. | Mary Kasputis

DR 1-45
Austinburg. Ohio. 

Geradariui atsilyginsiu.
(21

Mielam sūnėnui

inž. HENRIKUI DUMŠAI
automobilio nelaimėje žuvus Australijoje, gilią 
užuojautą reiškia jo motinai Marijonai, seseriai 
Reginai ir broliams ir kartu su jais liūdi

dėdė Petras ir Teresė Dumšos ir 
jų dukterys Birutė ir Aldona.

Pardavėjas patarė paimti 
ir knygų apie sovietų žvėriš
kumus Pabaltijy ir Lenkijoj.1

— Ne. mes tokių negalime---------------- -  -
pirkti dėl to. kad jose rašo-! Paieškoma Eugenija Ba-
ma prieš Staliną. — atsake kĮluli a Lietuvo.. Ji
kinai. • -• * * - *-----

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI

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

Geriausia knyga su Lie* 
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
»12. A Keleivio

VIETINES ŽINIOS
Lankėsi K. Bielinis KULKA PATI NUSIYRĖ

Praeitą savaitgali Kipras IŠ SMEGENŲ Į ŠIRDĮ
Bielinis praleido savo gimi
naičio P. Ausiejaus šeimoje. 
Jis ta proga aplankė savo 
senus gerus draugus I. ir V. 
Sirutavičius. užsuko ir i Ke
leivį.

"Laisvės mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta. kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !“

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas, kryžiuo
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

adresu:
J M
715 Gallows Hill Rd. 
Cranford. N. J-

(1)

administracijoje.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, Į 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

Stebuklų mėgėjai tai va
dina stebuklu, bet medici
nos mokslas tai vadina pir
mu tokiu atsitikimu medici
nos istorijoje, kada žmogus 
buvo peršautas per galvą,

Prisipirko knygų bet kulka- bėjusi į širdį, bu
vo operacijos būdu išimta, ir 

Čia gimęs ir augęs Piau- pasveikęs ligonis iškeliavo 
lock iš Lawrence. Mass., sa- namo
vo motinai Emilijai nupirko! jai atsitiko 17 metų Ja- 
dr. V. Sruogienės Lietuvos! mes Kelley iš Caribou. Mai- 
istoriją, o sau dr. K. Jurgė-ine. ^ur miškuose lapkričio 
los Lietuvos istoriją anglų i 19 d Kelley. medžiodamas 
ka^ba> Į su savo draugu David Sear-

les. taip pat 17 metų am-

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio ’Tau, Lie
tuva**, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

swipro Bielinio “Penktiei' 
metai”, kaina $6.<X»

Kipro Bielinio 
Parduodami Lietuvos pas-1 jant”, kaina 96.00.w 1 1 • !• .• •!

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutauu 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei 
rio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

to ženklai, galima gauti pil- , Sta>i<> Michelsono **Lk- j 
nas seri,as visu. metu laidos- ..... . *•-»»!
Atsakymui pridėti 5 centu tuvių Išeivija Amerikoje, 
ženklą. kaina minkštas vršeliais 94,

kietais $5.00.

Gaidų fondas auga

Izidoriaus Vasyliūno kon
certas Fondui lietuvių kom
pozitorių gaidoms leisti- 
Cambridge davė pelno $51, 
o Bostone $81-

Fondas jau išleido vieną 
Banaičio sonatą, o dabar 
spausdinama J. Gaidelio so
nata.

Jai išleisti pinigų dar ne
pakanka. todėl I. Vasyliūno 
rūpestis nesibaigia. Tam 
tikslui jis rengia koncertą 
Providence. R. I.. lietuvių 
parapijos salėje sausio 10 
d- 3 vai. popiet.

Providence lietuviams tai 
retas įvykis.

žiaus. buvo šio per neatsar
gumą iš 22 kalibro šautuvo 
peršautas per galvą.

James sakosi atsimenąs, 
kaip jam staiga pasidarė 
tamsu, ir jis. sušukęs "Apa
kau i“ sudribo ant kelių. Nu-

REQUEST PLOKŠTELES

yra geriausia dovana 
kiekviena proga.

