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Presidento Lyndono Johnsono 
darbų programa

Prezidentas susirūpinęs žmonių sveikata, švietimu, 

skurdo nugalėjimu ir taikos palaikymu.

Prezidentas Lyndon John- Chruščiovas aaiina 
son 89-jo kongreso atidary-
mo dieną pasakė savo pro- 330 rubliu pensijos 
graminę kalbą. Joje jis pa-'
lietė svarbiausius vidaus ir Prieš kelis mėnesius nu- 
užsienio politikos reikalus, verstasis Sovietų Sąjungos 

diktatorius Nikita Chruščio- 
Visu pirma jam rūpi svei- vas dabar gaunąs mėnesinės 

katos reikalai. Jis siūlo pa- pensijos 330 rublių, vadina- 
gerinti vaikų sveikatingu- si. kelis kaltus daugiau, ne- 
mą, praplėsti psichiniai ne- gu darbininkų algų vidurkis 
sveikų globą, steigti gydymo (jis yra apie 80 rublių) ir 
įstaigas, kovoti su vėžio. • veltui gyvenąs vasarnamyje 
širdies ir kitomis plačiai pa- netoli Maskvos, kuriuo jis 
plitusiomis ligomis, skirti raudojosi seniau, kuriame 
daugiau stipendijų mediciną priimdavo aukštus svečius, 
studijuojantiems. Jam labai jy tarpe ii- Nixoną. Be to. jis 
įūpi senųjų žmonių sveika- turis ir senąjį butą Maskvo- 
tos socialinis draudimas, to- je. veitui gaunąs 5 tarnus ir 
dėl jis netrukus įteikė kon- automobilį su šoferiu, 
gresui savo įstatymo suma- Jis daug laiko praleidžia 
nymą Tai beveik tas pats medžiodamas, nepriimąs jo- 
sumanymas, kuri senatas kių korespondentų, jį lanką 
jau yra priėmęs, bet į atsto- tik jo vaikaičiai, žentas ir 
vų rūmų plenumą negalėjęs
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Anglijos parašiutininkų bataliono vadas, prieš išskrisdamas į Maieiziją. savo vy
rams duoda nurodymus. Indonezija jau seniai kėsinasi į Malaiziją, o paskutiniu 
metu būkštaujama. kad ji nepradėtų atviro puolimo. Anglija pasižadėjo Malaizi
ją ginti, ten jau sutraukė kelias dešimtis tūkstančių karių. Reikia manyti, kad ir 
karingas Indonezijos prezidentas Sukarno nesiryš pražūtingam žygiui

Sustreikavo rytų pakraščio 
uostų laivų krovėjai

Pirmadienio rytą sustreikavo viso rytų pakraščio 
uostų, nuo Maino iki Texaso, laivų krovėjai, nors unijos 
vadai ir buvo tam streikui priešingi*

Kongrese daugiau Indonezija apleido 
laisvesnės dvasios Jungtines Tautas

89-sis kongresas gerokai Indonezijos (97 mil. gy-

Susirinks bažnyčios
suvažiavimas

Visuotinis Romos katali-
on.ii iaci __ _________riuv uuvireiuju. A A i Lr < įzi ’------

patekti, nes komisija jį laikė j Jo žmona gaunanti peši 
savo stalčiuje. Dabar nėra jos 132 rublius, 
abejonės, kad tą sumanymą

dar Šią Žie‘ i sovietų šnipai
Prezidentas siūlo skirti išvaryti iŠ JAV 

dvigubai daugiau lėšų švie
timui. dvigubai daugiau ko
vai su žmonių skurdu, padi
dinti pensijas.

11 į stovų rūmuose iš 435 atsto- dentas Sukarpo nutarė pasi-1 rugsėjo 14 d* susirinks ket- _____
? I vų naujokų yra 86. Iš tų nau-' traukti iš Jungtinių Tautų i virtą kaitą. Tai bus pasku-u.51- ’ • _ _ • i i v j -i x i__3 • _ i__ rr___jų veidų gal dauguma yra dėl to. kad jo nekenčiama į tiniai posėdžiai. Juose bus 

laisvesnių pažiūrų, o ir dalis kaimynė Malaizija išrinkta1 svarstomi klausimai, susiję

Prezidentas nepamiršo

senesnių atžagaresnių nebe- nuolatiniu Saugumo Tary- 
buvo išrinkti. Dėl to gal pra- bos nariu.
dės jame pūsti kiek šviežes- _ . . . .
nis oras- Tai P11Tnas atsitikimas.

! Tai jau ir dabar jaučia- ka(1 Jungtinių Tautų na- p;rm;ei; to suvaziavi
Jokia naujiena, kad nie-tma> jau nulaužti svarbios yys pasitrauktų. Jis a^aV“f DO«;ėdžiai nrasidėio 1962 

kas kitas neturi tiek daug taisyklių komisijos ragai. kė Indonezijos atstovus ir iš Poseaziai prasidėjo 
šnipų, kaip Sovietų Sąjun- kurios pirmininkas galėjo visų Jungtinių Tautų organi-
ga. šnipų pilna kiekviena jų įstatymo sumanymą laikyti zaciJ^- lš kurni. būt4 SavSs SustreikaVO negrai 
atstovybė, kiekviena užsie-, stalčiuje. kiek "tik norėjo, s3™ pakrikusiems f man-; . .

1 nin siunčiama ekskursija ar Dabar jis begalės laikyti 21 s31113 50 mil- dolerių para- lUtuOlUlinkai

su tikėjimo laisve, vedybo 
mis. gimdymo kontrole, tai
ka. atominiais ginklais, nu
siginklavimu ir skurdu.

suvažiavimo 
m.

nahrčžti kad iis lūninsis an- i mn slunciama ekskursija ar Dabar jis begalės laikyti 21 paia-SS kiSto menininkų grupė. Po pasku-' dieną. Atstovų lūmų pirmi- m0?-. Kalbėttemas viešame
saugoti Klasto gamtos g o i , v . v____  •?______ t r susinnkime. Sukamo nareis-
žį, steigs daugiau parkų, dės 
pastangas pagražinti mies
tus.

žodžiu, jo tikslas sukurti 
"didžiąją draugiją“, kurioje 
visiems būtų geriau gyventi.

Užsienio politikoje prezi
dentas pažadėjo siekti tai
kos. plėsti prekybos ryšius 
su visomis valstybėmis, te
sėti savo pažadus ginti tuos. 
kurie yra priešų puolami. Jis 
priminė, kad būtų naudin
ga naujiesiems Sovietų Są
jungos vadovams atvažiuoti 
į Ameriką ir čia susipažinti 
su jos gyvenimu, o taip pat. 
kad jie per televiziją kalbė
tų Amerikos žmonėms, o 
šios vadai — Sovietijos 
žmonėms.

Deja, į šį sovietų krypti- 
mi taikų kalbėjimą prezi
dentas susilaukė iš sovietų 
vadų tik neigiamos reakci
jos, ir jie apkaltino Johnso
ną. kad vieną kalbąs, o kitą 
darąs- Ta proga jie vėl rei
kalavo pasitraukti ameri
kiečiams iš pietryčių Azijos 
ir nesikišti į Afrikos reika
lus. atseit.—visa tai palikti 
komunistų malonei... Tai ro
do. kad taikiais žodžiais su 
raudonosios bažnyčios gal
vomis. kaip ir seniau, taip 
ir dabar negalima susikalbė
ti.

tiniojo karo iš JAV jau iš- ninkas su daugumos pritari- susirinkime. Sukamo pareiš- 
varyti 24 Sovietų Sąjungos mu galės kiekvieną Įstaty- k®: Eikite į pragarą su sa- 
diplomatinės tarnybos pa- mą tiesioginiai be taisyklių v0 pagalba!“
reigūnai. apkaltinti šnipinė- komisijos perduoti derini

Pirmadienio rytą sustojo 
darbas visuose rytų pakraš
čio uostuose. Streikuoja 60, 
000 laivų krovėjų, jų tarpe 
vien Nauj. Anglijos uostuo
se 11,000- Kiekviena tokio 
streiko diena krašto ūkiui 
padarys apie 25 mil. dole
rių nuostolių.

New Yorke unijos vado
vybė vedė ilgas derybas su 
darbdavių atstovais ir buvo 
išsiderėjus geriausias šian
dien galimas sąlygas, pasak 
unijos prezidento Gleason, 
bet New Yorko uosto krovė
jai maža dauguma tą susita
rimą atmetė (už susitarimo 
priėmimą balsavo 7.703. gi 
prieš 8.633).

New Yorko krovėjus vi
suomet, seka kitų uostų kro
vėjai, todėl, New Yorkui nu- 

sustreika-

Surado pavogtas 
brangenybes

Daug pastangų padėjo 
policija, kol jai pavyko su
gauti vagis, kurie iš New 
Yorko muziejaus pavogė ke
lių šimtų tūkstančių dolerių 
vertės brangenybių, ir jas 
surasti- Piima ji sugavo tris 
jaunus vyrus iš Miami. įtar
tus toje vagystėje. Po kurio 
laiko vienas tų vagių Allan 
Dale Kuhn sutiko bendra
darbiauti su policija ir pa
dėti surasti paslėptas bran
genybes. Jis su policija nu
vyko į Miami ir autobusų 
stoties vienoje daiktų saugo
moje dėžėje surado didžiau
sią Indijos safyro 563 kara
tų gabalą, pasakiškąją Indi
jos žvaigždę, ir kelias kitas 
brangenybes. 100 karatų Dc
Long rubinas ir 15 karatų 
Eagle deimantas ir dalis ki
tų dingusių brangenybių dar 
nesurasta. Manoma. kad 
deimantas jau bus sukapo
tas ir parduotas, o rubinas 
tebėra sveikas, nes sukapo
tas į mažas dalis jis būtų be 
vertės.

Kodėl nuskendo
Thresher laivas?

Koncrreso tyrimo komisi
ja padarė išvadą, kad atomo 
jėga varomas povandeninis 
laivas Thresher nuskendo 
1963 m. balandžio 10 d. ne
toli Cape Codo dėl to. kad 
nebuvo tinkamai pastatytas 
ir prieš išleidžiant plaukti 
nebuvo visa kaip reikiant 
patikrinta.

Su laivu nuskendo visa 
jame buvusi 129 vyrų įgula-

vo ir kitų uostų krovėjai. 
Streiko sulaikti federalinė 
administracija nebegalėjo, Į 
nes visos teisėtos priemonės 
jau buvo panaudotos.