Tai naujausia ir geriausia 
tikrai lietuviška

ilgo grojimo plokštelė.
Klauskite plokšteles parduo-

nti dailininko A,! <**"??> krautuvėje arba
i . __ prašykite veltui katalogo

kiekį kun. M. Valadkos įdo- domo Varno piestą Lietuvos adresu •
mios knygos— nepriklausomybės paskelbi-

Joe Simutis.
75 Manchester Street, 
Nashua. N. H.

DAR GALIMA GAUTI 
Dar turime labai ribotą galima

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS 

Keleivio administracijoje 

g*

”Ar Romos popiežius yra, mo akto pasirašytojo Stepo- 
Kristaus vietininkas?“ no Kaine spalvotą įįsstsitą 

gabenus į ligoninę buvo nu- , kaina tik j, 20. 8x6 colių dydžio už M cnt.
statyta, kad kulka, perėjusi

Reąuest Records, Ine.

66 Mechanic St. 

New Rochelle, N* Y.

GERAS AMATAS

Chicagos miestas samdo 
49 kalvius, kurių pareiga y- 
ra pataisvti nudilusias ir nu
sidėvėjusias kai kurių mies
to ūkio mašinų dalis. Jie va
dinami mašinistais ir algos 
gauna po $4.95 valandai, jų 
padėjėjai po $4-82 valandai, 
tai yra iki $11.000 ir dau
giau per metus. Negana to. 
kai kurie jų pasidaro dar 
riebius viršvalandžius. Pav. 
du kalvių padėjėjai už pir
mąsias dvi lapkričio savai
tes gavo kiekvienas dar po 
$540.40 už viršvalandžius..-

BAISŪS IŠTVIRKĖLIAI

Newarke, N. J- policija 
susekė tris juodukus vaikė
zus nusikaltėlius, o ketvirto 
dar ieškoma. Suimtieji pri
sipažino kankinę ir prievar
tavę vieną 27 metų ligoninės 
slaugę, kurią, ginklu grasin
dami. ištraukė iš jos pačios 
automobilio ir nusitempė į 
tuščią butą-

Gulėdama ligoninėje dar 
isterikoje. slaugė atpažino 
piktadarius ir paliudijo, kad 
visi keturi pasikeisdami ją 
prievartavo ir mušė. sulau- 
žydami net nosį. Kada ne
mušė. tai kankino deginda
mi cigaretėmis jos plaukus, 
rankas, kojas ir visą kūną. 
Pagaliau, pavogę iš jos turė
tus $4 ir laikrodėlį, pabėgo.

per galvą. įstrigo kairėje 
galvos pusėje, bet ją išimti 
nebuvo įmanoma. Gydyto
jai tuo tarpu viską padarė, 
kad sumažintų spaudimą į 
smagenis. ir vaikino regėji
mas grįžo- Palengva jis pra
dėjo taisytis, ir jau buvo 
rengiamasi su kulka galvoje 
paleisti jį namo, kai. pada
rius X spindulių nuotrauką, 
buvo pastebėta, kad kulka 
iš galvos didžiąja kraujo ve
na nuplukdyta į širdies de
šinį kambarėlį ir čia tebe
santi. Kadangi kulka, pra- 
laužaama galvos kiaušą, pa
ti buvo susiplojusi ir aštro
ka. tai gydytojai bijojo, kad 
čia ilgiau palikta gali prasi
skverbti pro raumens sie
nelę. o tada būtų James ga
las. Kelley buvo atvežtas į 
Portlando ligoninę, ir čia. 
atidarius jo širdį kulka bu
vo išimta. Vyrukas po poros 
savaičių jau rengėsi vykti 
namo ir gal vėl medžioti.

JUOKAI

Kas dovanas skaičiuoja?

Mokytojas, pamokom pa
sibaigus. sustabdė Jonuką ir 
sako:

— Ačiū. ačiū už atneštus 
iš tėvelių dešimtį tokių gra
žių obuolių. Pasakyk jiems, 
kad pirma proga aš pats at
eisiu jiems padėkoti.