Unijos vadai buvo išside
rėję algų priedą 80 centų' 
valandai, garantuotų per 
metus 1.600 valandų, arba 
mažiausia $5.860 per me
tus uždarbio, pensijų pakė
limą nuo $100 iki $175 mė
nesiui. Visa tai krovėjai gal 
būtų priėmę, bet jie bijojo 
vienos sąlygos: krovėjų gru
pių sumažinimo nuo 20 iki 
17 vyrų. bijodami, kad tuo 
būdu dalis jų gali būti at
leista iš darbo-

Paskutinis didelis krovė
jų streikas buvo 1962 me
tais, užsitęsęs 34 dienas ir 
kraštui padaręs bilioną do
lerių nuostolių.

Dar yra žmonių, 
valgančių driežus

Malbourno universiteto 
profesoriaus Thomsono va-i 
dovaujami tyrinėtojai Aust-! 
ralijos viduryje. 325 mylio į 
šiaurės vakaius nuo Alicet 
Springs, surado žmonių gi
minę. kuri tebegyvena taip. J 
kaip gyventa akmens am-! 
žiuje. Tai bindibų giminė.} 
Jie maitinasi šaknimis, drie
žais. mažais paukščiukais, 
savo ginklus šlifuoja danti
mis- Jų visi ginklai ir įran
kiai yra iš medžio ir ak
mens. Jie nedėvi jokių dra
bužių. negyvena visą laiką 
vienoje vietoje. Jie dar ne
buvo matę balto žmogaus.

New Orleans turėjo įvyk
ti futbolo žvaigždžių rung
tynės. bet jas teko atšaukti, 
nes turėję žaisti 21 negras 

Žinoma, iki šiol jis iš JT atsisa.ke jose dalyvauti, pro-
mo komisijai (suderinti su ir iš JAV jau yra pasisėmęs: testuodami prieš jų diskri-jimu.

O kas žino, kiek jų buvo senato priimtu įstatymu), o dešimtimis milionų dolerių 
ir yra dar gudresnių, kurie iki šiol tai tegalėjo padaryti paramos, o dabar visas J. 
iki šioi i policijos rankas dar; rūmams vienu balsu nuta- Tautų agentūras veja lau

rus. kan iš savo krašto.
Senatas tik ilgų kalbų (fi-

įibusteriavimo) klausimą Vietname kariai SU 
atidėjo iki kovo pradžios.

tinkamo momento pasitar- Į Esant kongrese pažanges- Civiliais Susitarė 
nauti už atlyginimą savo tik- i nej daugumai, lengviau bus 
i iesiems ponams — bolševi-. jr prezidentui savo sumany

mus vykdyti.

nepateko. Daugelis jų ge 
rai užsimaskavę tūno net at
sakingose valstybinėse vie
tose ir pareigose, laukdami

mmaciją. Atvykus į Neu 
Orleans. taksi jų nevežęs. jų 
neįleidę į naktini klubą ir kt.

kams.

Prez John Kennedy žudiko Os- 
waldo žmona Marina įstojo j 
Anglų kalbos institutą Ann Ar.'

Senato demokratų vadu

DR. A. MUSTEIKIUI 
$1,003 PREMIJA

į D’Youville kolegijos so- 
I cialogijos skyriaus vedėjui 

Praeitą savaitę P. Vietna- dr. Antanui Musteikiui ko
mo generolai susitarė su da- legija paskyrė $1.000 moks- 
bartine civiline valdžia. Ge- linei kelionei.
nerolai pasižadėjo nesikišti Dr. A. Musteikis filosofi- 
į valdžios reikalus, bet jie jos daktaro taipsnį gavo 

paliktas Mine Mansfield. o nesutiko su JAV reikalavi- \ew orko universitete- 
"botagu“ išrinktas Russell mu grąžinti Tautos tarybą, jis dažnai reiškiasi ir lie-
Long-Pasiliko ir respubliko- kurią sukilę kariai pašalino, tuviškoje spaudoje, 
nų vadas Everett Dirksen. o įr jos daiį suėmė. Jos vieto
jo padėjėju — "botagu“ — je dabar bus sušaukta pla--------------------------------------
Thomas Kuchel. Atstovų iū- teSnė konvencija, kuri laiki- —""’l« 
mų respublikonai savo vadą naj atstos parlamenta-
Hallecką pakeitė jaunesniu .x .
Geraldu Fordu iš Michiga-! Tas susi tarimas dar nega- 
no. o daugumos (demokra- r antuoja. kad jau yra pašto-
tų) vadas yra Carl Albert. V1 5lv.lh"e *valdzia’.nes dar

Priminsime, kad senate nežinia, kaip ilgai ir ai ap-, 
demokratų yra 68, rešpubli- lamai geneliai laikysis su- 
konų 32. atstovų rūmuose sitanmo. O be pastovios val-

Apiplėšdami Brinko automobilį 
Chicagoje plėšikai gerai apkūlė 
ir vairuotoją. Jis eina rankomis 
sulaikydamas iš sužeistos galvos 
tekantį kraują.

Harrison Crouse. 18 m. amž., iš,

džios nesiseka kova ir su 
komunistų partizanais. Bet 
jau gerai, kad nors ir toksai 
kompromisas pasiektas.

Kokie susitarimai bebūtų.
inipinėjęs sovietam o ten dar ir dabar vyksta Wilmcte. Iii., nušovė tėvą, moti- 

dar būdamas kariuomenėje, demonstracijos prieš šiokia ną ir lf» metų seserį, bet teismui 
ar tokią valdžią. nepasako, kodėl jis tai padarė. į

demokratų 295. respubliko
nų 140.

Suimtas Robert Thomp
son ii Bay Shore, L.I., kalti-

P. Vietname per 4 metus 
žuvo 356 amerikiečiai, 1.546 
sužeisti, 19 dingo ir 10 pate
ko partizanų nelaisvėn.
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Stepono Kairio nueitas kelias Iš T0UMW hawajų
J. VLKS

(Tęsinys)

SU MŪSŲ DRAUGAIS 

A. Jenkins

Tęsinys

1905 m- vasarą Vilniuje gyvenę lietuviai šviesuoliai.
priešaky su dr. J. Basanavičium, nutarė sušaukti lietuvių Nelie Katiliūtė, New York, Juozas, kaip geras audi- 
suvažiavimą savos kultūros reikalais. Socialdemokratai \ Niekad nebus pamirš- kas. dirbo audimo pramo
tam pritarė. bet reikalavo darbotvarkėn Įdėti ir Lietuvos tie laikai, kai suskilo A- nėję. bet jo pamėgtas ama- 
ateities klausimą, tai yra tartis ne vien tik savos kultūros, socialistų partija ir tas ir specialybė — spaustu-
bet ir politikos klausimais. Kadangi suvažiavimo sumany- Mkūi ė komunistų sąjūdis 'ininkas. Jis visais laikais 
tojai n t oritarė socialdemokratų reikalavimams, tai sočiai- ,.one. \ien svetimtau- a yvavo lietuvių visuome-
demosratai pasišalino iš sudaiymo komisijos jam šaukti. kūnų „ariu ™eje veik oje ,ruoha, rė-
„ .. / .. daurtima buvo nepiliečiai ir nie socialistinę spaudą. MesB, .ne pačiam suvažiavimui pritarė ir net ragino . ji va- ..J5ikaIbėjo!ang|iškai nuoširdžiai linkime jam ii-
2-“OU. Trumpu laiku iš to sąjūdžio n?elus būti su mumis ir

kunkulas. Bet man biednam 
sklokininkui tokios laimės 
nėra ir būti negali, nes visos 
leidės biedno sklokininko 
nenori, ir aš nemanau dau
giau vykti i Floridą", 

i
i J tokį liūdną laišką Povi
lui atsakiau: Didžiai gerbia
mas Poviliuk. atmeni, kai 
visos našlės, gyvanašlės ii 
visokios panelės, kai kurios 
ir su vaikučiais, aplink tave 
tupinėjo, o mes sakydavom, 
kodėl nevedi, ko lauki. Tu 
vis atkirsdavai: "Kam man 
vesti, kai mano draugai ve
dę?“

I)u broliai Kennedžiai senatoriai. Tai pirmas atsitiki

mas. kad du broliai būtu vienu kaitų JAV senatoriai.

Ir taip visus metus nieko 
negirdėjome, tik pačiame 
prieškalėdyje vėl atskrido 

C- J. Paul, Centereach, N. laiškutis nuo Povilo iš Flo- 
Y.. rašo : ’ Ponuli Jenkins. ridos ii tik vien su komer- 

išlaikyti. kas su lapkričio 25 d. ir aš užsi- ciniais komentarais, o nuo 
rioglinau ant 72-ro kopėčių paties Povilo nė žodelio. — 
v irbalo. Bet kol kas dar kru- veikiausiai labai užimtas, 
tu. ir žvalgausi. Jums žino- ieško pačiukės su automobi-

išsivvstė idiotiškas kvaitu- 
lvs. kur vien tik siautė poli
tinis te’oras ir saužudvstė.

Visų didžiausiam nusistebėjimui i tą gi aodžio 4-6 
dienų suvažiavimą Vilniun atvyko per du tūkstančiu 
atstovų iš Įvairių Lietuvos kampų.

Norėdami
Prasidėjo audringi ginčai dėl prezidiumo sudarymo ’0UV0 j,er daugeli metų su- 

ir darbotvarkės. St. Kairio ir jo vienminčių pastangomis kurta savišalpos, švietimo il
tie klausimai buvo išspręsti taip. kaip to meto padėtis kultūros srityje, buvom pri- 
reikalavo. versti kurti savo spaudą ir

vien tik tam tikslui organi-
St. Kairio asmuo daug svėrė, kad suvažiavimo nutari- naciją. Tapo Įsteigtas ša

mas politikos klausimu buvo toks. kuris padėjo tam šuva- vaitraštis "Naujoji Gadynė“ 
žiavimui Įeiti Į mūsų istoriją Didžiojo Vilniaus Seimo var- įr suorganizuota Lietuvių 
du. nes jis. paskelbęs Lietuvos autonomijos (tas žodis Darbininkų Draugija — tai 
tada atstojo nepriklausomybės žodi) šūki. davė aiškų draugija ne remti
turini revoliucijai.

tai
ir ne

bendradarbiauti su enkave
distu agentūra Brooklyne. 
bet kovai su komfašistais.Revoliucija Rusijoje nepavyko. Įsigalėjo vėl reak

cija- Įsigalėjo reakcija ir Lietuvoje. Ateitis atrodė bevil
tiška, be prošvaistės. Bet St. Kairys ir tada nenuleido 
rankų. Pirmosios Rusijos valstybės Dūmos rinkimuose 
St. Kairys buvo vienas iš uolių propagandininkų-agitato-
rių už Lietuvos socialdemokratų išstatytą kandidatu są kuriems biauriausios rūsies 
rašą i Rusijos valstybės Dūmą. ir tas socialdemoki atų są- juodai, būtent, provoka- 
rašas rinkimus laimėjo.