Jonukas išbalęs lyg numi
rėlis:

— Pone mokytojau! Jei
gu jums nesudaro ypatingo 
sunkumo, padėkokite 
dvyliką..-

Brangios raukšlės

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių *r .«uuo iidžiausj ka
pitalą.
Sąmoningas ftetuvis NEIEšEG APDRAUDOS. bet
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauoa gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
t emalinę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi- nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo JI 00.00 iki 
810.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir Šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki giHos se
natvės.
SLA kuopos yre žemesnėse lietuviu kolonuose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30tb S1reH Y**Hr 1 N Y

KAS NORĖTŲ APSIGYVENTI 
FLORIDOJE?

Parduodu mūrinį 5 kambarių 
namą su garažu, 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.

Pensininkas ieško pensinin
kės. kuri norėtų gerai senatvėje 
gyventi.

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

(53)

Vedybos
Likau našlė, 46 m. amž., be 

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

Post Restante,
de Correo Central No 403-401
Cedula,
Montevideo, L’ruguai.

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. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
gĮcajtyg Kaina tik $2 Oft

liSLYNl KARVELIAI, Aloyzo Bw 
rono apysakaitės vaikams, 69 psL 
kaina ........................................ Slje

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

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

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto

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

NAUJIENA

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaut 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... 96.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybes santvarkas bruo
žai, 17b psl, Kama.....................................................92.00
Dan Kui '.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................93*00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................ 92.00

a .. • i Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 pst. .50 cnt
lųlktorė. SotS^fa^-1 Į*"?“ ko”Oni“ų P*’"**0**

paveikslus.
—Nenoriu.—ji pasakė,— 

kad man užtušuotų raukšles, 
kurias įsigijau tik per ilgus 
52 metus*

uz

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..••.••••••• ••*.•••••• , 91-00

M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina mm o.e ihMM-Oa*.* sese j»a«t»eeees»«ese>jR4flfc |100

Mielos lietuvės našlės 45-54 
m. amž., rašykite vedybų tikslu 
54 m. našliui, turinčiam nuola
tinę tarnybą CNR bendrovėje, 
blaiviam ir nerūkančiam, skolų 
neturinčiam, dievobaimingam, 
doram, ištikimam lietuviui šiuo 
adresu:

R. V. šleiteris,
P. O. Box 583, Rosedale,
Alberta, Canada.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutei 
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą/’

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t*t* ir Lt.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
Kaina tik 50 centų.

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, H 

tomas, 336 psl., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina S6

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

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na 96.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioi

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., 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
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $200.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRĮŽTA Į. 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

, Alė Rūta, MOTINOS 
j RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.
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GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Boz 9112
Newark 4, New Jersey

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

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

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

"Litkuania land of he* 
roes/* parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končiui, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais 93.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė* kaina 92.
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Tarėsi Keleivio banketo 

reikalu

Balandžio 25 d. So. Bos*

Mirė Petras Jalinskas I PARENGIMŲ KALENDORIUS

VIENERI METAI BE 
POETO FAUSTO KIRŠOS

Sausio 5 d. sueina vieneri 
metai, kai Bostone mirė po
etas Faustas Kirša.

Gruodžio 31 d. So- Bosto
ne mirė Petras Jasinskas, 

■ • - n*. - ... Dramos Sambūrio niūrio ir
tono Lietuvių PU. Dr-jo. UI, Keleivio bendradarbio Jur- 
aukšto saleje bus Keleivio gįo Jašinako brolis.
60 metų sukaktuvinis ban-; .7 •• - ,

mūsų kūrėjų, mokslininkų ir 9 Velionis buvo simpatingo
politiko. vadų virto neby- L Bostone gausių
liais amenimis tolimoje ir ° b^nketo komisija, kuri lietuvių žuvauto jų sporto 
nepabaigiamoje tremties ke- aPtare su banketu susijusius mėgėjų bičiulis ir rėmėjas.

Vasario 14 d. So. Bostono 
aukšt- mokyklos salėj (Tho
mas Park) Vasario 16-sios Sienų 
minėjimas, kurį rengia Alto 
skyrius.

* *

liončje! pagrindinius reikalus.