dar kiek galint veikti.

m.i Bostone J. Lekys ir S. Jo- 
kubauskas. o Brooklyne F- 
Dovydaitis. J. Jankūnas. V.
Kalvelis ir P. Kriaučiukas 
taipgi dar kruta. Pas mus 
jau šalta, bet sniego dar ne- Stanley Grubhn, Miami. 
gauname. Būk sveikas tvir- Fla,. tai senas So. Bostono

lium. nepaisydamas, kad 
bus ii pustuzinis vaikučių... 
Mes jam linkim kuo geriau
sios sėkmės!

pilietis, siuvėjų unijos vei
kėjas. kelerius metus gyve
no Havajuose, bet kai jo šei

tas ir visų pagirtas!“
šitas Dievulio sutvėrimas.

kai prieš kelioliką metų re-, ma kėlėsi gyventi Į Kalifor 
D . , . { dagavo So. Bostone "San-• niją. tai Stasys nuvyko ir i-
Pei daugeli metų mums, taj visiems buvo ži-įsikūrė Floridoje, kur auga

nomas kaip Kazys Paulaus- it ant mielių Amerikos lietu
kas ; kai Brooklyne redaga- vių senimo kolonija. Geriau- 
vo "Rimbą", tai visiems bu- sios jam sėkmės, ir dėkojam
vo žinomas kaipo ponulis už linkėjimus- 
Rimbas; kai nuėjo dirbti 
"Tėvynės“ redakcijoje ir 
spaustuvėje — buvo žino
mas vėl Kaziukas Paulaus
kas; kai rašo "Keleivy“ ko
respondencijas iš Brookly-

teko grumtis su tais idiotais 
lietuvių komunistų Centro 
biure su A. Bimba priekyje.

cijos. išdavystės, melas ir 
pogromai buvo mėgiamiau
si įrankiai komunistų kovoje 
prieš sklokininkus-

(Bus daugiau).

Kas kitur rašoma
nepriklausomo Lietuvos teis
mo reikalas, o kol tokio teis
mo nėra. niekas kitas negali 
to ar kito žmogaus teisti ir 
ji vadinti žmogžudžiu.

Palyginti demokratiniu būdu išrinkta pirmoji Dūma 
buvo išvaikyta. Rinkimų tvarka pakeista- Reakcija toly
džio augo. Joks veikimas pogrindy nebuvo Įmanomas. Ta
da imtasi daugiau kultūrinio darbo. Prof. M. Biržiškos su
manymu. St- Kairiui ir kitiems socialdemokratams prita
riant. buvo pradėtas leisti žurnalas "Visuomenė".

Rusijos bolševikuojantieji socialdemokratai tokius 
socialdemokratus, kurie ėmėsi legalaus darbo, pravardžia
vo likvidatoriais, išdavikais ir tt. Bet Št. Kairio ir kitų
tokie pravardžiavimai nebaugino. ^veikirimim «n nn'nšird^ianl todėl ir kažin kokiais rūbais »„V Akėjimais"nu^Padengęs pasislėpti nega-

Taip St. Kairys tada. k“^r^eaa"m"®Pab“^ p jai tegalime tarti nuoširdžiS į>- Dėkui tau. Kaziuk, už in- daį^au kaj d £
pravardžiavimų, nei jokios kitos gy venimiškos auaios jo dideli ačiū! formaciją apie mano senus njn£
nepaveikė. Jis, lyg anas ąžuolas, laikėsi atspariai, neišsi- draugus ir žemiau pasiskai- '
žadėdamas savos ideologijos, derino savo veiklą su kitais. juozas Pečulka. Lawren- .a.pi.e vieną' kur* viršu->e "BE KYŠIO NEBANDYK 
kai atsirasdavo galimas bendras darbas- Bet niekur ir ce rašo: "Labai no- min®JaL
niekada jis pro kitų alkūnes nesiveržė pirmyn. Ir nesigyrė rėčiau atvykti pas jus. bet
laimėjimais, o apie pralaimėjimus drįso viešai pasisakyti, jokiu būdu negalima. Kaip Povilai Kriaučiukas, Mia- 

jums žinoma, turėjau sunkią

Kelie Katiliūtė aktingai 
dalyvavo tose kovose, tamp
riai laikėsi su mumis ir iki 
šios dienos ji pasiliko ištiki
ma tiems idealams, ir ligi 
šiol ii tų draugų nepamiršta.

no. tai jau pasiraso rvažyš 
Žemaitis, o kai rašo man 
laišką, jau pasirašo C-

* * *

KAS JIEMS RŪPI

"Visų pirma turime su
telkti savo jėgas kovai su 
naciniais nusikaltėliais, žu
džiusiais ir terorizavusiais
mūsų brolius ir seses hitle- Mes norėtume iš to paties 
rines okupacijos metais Lie- Jokubkos ižgilsti ar jis nie.
tu\ oje. kad nesidomėjo, kur vaikšto

"Jie nūdien vaikšto tomis tie, kurie šimtus tūkstančių 
pačiomis gatvėmis čia Ame- Lietuvos žmonių ištrėmė i 
rikoje. kuriomis vaikščioja- Sibirą, ten juos kankino ir 
me mes. Ir ar tai galim tole- žudė?
ruoti? Ne.“

Kuriomis gatvėmis vaikš
to tie. kurie, šiame krašte 
gyvendami, tuos trėmimus 
ir žudymus visaip teisino?

Taip rašo Vilnyje jos re- 
• dakcijos naiys S. J- Jokub- 
ka.

Paul.
................................... , Tokių streikų, kurie palie-... . --------- .. As JI pažinčiau ir is odos tė da iau kai 10000' dar.

Todėl laikom didžia garbe ‘svlIk^- , nes draugavome, binink buv0 15 Pats dį.
•' Nelies sezoninius daugiau kaip pusę amžiaus, džiausiąs buvo General .Mo-

1S DIDELIŲ STREIKŲ
Praeitais metais JAV dėl

streikų nustota 23 milionų i Ne Jokubkai ir jo šutvei 
darbo dienų. Viso labo tie spręsti, kas nusikalto okupa- 

j" streikai palietė 1 mil. 600 cijos metu Lietuvoje. Tai vardes savo laikrašty, 
’j tūkstančių darbininkų-

Paskelbk, Jokubka. jų pa-

niiiniiiiiiiiiniiiiiiinnin reei imu ewwww

GYVENTI LENKIJOJE“

LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,
(E) Varšuvon radijo klau-’ 2atsirninimu tom^ TAU’ LIETUVA netrukus bus galima gauti 

mi, Fla.. pernai mums rašė sytojas nusiskundė: sostinės' kn>'^vnuose ir P3-8 platintojus bei Fondo Įgaliotinius, 
šitaip: "Aš. Povilas Kriau- srityje neįmanoma gyventi

kiekvienais metais kam nors nedavus kyšio.
mėn. vienas sostinės

jauniklis, gimiau 1880 m. .Floridon saulės, spindu- apylinkių darbininkas skun-, LIETI'VA gauna nu«’hida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera-
8 d- taigi dabar jau ba*s pasikaitinti, bet šiemet dėsi: į tūros Fondo leidinius:

mane ta saulė ne tiek šildo

operaciją, o po operacijos
1914 m. vasarą prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, niekui negaliu dalyvauti ir liukas. Riekt lenais metais kam i 

uvo? visuomenė subruzdo dėl Lietuvos ateities. Pir- nieko veikti. Be to. jau ir ne Įa’kotarpiu atvažiuo- SpalioLietuv
momi> Karo dienomis lyg buvo pasimesta kas darytina 
Jos dešinysis sparnas priešaky su Rusijos valstybės Dūmos spano 
a

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

•ovais kun. Laukaičiu ir M. Yču skubėjo pareikšti pa- peržengiau 84-tą 
sitikėjimą Rusijos caro sostui, ir tokio Įsitikinimo pasėkoje ,’>zeh •

gyvenimo Ra.p ”Mano darbovietė toliau
važiavo Kazys Bukaveckas nuo N? vnaau vykti • 

gimė taip vadinamoji "gintarinė Jekle acria" kuria caru» Minimą operaciją Juozas j ir Juozas Tumavičius. abu iš .. nuo manęs
reiškiamas pasitikėjimas ir prašoma visas lietuvių gyve- turėjo prieš 20 metų. ir kaip į Cliffside, tuoj susirado po va?lnela autobusas, tačiau 
namas žemes sujungti. Čia turėta galvoje Mažosios Lie- jis išliko gyvas ir išsilaikė leidukę ir tučtuojau apsive- nelmanoTna
tuvos likimas. s10’ tiesiog nuostabu! A-, dė. Dabar jiedu jau turi po

titinkamų žodžių mes neran-. "prisiegą“ ir be jokio rūpės-< I O X « ma a a. m. a. 1 - — 1- _ _ ? 1 * •  

gauti mėnesini 
bilietą. Tačiau juk reikia 
gyventi, tad sumokėjau 100 
zlotų kyši ir gavau bilietą. 
Pavasari reikėjo trąšų, jų

atstatymo. Tikėtasi, kad Vakarų demokratija karą laimes .Tegalima pasakyti, liūs ir jau gyvena lyg kapita- bXka“ D^Yau kv^HHau

gį"“Ss "SiE: SS;‘
gą bandymą išgelbėti Juozo 
gyvybei ir išlaikyti jam ligi 
šiol mūsų eilėse.

Visuomenės kairiajame sparne po ilgokų ginčų nusi- dame išreikšti mintim apie j čio net po kelis vaikučius; 
statyta eiti savaimingu keliu, siekiant Lietuvos valstybės JįĮozo ligą ir operacijos pa- taipgi turi namus, automobi

li-
pagrista santvarka-

trąšų.

St. Kairio Lietuva Budo 
K. Bielinio Dienojant 
K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietu Rusija

pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
” ” $6.00 $4.00
” " $6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

Deja, greitai Vokietijos kariuomenės buvo veik visa 
Lietuva okupuota kartu su Vilniaus miestu. Lietuvos švie
suomenės didžioji dalis atsidūrė už jos ribų — Rusijoje. 
Vieni jų buvo karo pradžioje mobilizuoti, kiti šiaip rusų 
valdžios iš Lietuvos evakuoti. Rusijos aukštosiose mokyk
lose besimoką lietuviai jaunuoliai taip pat atsidūrė už 
Lietuvos sienų.

leidukės jiems tą automibilį Radijas paaiškino, kad su 
valiuoja- Tai matot, kokia korupcija tenka kovoti ir ją

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

e *

laimė jiems pasitaikė it Įvedę tie, kurie duoda ky- St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x lli/2) frėmi- 
šius. Jie turėtų būti griežtai i nimui P° 80 centM 1x1 persiuntimo.1 J V • •
oaur ziami. Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis

pas Fondo Įgaliotinius:18-20 dienomis sušaukti Lietuvos konferenciją Vilniuje.
Į ją veik panašiai, kaip Į buvusį Didįjį Vilniaus Seimą, su
važiavo atstovai, vieni valsčiuose demokratiniu būdu iš
rinkti, o kiti. kur tai padaryti nepavyko, iš centro paskirti. 
Konferencijoje iš viso dalyvavo 222 atstovai iš Įvarių pro- 

Vilniuje apsisprendė pasilikti St. Kairys ir jo bendra- Mesijų ir luomų. Vien tik ūkininkai sudarė daugiau kaip
minčiai M. Biržiška, dr- A. Domaševičius. J. Paknys. A. ketvirtadali tos konferencijos dalyvių.
Janulaitis. Šiauliuose gyvenęs F. Bugailiškis ir dar kiti. j gt Kairys konferencijoje gyvai reiškėsi. Ėjo kietas! 
Pasiliko taip pat A. Smetona. P. Klimas, J. Vleišis. dr- J. ginčas dėl santykių su Vokietija- Tai buvo visais požiū- 
>auiys, J. šernas, kun. Mironas, kun. Šaulys ii kt- . rjai-s ]a5ai- jautrus klausimas. Lietuva buvo Vokietijos o-

Jie susii-ūpino Lietuvos likimo klausimu. Dėl Lietuvos kupacijoje. Joks pasipriešinimas okupacijai buvo neįma- 
\ artybės atstatymo būtinumo ginčų beveik nebūta. Nuo- nomas. Reikėjo gerai apgalvoti kiekvienas viešai daro
moj.ių skirtumai reiškėsi tik dėl priemonių, būdo ir kelio ™as žygis.
Lietuvos nepriklausomybei atkurti. Konferencija išsirinko Lietuvos Tarybą iš 21 atsto-

Po visokeriopų ginčų ir žygių pagaliau iš Vokietijos vo- kurių tarpe buvo ir Steponas Kairys. Filmų aktorė Doris Day žiūro
vą balsavimu išrinkta trečiąjį 
kartą geriausia aktore.

P. Venclova. 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 511 h Avė., Cicero 50, III.

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATCR08 FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way. So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi itao 
adresu: K. Bielinis, 29 VVest 57th Stn lOth fl., New Verk, N. ▼„ 
10019.

karo vadovybės buvo gautas sutikimas 1917 m- rugsėjo (Bus daugiau).
vers esi f 111111



Nr. 2, 1965 in. sausio iŠ d. * ***> «**'**• iečiai

KAS NIEKO NETEIKIA, 
TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Daugiausia N. Metus sutiko

l
lietuvių klube

Gausiausias Naujųjų Me
tų sutikimas buvo Lietuvių 
Piliečių Klube, kur dalyva
vo apie 400 asmenų, kiek
vienas sumokėjęs po $4.

Banketui vadovavo sena
sis pirmininkas Antanas 
Šeškevičius ir naujasis Leo S 
Misiūnas su sekretorium Ju-1 
lium Sviklu- Jų žmonos Al-1 
dona. Alena ir Bronė buvo 
banketo žvaigždės.

Kalendorių išgrobstė
kaip auksų

Gavęs Keleivio kalendo
riaus 10 egz.. galvojau, kur 
aš juos išleisiu, bet susirūpi
nimas buvo be reikalo. Nu
sinešęs juos Naujųjų metų 
dieną i lietuvių klubą, nė ne-j 
pajutau, kaip jų nebeliko nė 
vieno egzemplioriaus.

Štai kas juos išgrobstė: i 
J. Stankevičius. J. Sviklas. j 
K- Meilus. S. Paškauskas, P. 
Kraunelis (net 2 egz.). F. 
Dudonis. L. Misiūnas. J. 
Babi-auskas ir A. Alubavi-
cius.

J- Krasinskas

BALTIMORE, MD.
Radijo valandėlės vakaras

Sausio 16 d. Lietuvių sve
tainėje rengiamas Radijo 
valandėlės vakaras- Progra
moje talentų varžybos, šo
kiai ir kt. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

ROCFORD. ILL.

Susirenka Balfas

Balfo 85-jo skyriaus val
dyba sausio 17 d. 2:30 vai- 
popiet Lietuvių Klubo salėje 
šaukia visuotinį narių ir rė
mėjų susirinkimą.

Po susirinkimo dr. Pliop- 
lys parodys įdomius judo- 
muosius paveikslus. Vėliau 
bus užkandžiai ir laisvas pa- 
šenkesys.

Prašome kuo gausiau da
lyvauti.

Valdyba

ARMONŲ NUOTRAUKA

VISAM PASAULIUI

The Cleveland Press rašo. 
kad Valstybės Departamen
to pasiųstas fotografas nu
fotografavo visą Armonų 
šeimą, ir ta nuotrauka bus 
naudojama užsienyje Al- 
monų šeimos „istorijai“ pa
vaizduoti.

Kaip žinoma. Armonas su 
dukra, kaip JAV piliečiai, 
galėjo iš Lietuvos pasitrauk
ti. o žmona su sūnumi ne. 
Tik prieš 5 metus tai šeimai 
vėl pavyko susijungti. Jie 
dabar laimingai gyvena Cle
velande.

Barboros Armonienės 
knyga „Palik savo ašaras 
Maskvoje“, kurioje ji apra
šė savo kančias Sibire, pla
čiai paplito amerikiečių tar
pe- Ji išversta ir į ispanų

NEW YORK, N.Y. 

Atvyksta aktoriai

Lietuviams derai žinomi 
chicagiškiai aktoriai N. 
Martinaitytė. J- Kelečius ir 
R. Cinką sausio 16 d. 6 vai. 
vak. stato net tris veikalus 
New Yorke. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Be vaidinimo, 
bus dar šokiai, vakarienė 
bei laimėjimai. Visas pelnas 
skiriamas Balfui- Su šiuo va
karu baigiamas Didžiojo 
New Yrorko 1964 metų Bal
fo vajus.

Nevvyorkiečiai lietuviai 
1964 metais suaukojo Balfui1 
arti 10.000 dolerių. Skyriui 
vadovauja akt. Vitalis Žu
kauskas.

K.LJ-

NAUJA TAUTOS FONDO 

VALDYBA
i

(E) Gruodžio 21 d. New, 
Y’orke įvykusiame VLIKo 
Valdybos posėdyje nutarta 
sudaryti Tautos Fondo Val
dybą iš šių asmenų: prel. 
Jono Balkūno — valdybos 
pirmininko ir narių — Vac
lovo Alksninio. Petro Mo- 
tiekūno, Petro Minkūno. Al
berto Ošlapo ir Juozo Pa 
Pažemėno.

BEVERLEY SHORES, IND-

Sveikinimas

Sveikiname visus draugus 
ir pažįstamus Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Dėko
jame jiems už atsiųstus svei
kinimus. Mums buvo liūdna, 
kad negalėjome jų pasvei
kinti. nes aš. Simanas. apie 
2 mėnesius išbuvau ligoni
nėje ir turėjau dvi operaci
jas. į namus tesugrįžau tik 
gruodžio 23 d. Ačiū lankiu-: 
siems ligoninėje.
Simanas ir Ona Rakauskai

LIETUVIŲ MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE

(E) Praėjusių metų pa
baigoje Melbourno mieste. 
Australijoje. įvyko plačios 
apimties meno dienos- Jos 
buvo atidarytos gruodžio 26 
d. Australijos lietuvių daili
ninkų darbų paroda. Joje 
dalyvavo Melbourno. Syd- 
nėjaus ir Adalaidės lietuviai 
dailininkai. Tą pačią dieną 
dar buvo atidarytos vaikų ir 
foto mėgėjų darbų parodos. 
Gruodžio 26 d. vakare Syd- 
nėjaus lietuviai pastatė J. B 
Priestley dramą „Inspekto
rius atvyksta“. Gruodžio 27 
d. įvyko sporto šventė ir tau
tinių šokių festivalis, gruo
džio 28 d. — jaunųjų talen
tų koncertas. Gruodžio 29 d. 
įvyko trečioji Australijos 
lietuvių Dainų Šventė- Joje 
dalyvavo Melbourno. Ade
laidės. Geelongo. Sydnėjaus 
ir Newcastle lietuvių chorai. 
Pagaliau gruodžio 30 d. su
rengtas literatūros ir dainos 
vakaras. Čia dalyvavo visa 
eilė Australijos lietuvių ra
šytojų ir dainininkų, su P. 
Andriušiu, V. Kazoku. J. 
Žukausku, solistais G- Vasi
liauskiene. P. Rūteniu ir kt. 
Meno Dienos baigtos gruo
džio 31 d. Naujųjų Metų ba
liumi Melbourno miesto ro
tušės salėje.

LIETUVĖS ITALŲ 

PARODOJE

(E) Nuo 1964 m. gruo
džio mėn. pradžios Romoje. 
Condotti galerijoje, veikė 
tarptautinė paroda „Kalė
dos pasaulyje“- šioje paro
doje su Kalėdų mintis išreiš
kiančiais paveikslais daly
vavo ir dvi lietuvaitės me
nininkės—Sofija Pacevičie- 
nė ir Irena Pacevičiūtė. Pa
roda uždarvta sausio 5 d.

GERAS TALKININKAS

Keleivio skaitytojas A. 
Bračiulis iš Chicagos atsiun
tė dviejų naujų skaitytojų 
prenumeratas. Ačiū jam už1 
tai. >

O kad Bračiulio pavyz
džiu pasektų dešimtys, šim
tai kitų Keleivio skaitytojų!! 
Kokia talka būtų laikraš-! 
čiui!

A. BARANAUSKAS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Draugo romano premija 
paskirta rašytojui Albinui 
Baranauskui, gyvenančiam 
Waterbury. Conn.

DOVANA NAŠIAUSIAM
KORESPONDENTUI

Kas per 1965 metus para
šys Keleiviui daugiau kores
pondencijų. negu Juozas 
Krasinskas iš Worcesterio. 
Mass.. tam skiriu 1965 m. 
Kalėdų dovaną $50.

Ką manote, koresponden
tai? Ar neverta ta dovana 
pasinaudoti? Įrodykite, kad 
ne tik J- Krasinskas tegali 
tiek parašyti.

Pranas Naunčikas
New Britain, Conn.

Policininkas žiūri į tuščią pinigu maišeli, pamestą prie 
apiplėšto Brinko automobilio Chicagos priemiestyje. 
Plėšikai pirma pagrobė parapijos pinigus, o vėliau iš
valė ir ten atvažiavusi pinigų pairuti automobilį. Pa
grobta keli šimtai tūkstančių dolerių.