Tų visų paminklų granito 
didis svoris turėtų amžinai 

Nors jo jau seniai nebėra prislėgti visų bolševikinių 
mūsų tarpe, bet jo poezijos Lietuvos tironų sąžines ir 
žodis vis dar gyvas mūsų šir-

Rungtynės su Brandeis

ŠĮ penktadieni, sausio 8

Lubino laidojimo įstaigo
je trumpą su velioniu atsi
sveikinimo žodį tarė ir gi
minėms užuojautą pareiškė 
Stasys Santvaras, o kapuose

Vasario 21 d. So- Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
to salėje Minkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos
gražuolės balius.* ♦ *

Kovo 28 d. Ingus Naruns 
koncertas, kurį rengia Pa
baltiečių Dr-ja Jordan Hali-

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY
j

klijavimas apmušalais, 1

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UICENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY į
S79 VVEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649

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 vai. ryto ir 5 vai- vak.

!
•4-4
4

Televiziją 
ir radiją

ir,°?j »• - u d- S°- Bostono Lietuvių Pil. su velioniu atsisveikino Ja- 
p.b»dot. ,ų vardų Dl..jos Balandžio 11

koncertas, kui' 
baltiecių Dr-ja Jordan Hali.

dyse ir jo veidas vi. dar sto! - ^^tininkaL ku-i v Balandžio 11 Kabi Laretei
oyse ir jo veiuas vis uar sto- atminimą. rie, kaip žinoma, šiuo metu Gavelis. koncertas.kuqrengiaPa-

pirmauja drauge su Boylsto-į „ . . . . ,
no klubu Bostono tarpklubi-; Vehoni° «»onai, jo bro- 

Vytenio Vasyliūno var- nėse varžybose, susitinka su liui Jurgiui su šeima reiškia- 
gonų muzikos koncertas bus Brandeis universitetu- Jų me gilią užuojautą, 
sausio 7 d. 12:15 vai. MIT komandos šulas meisteris

susibūrimo valandą mums į Kresge auditorijoje. Progra- Robin Ault. keleriu metų A-
dar vis vaidenasi, -lyg ir moję Bacho. Cezario Fran- merikos jaunių čempionas.
Faustas Kirša lar turėtų ša- co ir Hugo Distlerio kūli- rungsis su mūsų Gediminu! Praeitą savaitę Caspe
lia mūsų sėdėti, įdėmiai ar niai. Įėjimas laisvas. Šveikausku. Bostono čem-į vaistinės (netoli Keleivio į- TAUTOS PRAEITIS
su liūdna šypsena mūsų ‘pionu. Prieš mėnesį Bran-1 staigos) tarnautojas, nešęs
klausytis, ar su ugningu po- Vaidinimas, kurį reng.a deis univ. sužaidė lygiomis Į banką pinigus, buvo gat-' Keleivio administracijoje 
lėkiu ir aštria satyra daly-, moterys su Boylstono klubu. ' —
vauti mūsų pokalbiuos, ko-...
mentuoti utiniu^ politi- A asario * d. ALRK Mote- Rungtynės su Biandeis 
nius bei kultūrinius rūpės- rų S-gos 13 kuopa rengia žada Įdomią kovą. Jos Įvyks 
čius, ar gal sakyti kompli- vaidinimą, kurio pelnas ski- So. Bostono L. P- Dr-jos le
mentus ir vėl pats juos skep- namas Lituanistinės mo- talpose. Pradžia 8 vai. vak.

kyklos patalpoms apšildyti- įėjimas laisvas.

vi neišolėsdamas ir laiko ne- i 
užtemdomas visų jo bičiulių V. Vasyliūno koncertas 
akyse.

Kiekvienos šventės, kul
tūrinio įvykio ar draugiško

tiškai vertinti.-..
Faustas Kirša buvo lyg 

mūsų nepriklausomybės lai
kų šviesus šešėlis, nešiojąs 
paskui mus buvusių kovų ir 
laimėjimų atsiminimus, ne
įsikūnijusias viltis ir aštrų 
savo tautos ir tremtinio žmo
gaus sielvartą.

Paskutiniais metais Faus
tas Kirša buvo tarytum mū
sų pačių sąžinė, jau nebe- 
puošni ir nuo kančių palin- 

važkš^
čio janti greta mūsų ir vėl il
gom dienom kažkur nuo mū
sų nutolstanti.