LIETUVIAI KITUR
MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

šie Keleivio skaitytojai, 
siųsdami prenumeratą, at-i 
siuntė dovanų ir Maikiui su 
tėvu:

P. Krukonis. N. J.. $15-
Po $10: J- Dereshkevičie- 

nė. New York. N. Y.. A. Pla- 
vičius. Braintree, Mass.

Po $5: B. Utenis. Boston. 
Mass.. J- Zitke, Brockton. 
Mass.. A. Padvok. E. St. 
Louis. III., J- Motejaitis. 
YYaukegan. III.

Po $4: A. Ambrozas. 
Rossland. Conn., J- Bartash. 
YVindsor. Conn.. A. Tumas. 
Montreal, K. škudzinskienė, 
Relimere. N.Y\ A< J<owat- 
she^sky. Kroaxį 
Cilčius. Providence. R.I-. J. 
Komar. E. Detroit, Mich., 
J. Austin. Fountain. M.

J. Polizie, 
Conn-. $3.50.

YVipping.

Po $3: M. Bratėnienė. 
Dorchester. Mass.. V. Kal
velis, Ozone Park. N.Y.. M. 
Michailovienė. N- Andover. 
Mass.

Pozenienė, Edgewater. N. 
J.. $2.25.

Po $2: B. Galinis. Dor
chester. Mass.. W- Mikonis. 
Rocherter, N.Y’.. M. Knys- 
tautienė. Danbury. Conn., 
A. Kontautas. Chicago. III*.
G. Malesky. Emeiga. Pa.. J. 
Y’arnauskas, Espanola, Ont.,
H. Kutelis. Waterbury. 
Conn-. Rose Buches. Den- 
ver. Colo.. dr. K. Drangelis. 
Chicago. III., B. Sviklienė, 
Worcester. Mass.. F- Lavins-

i kas. Long Island City. N.Y.. 
j V. Kuliešius. Kinra. Ont.,

Už aukas nuoširdžiai 
dėkoja

Keleivio administracija

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Primenama, kad per sau
sio mėnesį kiekvienas JAV 
gyvenantis nepilietis turi 
nustatyta forma 1-53 praneš
ti savo adresą Teisingumo 
departamentui. Formos gau
namos pašte arba imigraci
jos įstaigoje.

Y alkams iki 14 metų for
mas surašo tėvai, o šiaip vi
si kiti jas turi užpildyti pa
tys ir paštui ar imigracijos į- 
staigai nunešti ir įteikti. Li- 
gonys, negalintieji tai pa
daryti. turi prašyti savo gi
minių ar pažįstamų jiems 
patarnauti.

Neatlikusieji šios parei
gos yra griežtai baudžiami.

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS

1965-jų metų Keleivio Kalendorius jį 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:

„KELEIVIS“

636 BROADYVAY

SO. BOSTON, MASS. 02127

I

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

SLA APDRAUDIMAS GERAS. GERESNIO NĖRA. 

SLA ORGANIZATORIUS KIEKVIENAM LIETUVIUI. 

AR ŠEIMOS GALVAI. AR VIENGUNGIUI, AR JAU

NUOLIUI. TURI GERUS GYVYBĖS DRAUDIMO PA- 

TARIMUS. PASIKALBĖJIMAS SU SLA ORGANIZA- 

RIUM JUMS ASMENIŠKAI BUS NAUDINGAS.

KAS NORI ARČIAU PAŽINTI SUSIVIENIJIMĄ 

LIETUVIŲ AMERIKOJE. TEPARAŠO:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,

307 WEST 30th STREET,

NEW YORK, N- Y. 10001.

Ar turi šitas 
knygas?

IJETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žeme. 
lapių, 96 psi., kaina .. $0-75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai
na ........................... $0.50

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na .................................... $0.35

(LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma-•a X — rta  1Tuiairis, psi-y Į- —  -- AE.Kaina
STABMELDIŠKA LIETUVA. 

32 psl., kaina ............... S0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO 

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

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI. J. Smelsto* 
riaus eilėraščiai 221 psi.. kai- 

i na .................................... $o.75
' LISmP r O“ LO “’J.“?!!.'* ? 

FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 5o tentų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka- 

l rys, 225 psl., kaina .. $5.00
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na ........................................ $0.15
IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE žMONes, 
PERSISTaDYD/.VO SAU 
ŽEMŲ. 28 psl., kaina .. $0.i0

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 ps!., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
JOS SUPRATIM AS. eO psi..
xaina ............................

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. Rai
kai na • •••••• • ••••• $

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................... $0.25

DAINOS apie laisvų, a. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................... $0.75

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

KAS YRA SOCTALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psi., kai
na .................................... $0 30

Užsakymus su pinigais onvw 
siųsti:

PAPARČIO ZlEDA< ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov. 45 w!.. 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvvay 

Se. fckieluo Z7,



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos Kaip

IR LIETUVAI LAISVĖS NUŠVIS RYTMEČIAI

Lietuvos atstovo J- Kajecko Amerikos Balse užrekorduota 

kalba j Lietuvą Naujųjų 1965 Metų proga.

Mielieji garbingos tėvynės tautiečiai,

Palydime senuosius 1964 metus. Su jais užsibaigė 
Donelaičio metai, kuriuos taip didingai Amerikoje pa
minėjome. Jie buvo minimi ir Lietuvoje. Mes ypatingai 
atkreipėme dėmėsi i Donelaičio ilgėsi tos mūsų tautos ga
dynės. "kai lietuvninkės dar vokiškus žodžius ištarti ne
galėjo“. Mes irgi ilgimės tų laikų, kada lietuvis tėvynėje

jie atsisveikino sn 
prof. Stepono Karpi

(Tęsinys)

INŽ. A. NOVICKIO 
N KALBA

Ne paslaptis, kad šiuo lai-, 
kotarpiu pasaulio įvykiai 
vystosi tokia kryptimi, kuri 
jo vadovaujamai demokrati-, 
nio socializmo partijai duo
da daugiausia galimybių 
pasireikšti politinėje kovo-; 
je dėl Lietuvos laisvės. Jis 
tą gerai suprato ir ligi pa
skutinio atodūsio galvojo ir. 
dirbo, kad tos galimybės 
būtų išnaudotos.

Dar prieš mėnesius, jau 
nevisai geiai jausdamasis, 
jis prisidėjo labai drąsiais 
pasiūlymais prie Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
programos artimiausiam lai
kotarpiui ruošimo. Jis visa
da sugebėjo realiai žiūrėti 
į esamą padėtį ir daryti tin
kamas išvadas, todėl jo nuo
monė visų buvo aukštai ver
tinama.

Jis buvo žinomas ir ger-Į 
biamas ne tik lietuvių tarpe. 
Jam jau negalint dalyvauti 
tarptautiniuose pasitarimuo
se. kitų tautų politiniai vei
kėjai. ypatingai socialistai, 
visuomet su didele pagarba 
minėjo jo vardą.

Stepono Kairio asmenyje 
mes netekome didelio žmo-

Nr. 2, 1965 m. sausio 13 d.

Pabėffėliai iš 
Jiems grėsė n

Wamba. Konge, 
kirtis.

kur siaučia sukilėliai.

Savo dalyką universitete 
jis dėstė taip vaizdžiai ir 
lentoje braižė iš rankos taip 
tiksliai, jog atrodė kaip iš
spausdinta. Jojo padarytus 

. lentoje brėžinius būdavo 
* istorinio vyks- gaiia nutrinti paskaitai pa-

mo liudininkai: is gyvųjų sibajgus. Savo dėstomų da- 
,ai po gi eitu tempu. išeina lypą jis išleido 500 puslapių 
amžini ben kovotojai, kurie kapitaliniu veikalu, pava- 
atkuie Nepriklausomų Lie- dintu -Miestų kanalizaci- 
tuvą- Jų tarpe velionis pro-T/” _ 2__ *

Mielieji šio liūdno įvykio 
dalyviai.

. „ ................... 5 \ • i - • n u t fesorius inžinierius Kairys,slavų žodžių ištarti nemokėjo ir nereikejo. Dabar Lietuvos kaip vienas Neprjkl>u.
sostinėje didžiumoje skamba nebe Birutės daina ir kalba- 
Su ateinančiais metais mes linkime, kad lietuvių kalba 
užimtų vyraujančią vietą savajame krašte. __

Užbaigėme minėti šimtmeti nuo to laiko. "kai... tau
tos sūnūs vergijos rūmo pančius griovė“ (P. Babickas). 
Tie metai atnešė 40 metų trukusią naktį, kada "nei žodžio, 
nei rašto neleido erelis suspaudęs sparnais“ (Maironis)-

Audrų ir tautos kančios metais nepalaužiama viltis 
buvo ir tebėra kelrodis į geresnę, laisvesnę tautos ateiti. 
Vilties receptas tinka ir šiems laikams, "nes kaip begy
vent ir kentėt be vilties?“ Viltis prikėlė Izraelio valstybę, 
viltis prikėlė Afrikos žemyno tautas. Viltimi gyveno Ba
sanavičius. Kudirka ir eilė kitų. Šviesesnės ateities viltimi 
gyvenkime ir mes. Kas netenka vilties, tas pats savo ran
komis ką statė — sugriauna.

Besibaigia Donelaičio metai priminė ir Simano Dau
kanto mirties šimtmetį. Jo siekimai tebegyvi lietuvių tau
toje- Daukantas smerkė tuos. kurie jo tautiečiams bau
džiavą užkorė. Jis ragino išlaikyti savąją kalbą ir savąjį 
būdą.

Iš viso. jis puikiai valdė 
somybės Akto signataras, tą plunksną, kaip rodo jo du 
aktą ne tik pasirašė, bet jo atsiminimų tomai: "Lietu- 
tekstą savo ranka taisė ir va budo“ ir "Tau. Lietuva“, 
davė krypti atsikuriančios Jis buv0 viso.
Lietuvos konstitucine! struk- dar5o - bendra.

, , . x darbių to paties reikalavo-
gu? t.ai jų oiganizato- Rejkėj0 matyti jo vykdomus

Jis buvo veiksmo žmo- kanalizacijos darbus Kau- 
i nus. ne: jis išmokė eilinius lietu

vius darbininkus — padarė 
juos meistrais, kurie iš plyAtsidūręs tremtyje, jis

niekad nesėdėjo be darbo: -
jis planavo, kaip derėtų Ue- “i ,«>k.lus sudėtingus
tuvų atstatyti, tuo tikslo skuautiis. kune prilygsta Sv. 
1948 m. suredagavo rinkti- °nos šedevrams,
ni leidinį "Lietuvos ūkio at- DeJa Prof: Kau?.° šedevrai 
statymas“, išspausdintų Vo- >Ta Požemiuose. Nedaug kas 
kietijos tremtyje uis pačiais pastebėjo, kol dar bu-
meuis. Jis rašė atsimini- da™ "euzkasti po žeme. 
mus v elioms nesitenkino projek

tavimo darbu kabinete: jis 
Jojo statybos darbų pada- kiekvieną savo projektą še

riniais ir šiandien naudojasi kė, prižiūrėjo vietoje. 
Vilniaus. Kauno, Šiaulių ir 1
kitų Lietuvos miestų gyven- Kairys, kaip tauri Į
tojai

Praeiti metai buvo tautai nuostolingi. Netekome prel. S1S
nalizacija.

Velionį prof. Kairį mes,
K. Sausio bei Stepono Kaii io — Lietuvos Nepriklausomy
bės Akto signatarų. Gen- Konsulo J. Budrio — Klaipėdos 
išvaduotojo, bei dr. A. Trimako — Vliko pirmininko. Tas 
spragas tenka užpildyti naujom jėgom. Vietoj audros iš
versto stulpo, anot Kudirkos, tenka tuoj kitą statyti.

Steponas Kairys yra pareiškęs, kad rungtynėse "lai
mės ne ginklai, bet-.. laisvę pamilęs žmogus". (Naujie
nos. 1964. XII. 17.).

Anot prezidento Johnsor.o. "istorija Rylų Europos žy
giuoja didesnės laisvės kryptimi“, t. y- Lietuvai patogia 
kryptimi, nes laisvė lietuvių tautos ir alfa ir omega.

Naujųjų Metų proga giliai nuoširdžiai sveikinu mie
lus tautiečius tėvynėje. Tikėkimės. Naujieji Metai atneš 
naujų prošvaisčių, kada dargi Afrikos tautos "išpančiotos 
gyvuoja plačiai“. TikėKime. kad didžiajai laisvės ir nepri
klausomybės mėgėjai Lietuvai irgi "lemtas ne kitas liki
mas. Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai“- Tai mano giliai 
nuoširdus tautiečiams ir svei1 inimas ir linkėjimas.

Savinas i Donelaiti
(E) "Literatūra ir Menas“ 

(nr. 50) paskelbė V’. Kaza
kevičiaus straipsnį "K. Do
nelaitis ir nacionalistų biz
nis užjūryje“- Autorius daro

Pirmoji Kalėdų diena — 

darbo diena

(E> Sovietijoje pirmąją 
Kalėdų dieną, gruodžio 25 
d., buvo dirbama. Tačiau

išvadą, kad užjūryje norima antroji diena buvo nedarbo 
diena, nes sekmadienio po
ilsis buvo atkeltas į šešta
dienį.

AR SOVIETUOS VYRAI 1 

MUŠA ŽMONAS?

VVareno komisijos, kuri
B. Raila. St- Santvaras. Stp. tyrinėjo prez. Kenedv nužu- 
Vykintas. dymo aplinkybes, narys

’ Russel. demokratas iš Geor-
Naujas dirigentas gijos, klausinėdamas Ken-

Praėjusiu metų gruodžio nedy žudiko Osvaldo žmo-
15 d. pirmą kartą Vilniuje n3 Mariną (rusę), be kita 
simfoniniam orkestrui dili- . °« P. aUfiė. ai' Sovietų Są- 
gavo Saulius Sondeckis. Jis Jun8°je vyrai muša žmonas, 
žinomas ir už Lietuvos ribų Marina atsakė: "Sovieti- 
kaip kamerinių orkestrų va- niai vyrai dažnai muša savo 
dovas. vienas entuziastin- žmonas. Tai paprastas reiš- 
giausių jaunosios muzikų kinys Sovietų Sąjungoje- 
kartos atstovų, talentingas Todėl aš ir bijojau ištekėti 
kamerinės klasikinės ir lie- už sovietinio vyro.“ 
tuvių taiybinės muzikos po- J klausimą, kaip jie mu- 
puliarintojas.. ša — rankomis ar kokiais

Taip jį apibūdina valsty- daiktais. Marina atsakė ne- 
binės filharmonijos dirigen- žinanti, nes tas klausimas 
tė M- Dvarionaitė. Į Jos nedominęs.

Donelaitį pasisavinti, o jis 
priklausąs "tarybiniai lietu
vių liaudžiai ir viso pasau
lio pažangioms jėgoms“. 
Straipsnyje cituojami ar 
puolami Vakaruose apie Do
nelaitį rašę J. Aistis. B. 
Babrauskas. dr. J. Grinius,

• iš jos pasitraukusi, palikda
ma patiems lietuviams lais
vai savo gyvenimą tvarkyti.

... . būtų kita kaiba, tada būtųLaisve rašo: ... ,galima jai ir dėkoti. O da- 
"Mer.ševikai iš "Naujienų bar Lietuvai tas pat. ar ją 

ir "Keleivio“ bando Įkalbėti spaudė rudmarškinių nacių 
svietui, kad VLIKAS buvęs batas, ar raudonojo komu- 
1943 metais sudarytas kovai nistinio enkavedisto koja.
prieš nacius, kurie turėjo
Lietuva okupavę ir ją nio- Be to. mes taip pat turė-
kojo. Ir giria velionį St. Kai- tume neužmiršti, kad čia
rį. kad jis buvęs vienas iš to put gyvenantieji enkavedis-
komiteto sudarymo vadų- tų talkininkai dar ii' dabar

x - j-j v i tebedirba lietuvių tautosBet čia didelis melas

PRIEŠ KĄ VLIKAS 

KOVOJA?

gaus. nepalaužiamo kovoto-' . .
jo dėl Lietuvos darbo žmo- Likas ( Vynusias Lietu- 
nių gerovės ir Lietuvos Iais-Į vos Išlaisvinimo Komite- 
vės- tas“) buvo sudarytas kaip

tik priešingam tikslui. Jo 
kūlėjai bijojo, kad. naciams 
karą piakišus ir juos išmu-

ALIAS PHILADELPHUOS iš Lietuvos, Lietuvos 
i liaudis atsteigs tarybinę 

SKYRIUS santvarką. Taigi jų tas VLI-
_ .... _. į KAS tikrenybėje buvo suda-
f a»aulio ir Amerikos Lie- rytas pagelbėti naciams“.

J. Vilčinskas
Londonas, D. Britanija.

naikintojams — komunisti
niams budeliams. Kada jų 
piktadarystei bus padarytas 
galas?

VAKAR PRAKEIKTAS, 

ŠIANDIEN GERBIAMAS

Taip yra Sovietijoje. Kiek 
ten "tėvo ir mokytojo“ Sta- 

matome. nepataiso- ’įno laikais nekaltų žmonių 
ių siuoKsniuose- užtenka Lietuvos nepriklausomybės mi Laisvės melagiai ištiki- pUvo nugalabyta, kalėji- 

tik prisiminti jo 80 metų am- atkūrimo akto signatarui, į- mai laikosi Lenino principų, muose kankinta, o vėliau 
žymiam inžinieriui, gabiam kuris sakė — meluok, me- buvo paskelbta, kad jie bu- 
ir didelio masto visuomeni- lu°k nesustodamas, galų ga- vo nekalti! Net ištisos tau- 

. . Daug Įspūdingų sveikinimų ninkui nei valstybininkui. Ie žmonės patikės- Ir šiuo t^g Ryvo paskelbtos nusikal-
vu-Kūrėju. Vilniuje mz. St. jis tada susilaukė. Ir tai bu- mūsų brangiam lietuvių tau- atveju jie žino, kad Vliką tusios ir ištremtos iš savo 
Kairys statė kanalizaciją- j vo ne panegirika. ■ tos laisvės ir kultūros puošė- nacjai persekiojo, kad jo gyvenamųjų vietų į Sibirą.

T. . T............................. .......... i lėtojui, profesoriui Steponui narių dalis buvo suimta, o -fai Kl imo totoriai, kelios
Kairiui amžinatvėn ateisky- ‘ tik kitų nepavyko išaiškinti.
rus. Amerikos Lietuvių In- j O jeigu V likas būtų buvęs 
žinierių ir Architektų Sąjun- sudalytas naciams pagelbė- 
gos Philadelphijos skyriaus 'ti- tai ar naciai būtų jį per- 
nariai. skaudžiai sujaudinti J sekioję?
netekę galingo lietuvių tau-

ojai  ir dar ilgai naudo- asmenybė, naudojosi dide- tuvių Inžinierių ir Architek-,
is- t v-vandentiekis ir ka- du autoritetu visuose lietu- tų Sąjungos garbės nariui.' Kaipviu sluoksniuose. Užtenka Lietums neoriklausomvbės ™ Lai

žiaus sukakties minėjimą
inžinieriai, laikome Lietu- Baltijos Laisvės Namuose.

an *"1llzTYC 4

vo ne panegirika.
Kaunui jis parūpino gero 
vandens ir pastatydino su
dėtingą kanalizacijos tink- cnitektų Sąjunga neteko sa
lą. pakeldamas nuskurusią : vo garbės nario, didelio sta- 
laikinąją sostinę Į europinio tytojo tiek politikos srityje,

totoriai, 
Kaukazo tautelės ir Pavol
gio vokiečiai.

miesto padėtį
Profesoriaudamas Vytau

to Didžiojo Universitete, 
jis paruošė kvalifikuotus in
žinierius specialistus, kurie, 
jo vadovaujami, sekė Kau
no pavyzdį: Šiauliai. Pane
vėžys, Ukmergė. Alytus ir 
kiti miestai vijosi Kauną.

Kaip šios srities specialis-

tiek technikos darbuose.

Mes atsisveikiname su 
su dvasios didžiūnu. Jis mi-. _
rė. tačiau jo darbai niekadS gyvatos ramsčio, liūdi drau-

Vlikas buvo sukurtas ko-
tos siekimų ir valstybinės, vaj prieš visokio plauko o-

neišnyks. 
vens.

kol lietuviai gy-

KO MES NETEKOME

Steponą Kairį pažinojau
tas jis buvo aukščiausios rū- virš 30 metų. tam tikrą lai- 
šies. Netgi rusai, kurie, oku- kotarpj jį matyavau kasdie. 
pavę Lietuvą, galvojo ture- bet arčiausia pažinau per 
šią mus mokyti šiose srity- pastaruosius keliolika metų, 
se. atvažiavę į Lietuvą, ir su- kai mus skyrė platus Atlan- 
sipažinę su prof. Kairio dar- to vandenynas. Per tą laiką 
bais. pripažino, kad "kai mačiau tą neišsemiamos e- 
jūs turite tokį specialistą, nergijos ir iniciatyvos šalti- 
kaip prof. Kairys, tai mums nį. kuris be paliovos stūmė
nėra čia kas daryti“. (Inž- 
Bogoliubovo žodžiai).