Šiandien jis jau tėra pali
kęs tik poezijos žodis gels
tančiuose knygos lapuose ir 
sunkaus rudo granito neby-; 
lusis ženklas tarp tūkstan
čių tokių pat ženklų Forest 
Hills kapinėse. Tik jo dva
sia dar vis kalba ir kalba 
mums tame granite giliai 
įbrėžtomis raidėmis jo pa
ties trumpalaikiuos džiaugs
muos ir ilguos kentėjimuos 
patikrintąją amžinąją tiesą:
”Aš liudiju keliaujančią per 

žmones
Kūrybos aistrą, laimę ir 

Golgotą!“

Ak, kiek daug per tuos 
tik vienerius metus įžymių

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

adeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

Apipiešė Casper vaistinę

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 

i aukšto salėje Keleivio 60 m.
sukaktuvinis banketas.

* * *

j pniguo. uuvv gai- w - -
vėje apiplėštas, pagrobta 8abte gauti zurnata Tautos 
$5.000. Tai atsitiko apie 11 Pf^**4**/ B tomo knygą I, 
vai. dienos.

Dėkoja V. Jankui

Ona. Povilas ir sūnus Va- 
į syiiai. gyv. Jamaiea Plain,
I Mass-. grižo iš Floridos, kur 
praleido vieną savaitę. Jie 
labai dėkingi Vincui Jankui, 
kuris juos pasitiko aerodro- J 

' me ir visą laiką globojo. Tuo 
į būdu Vasyliai per trumpą 
! laiką galėję geriau susipa- 
i žinti su Miami miestu.

198 psl., kaina $5.00-
Joje J. Jakštas rašo apie 

1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

Paragink savo pažįstamų 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

I metam* SS.

190 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
persiunčiame Jūsų sudarytus siuntiniu-. Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun- 
:ėjo ir gavėjo adresus.

Jie ten sutikę Aleknas ir 
nevieną kitą bostoniši.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapy 

galite gauti Keleivio admi-
nistrac-joi už 50 centų.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami j a?entūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime
i« ROSTOVO rw»r v»land»« nnn in nriėmimA P»r«innti-! J Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją ir Estiją — o taip pat »lesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti-i

no išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
dedžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galimo pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams. Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
Katalogu.

IŠTAIGA LIFTl VlšK KREIPKITĖS LIETUVIIKAI 
»ISI SIUNTĖJA! ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’NIN- 
vIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame -u INTURISTO is’ajio.'imai? 

krantiniai or-'-murni ka-^iien n o 9 iki 5 vai. -.-ak . Ketri-radieniai? nu<
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL d 

KIMS MMlMONIS

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ

FORTUNN
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas

Shell degimo galva 

Švarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broedvvay,
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645

ioeeeeooeoeeeGiGees

Telefonas: AN 8-2S05 .
• Dr. Jos. J. Donovan > « * 
\Dr. J. Pašakarnio \
į ĮPĖDINIS
• OFTOMET RISTAS

Valanuos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., 
Vakarais iš anksto susitarus ’

447 BROADWAY J
South Boston, Maso »

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, 
tu ir projektavimo darbus iš Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
oiznio pastatų, pasral Jūsų reika
lavimą. Šaukite visados iki * va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą.—
garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tek AN 8-1120

Mėgiamiausias 
modelis
FT 2

Visos (os žymės rodo. kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina;
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, JRENGIA IR APTARNAUJA

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

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestiiųrai taisome ’aikrodžiue 

žiedus, papuošalui

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

LAISVES vartao j,
N AUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ £ 

KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS.

Tet JUaiper 6-7209

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

; Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
! mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
» Visais insurance reikalais
i kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

Ę The Apothecary
Tietuviška tikra vaistine

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę 

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

382 a W. Brondway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-64)20
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vn išskyrus šventadienius ir

| Jastice of thePeace—Constable 
• 598 E. Broadvray
J So. Boston 27, Mass.
J Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.; veikis sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—S 
Sekmaoieniais ir šventadieniais J

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydytojas ir Chirorgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS «uo 2 iki 4 ir 6 iki 7 ' 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN
Mass.
8-0948J

Flood Square 
Hardicare Co.
SavMakas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
PopieTos Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geleži-s daiktai

: Dažau ir TaisauĮ
» Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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