Lietuvos
pirmyn-

laisvinimo bylą

Steponas Kairys, kai dar buvo sveikas, kelis kartus lankėsi Bos
tone savo čia spausdinamos knygos “Lietuva budo“ ir kitais 
reikalais. Tomis progomis jis visuomet būdavo ir savo jaunystės 
draugo ir bendrų politinių kovų dalyvio inž. Vlado Sirutavičiaus 
namų svečias. Kairėje Steponas Kairys, vidury Vladas Sirutavi- 
čius, dešinėje Irena Sirutavičienė.

kupantus- Jam buvo ir yra 
vistiek, ar tas okupantas at
ėjo iš Maskvos, ar iš Berly
no. Tai žino ir Laisvės re
daktoriai. bet jiems ir šiuo 
atveju tiesa visiškai nerūpi.

ge su visais tėvynės sūnumis 
ir reiškia gilią užuojautą ve
lionies giminėms — gerbia
mam profesoriui Jonui Pu- 
zinui, Juozui Petniūnui bei 
jų šeimoms ir visiems velio
nies artimiesiems.

Velionies atminimui atžy
mėti vietoje greit vystančių 
gėlių aukojame Vasario 16- 
sios gimnazijai $25.00.

Nuliūdę
j kuri kiek sutrumpinusi per 

ALIAS Philadelphijos sk. . sispausdin^r čikagiškė Vii 
narių vardu nis. Tas str»

Gediminas Dragunevičius

sekretorius
Vytautas Ramūnas,

iždininkas

Prieš 8 metu ta dėmė nuo 
tautų nuimta, išskyrus vo
kiečius. ir tai viešai paskelb
ta. Faktiškai ir vokiečiai ne
belaikyti nusikaltėliais, bet 
vyriausybės nutarimas tuo 
reikalu tepadarvtas tik pra
eitų metų rugpiūčio menes, 
ir tepaskelbtas tik šiomis 
dienomis.

Dabar paskelbta, kad Pa
volgio vokiečiai buvo netei
singai kaltinami bendradar
biavę su naciais. Jie giriami. 

Tokia antrašte Vilniuje kad aktingai padedą "kurti 
einanti "Tiesa“ išspausdino komunizmą“.
ilgą A. Lukausko straipsni, į Be, į Pavo!gj vokiečiaj ne.

grąžinami, jiems liepta pasi
nis. Tas strSpsnis šitaip bai- ^U1 ^UV°
giamas: į

"Ir lietuvių tauta. išven-Į 
gusi hitlerinių duobkasių J
amžinai bus dėkinga savo ORIDOS LIETUVIAI 
išvaduotojams“.

JEIGU NE TARYBINĖS 
ARMIJOS PERGALĖ.-.

Tai Floridos lietuvių pa- 
Vilnis nuo savęs prideda: j veiksJuotas laikraštis, eina
"Niekados neužmirškime, Le.idžja! —

kad lietuviai fašistai dirhn ^ne^e labukas ir Petras Kaa lietuviai fašistai dnbo Poci 303j 54 h § g 
uems lietuvių tautos na,k,n- GuIf F, *a
tojams, tiems hitleriniams Edv2,das Rarnėnas, TllS 
budeliams, ir kad nemažai r-i , ?
iu atbėgę Amerikon nuslėn Rutherford Rd'- Cleveland
darni 2vo Sdarvs^ HU" Ohio’ 44112‘ Bendra- aami savo piktadarystes ir da,.biauja. dr D Jasaitis
skleisdami melus.. S, ?,odatie'

ne. J. Narūne. E. Verbela, 
"Turime veikti, ka djie F. šeštokas. W. J. Jurgelis, 

būtų sugrąžinti Lietuvos J- Juodis ir kt. Laikraštis 
teismui už jų piktadarystes vaizduoja Floridos lietuvių 
ten“. į gyvenimą, atsiliepia į aktu-

Stepono Kairio nuopelnus Vadinasi, ir mūsiškiai ko- aliuosius lietuvių išeivijos 
Lietuvai ir demokratiniam : munistai ragina dėkoti tiem.) visuomeninius reikalus, duo- 
socializmo sąjūdžiui- Pana-. kurie, išvarę iš Lietuvos vo- da reikalingų žinių vasaro- 
šus nekrologas bus^ išspaus- kiečius, patys atsisėdo ant tojams Floridoje. Nuo 1964 
dintas unijos leidžiamame mūsų žmonių sprando ir m- sausio mėn. spausdina- 
Sociaiist Intemacional In- juos §jos dienos tebeen- mas Vilties spaustuvėje Cle- 
formacion sausio mėnesio gja. Jei raudonoji armija velande. Prenumerata
laidoje jL^fllJUBUi būtų Lietuvą išvadavusi ir tams $2.50.

i

SOCIALISTAI APIE
STEPONĄ KAIRJ

J. Vilčinskas iš Londono 
praneša, kad sužinojęs apie 
Stepono Kairio mirtį Socia
listų Internacionalo sekreto
rius Al bert Carthy ir Socia
listų Unijos sekretorius Vi- veikia prieš Tarybų Lietuvą 
lim Bernard atsiuntė užuo
jautos laiškus.

Socialistų Unijos sekreto
rius. be to. išsiuntinėjo ap
linkraštį. kuriame aprašo

me-



Nr. 2, 1965 m. sausio 13 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penkias

asiKaioejimas
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Didžioji išdavystė Korėjoj
Gen. Douglas McArthur. gauti nei amunicijos, 

kuris vadovavo Korėjos ka- maisto, nei kitokios pagal- ' ^30 aukų 
rui prieš komunistus, dabar bos. Leisčiau jiems porą sa-1 Pietų Korėja neteko iš vi
jau yra miręs, bet prieš mir- vaičių pabadauti, o paskui so 843,572 kareivių ir civi 
damas jis davė vienam laik- visus juos sunaikinčiau“. liu. 
raštininkui slaptą pareiški-ma kad Kinijos komunistą- , Dabar paskelbtas McAr-i šiauiės (komunistų) Ko- 
iJkinn-s t t. tik no tbul'° pareiškimas sako, kad rėja prarado 520.000 žmo-pajungė ( tą karą tik po to, - Tlumanui lšdėst t jo 
kai gavo isį Anglijos uztikn- strate y Washinitonis 
nimą. kad Washingtonas su- tuojau , A 
risiąs jam (McAithuru.) basadai šj, ' a ie
rankas, ir jis negalėsiąs '0 Londono ty.

Ar
šias knygas?

tais buvo labai žiauri, iš a-j reikalinga Kinijos rinka, 
biejų pusių žuvo apie 2.500.1 kad turėtų kur savo gami- 

į MO gyvybių — kariškių ir nius parduoti- Anglija yra 
i civilių. Iš amerikiečių pusės pramonės kraštas. Be biznio 

nei tas karas pareikalavo 157,! ji negali egzistuoti. Kai ga-'
minių nėra kui- parduoti. tai; VIFWI<n ah<; rv
fabrikai neturi darbininkam MOGAUS GY-
darbo. Amerikai daug par- (Juozo Adomai-
duoti ji negali, nes ir čia' cio-Dėdės Šerno gyvem- 
kapitalizmas jau peraugęs, mo bruožai), paiase n- 
ir čia keli milionai žmonių tanas Rūkas, 206 psl.. kai- 
neturi darbo, lodei Anglija na $2.00.
yra priversta ieškoti biznio UETUV1A1S esame MES 
Kinijoje. Ir todėl j. buvo la- u dainynas,
bei priešinga, kad Korėjos 10ydainų su gaidom dai-

mų.

jiems pnesintis

Laikraštininkas, kuriam 
tas pareiškimas yra paliktas, 
yra Jim Lucas. Scrippts-Ho- 
wardo laikraščio atstovas.
Tai buvo 1954 metais, ta
čiau McArthuras prašė, kad 
jo pareiškimas nebūtų vie- Kinijos komunistai tuojau ir 
šai skelbiamas, kol jis bus pi adėjo keltis per Yalu upę 
gyvas. i Korėją. Permetę apie 75.;

000 "savanoriais“ pavadin-

riausybė — Kinijos komu
nistams. paaiškindama, kad 
McArthuras negalėsiąs sa

Kinijos komunistų nuo
stoliai užmuštais ir sužeis
tais siekė netoli miliono, bū
tent 945.000-

Oficialiai Korėjos karą 
prieš komunistus vedė ne

vo plano įvykdyti, nes Wa-i pati Amerika, bet Jungtinių
shingtonas surišiąs jam ran
kas.

Gavę tokį užtikrinimą.

Tautų organizacija, būtent 
14 jai priklausančių valsty
bių. Bet nedaug jos tesvėrė, 
ir taip pat nedideli jų buvo 
nuostoliai — 15.000 užmuš-

Sunkiausią to karo naštą 
nešė Amerika. Ji davė mais-Ir Lucas paskelbė tą skan- tų kareivių ir prigabenę ka- 

dalą tik tada, kai McArthur ro medžiagos, jie pradėjo • to. ginklų, pinigų ir daugiau 
buvo jau miręs- puolimą. O kai McArthuras! šia kareivių.

Formaliai kare dalyvavo 
ir Anglija su saujele savo 
žmonių, bet tuo pačiu laiku 
jos laivais gabeno Kinijos 
komunistams karo medžia-

užsispyrė sprogdinti Yalu u- 
Pareiskime sakoma, kad pgS tiltus, prezidentas Tru- 

gen. McArthur per Korėjos manas pašalino jį iš vadovy- 
(: karą turėjęs komunistus "sa-
' Į vo saujoje“ ir būtų juos * , , . . ,Manoma, kad tai buvolengvai sutriuškinęs, jeigu , - , . , . , - •

jo nebūtų sulaikė nuolati- Valstybės Deplartamento gan dai e kitokį bizni 
niai Washingtono trukdy- sekretoriaus Atchesono po-
mai ir Anglijos išdavystė. '?1& buvo stiprus ang-

lofilas ir turėjo Trumaną sa- 
Angiijos elgesį jis vadi- vo įtakoje.

Ar tai išdavystė?
Amerikos generolas 

Arthur pasakė: Yes!
Mc-

karas būtų plečiamas į Ki
niją.

Žiūrint iš šito taško. Ang
lijos "išdavystę“ gal ir bū
tų galima pateisinti-..

S. Michelsonas

FORDO FONDAS JAU
AUKOJO 2 BILIONUS

navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

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

PLAUK, MAaNO LAIVELI,
Fordo fondas pradėjo ,SeSat°

veikti 1936 metais ir nuo toi 111 P8*- kalna..........
laiko iki šiol jis įvairioms
kultūros ir šalpos organiza
cijoms jau yra paaukojęs 
per 150 mil- dolerių.

Fondas dar turi apie pus
trečio biliono dolerių, jo kas
metinės pajamos yra apie 
150 mil. dolerių.

PASAKIŠKAS PELNAS į
Amerikos telefonų ir tele- į 

gramų bendrovė baigė 1964

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
na $5.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI- Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

Maiki, aš turiu bėdos, prezidentas yra renkamas iš n.a-.’lldzl^a ^avyste“. ku- Įjojus į Korėjos karą Ki- Tai kodėl ji taip elgėsi? metus su vieno biliono ir 700. kaina $2 O0
___,nai panašios jis nežinąs vi- karas tpsėsi dar Neiausri komunistinė kimia milionų dolerių pelnu.didžiųjų partijų statomų'*.1“1 Panasi?s Jis nezmąs vi- rįjai. us karas tęsėsi dar Nejaugi komunistinė Kinija 

kandidatų ir kad tie kandi-' b°Je onJ°Je-— 0 kas atsitiko?
— Nežinau. Maiki. nei datai būna nominuojami ne 2 Kiekvienas jo pranešimas

kaip įsnrozyt. Ai tai bus iš papiastų žmonių, bet iš( Washingtonui ir kiekvienas 
koks atsitikimas. ar tik pa- žymiųjų senatorių bei gu-1 Washingtono pranešimas, 
mokslas, tai jau tu pats iš- bernatonų. Pagaliau, rinki-j sįųStas jam. visų pirma bū- 
figeiiuok. As tik nonų tavo mų kampanijai reikia mili- davęs mūsiškio State Depar- 
rodos. onų dolerių ir reikalinga

— Bet koks gi reikalas? sti.Pri įr vieninga organiza-
cija- Pereituose prezidento

— NJ- v°t trumpai paša- rinkimuose senatorius Gold- 
kius. as gavau mokslišką'wateris tokių sąlygų netu- 
gromatą nuo leidės. kurios rėjo, seni vadai savo partiją 
visai nepažįstu. Pirmas jos sudemoralizavo. ir jis rin- 
vardasyra Stasė. Taigi, kaip kimus pralaimėjo, nors su
matyti iš tokie vardo, tai tu- rinko 26 ir pusę miliono bai
li būti nepaprasta asaba. gų. o kiek balsų tėvas gale- Tokiu būdu Kinijos ko-

-— 0 ką ji rašo? tum surinkti? ; munistai visada iš anksto su-
_ Gmmata prasideda ~ Maiki. tu perdaug ma- j žinodavę kiekvieną žingsnį, 

moksliškai. Maiki. Sako, gy- n§s negąsdink. Atsimink, ■ Kūkj McArthuras Korėjoje 
venimas negali stovėti vie- kad Goldwateris yra repub- planuodavęs.
toje. Taigi. sako. ir tu ne- ikonas, o aš demokratas. T. . ..
vaikščiok vis tuo pačiu keliuĮ — Tai kas. kad demokra 
pas Zacirką- Sako. pas jį nė- tas?
ra nieko naujo, todėl patra- _ Demokratai Maikl 
jyk tais kėliais. O kebų 3tebukius politjkoje daro.
i,,0Uokk,PVoat 2ko kodėl J,uktu Žinai’ katdtvienaR jU 

nepatoj.ni į politiką? Ji ro-!^ apie
kuoja, ar a? geias g dolerių valdžios pinigų ir
las, todėl galėčiau gauti ge- buvQ ui ny^-tas įžė- Karas atrodė pabaigtas, ir 
rą p eisą valdžioje. Taigi. ]on> Bet kai atėj0 nauji rin- prezidentas Trumanas nu- 
pasakyk. kaip tu apie tai Rimai, demokraLai ir vėl gi skrido į Wake salą pasvei- 
rokuoji. rinko jį savo atstovu; o kai Įminti McArthurą. Tai buvo

— C kaip pats tėvas ma- išrinko, tai ir iš džėlos išlei-l 1950 metų spalio mėnesį. Ta
nai? do- Ir dabar ruošiasi ištrinti i proga McArthuras ir pasa-

— Aš. Maiki. rokuoju. iš knygų visą jo vagystę ir
kad jos patarimas man eiti 
į aukštesnę valdžią yra labai 
geras, tik iškada. kad ji ne-

džėlą. kad nebūtų jokio re
kordo. Padalys jį čystą. kaip 
nekaltą avinėlį. Ir jam ne-

parašė man tos gromatos j reikia jokių milionų rinki 
anksčiau. Dabar prezidento mų kampanijai, užteko to. 
rinkiniai jau praėjo, tai aš kad priklauso gerai, teisin- 
tik į policmanus galėčiau gai partijai.
stoti, ale tai pavojingas — get tėvo toji partija
džiabas. Su bomais muštis 
aš nenoriu. Aš norėčiau bū
ti prezidentu-

— Kokiu prezidentu?

— Amerikos prezidentu. 
— Nedalyk juokų, tėve.

trejus metus 32 dienas ir 5 jai artimesnė negu Ameri-
valandas. kol buvo pasira
šyta paliaubų sutartis.

ka?

ų dolerių pelnu.
General Motors bendro-. SIDABRINĖS KAMANOS,

vė per 9 mėnesius turėjo
Gal ir ne artimesnė, bet pelno vieną bilioną ir 36 mi-

Kova su Kinijos komunis- labai reikalinga. Jai labai bonus dolerių.

tamento parodomas Angli
jos ambasadai Washingto- 
ne, o ši tuojau informuoda
vo apie tai Londoną: gi Lon
donas ant tų pe*lų viską pra- 
nešdavęs per sovietų amba
sadą arba per Indiją — Ki
nijos komunistams.

Kaip žinome, karą pradė
jo tenai vietiniai šiaurės Ko
rėjos komunistai. Jie pirmu
tiniai pradėjo puolimą- Bet 
gudriai manevruodamas. 
McArthuras visus juos ap
supo ii suėmė, iš viso 100, 
000 raudonųjų korėjiečių.

kė Trumanui:

šitaip atrodo Rijo. Meksikoje, ką tik pastatyta kataliku bažnyčia, kurios sto 
gas įgriuvo pamaldų metu; žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Griuvėsiuose ieškoma, ar 
nebus dar kas likęs palaidotas.

}

KAS GI YRA TAS MURKLYS? ŽODYNAI

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

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

Į 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 ps1, 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta 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,
Keleivi: administracijoje ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

galite gauti šiuos kiekvie- zas Liūdžius, -46 pusla-Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug'.enės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

daugiau jėgų jie neturi. Ta- įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji tun šunį, jos lemą 
čiau prieš mus gali pakilti kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
Kinijos komunistai. Jeigu ^me ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.
jie pradėtų prieš mus kai ą. j jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
diS V)ęi*SlK6lLl ,»• • • i • •
per Yalu upę į Korėją- Tada; kai kurie gyviai įainosi neutialiai, o stipiesnis aim , 
aš sunaikinčiau jų užnugary -ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti, 
tiltus per upę. nukirsčiau jų
susisiekimą su Kinijos že- Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

"Karas jau baigtas. Visa 
komunistų armija suimta, o

nam reikalingus zodynuc- 
Anglų iietuviu kalbos žo

dyna«, V. Baravyko, 36? 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
na .............................. $4.<H

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie

piai, kaina..........$3.00.
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psi., 
kaina ........................... $1.80,

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

neišrinktų.
— Nu. tai grįžkim prie 

gromatos. kur Stasė nurodo 
man kitą kelią Zacirkai ap
lenkti. Sako, jeigu nenori 
užsiimti politika, tai pasuk į

_ __________ meilės rojų-., patrajyk apsi-
_ Kodėl tu rokuoji. kad ženyt. Ji rokuoja. kad yra

Ui juokai? daug senų leidžiu, kurių šir-
r • Nn dys išalkusios meilės ir karš-- Kaipgi ne juokai. No- lėbjai Uukia vyn} Norg

H “ r^dnePmoZki a^ie Wznį
O uzmreti. kad nemoki savo nusimanai ale vis.
pavardes pasu asj t. pasakyk, ką tu mislytum,

— Maiki. aš turiu gerą jeigu aš apsiženvčiau?
galvą, galiu greitai išmokti. __Pasveikinčiau. išsigeriam. tai ir jam būtų

_ Bet tai dar ne viskas. — Nu, tai denkiu už gerą mai katna be manęs, ir man
tėve. Žinok, kad Amerikos žodį- Dabar aš pradėsiu mis- l>e jo. i

30,000 žodžiu, 583 puslapiai NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
kMna ................ ...... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo-
kad jie nebegalėtų skaitytojam- Bet ir suau?? neapsinks pasiskaitę tos apy- redagavo Karsatd-

?akos-Jos kalba P'aži- pasakojimas sklandus, ir visa apy- ^.ooo'žodaų’sil'pl kak 
lyt, kur susirasti sau gerą saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai ihustruo-na _ $5 00 
prisiegą. kad būtų bagota ir la. Taį gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiam? Lietuviškai angliškas žo-

ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu tiVna*. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

mynu.

nepikta
— O Zacirkos jau išsiža

dėsi?
— Ne. Maiki. to tai aš ne

galiu padaryti. Jis yra geras 
mano f rentas, dažnai abudu

636 E Broadvray

“KELEIVIS’

So Boston 27. Mass.

žodžių. 586 psl., kaina $7.00
Dabartinės lietuvių kalbos

žodynas, .edagave prof. J. 
Balčikonis ir kt. yra apie 
45,°00 žodžių, 990 psl., 
kaina ....... .............. $12.00

TUVĄ STATANT, Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tulio 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.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,
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MOTERŲ SKYRIUS

1G. K.

Šv. Jonas išgelbėjo
Dėl meilės atsisakęs Didžiosios Britanijos sosto, dabar 

Vindsoro kunigaikštis su žmona apleidžia ligoninę 
Housdone. Tex. Ten kunigaikščiui buvo padaryta opera
cija .

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keiehio 
skaitytojas.

Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. 02131.

(Ii atsiminimų)

Stoupelūčiui pavyko išsisaugoti. Bet vyrai buvo Įnirtę 
jj pagauti, kad i rekrutus pristatytų.

Rekrutai buvo Lietuvoje Įvesti 1794 metais lapkričio 
mėnesio 1 dieną nui 200 "dūšių“ po vieną žmogų.

Mat. iki 1874 metų sausio mėn. 1 d. kariuomenės rei
kalas buvo visuomenės reikalas. Atseit, pati visuomenė, 
ar bendruomenė, turėjo pristatyti i kariuomenę skiną 
skaičių vyrų. Kas ta bendruomenė? Valsčius buvo padaly
tas į kelias bendruomenes- Pavyzdžiui. Žarėnų valsčiaus 
į vieną bendruomenę buvo skirti šie kaimai: Užpeliai, 
Sendvariai. Kungiai, Paminiejai. Purvaičiai. Žvirzdaliai. 
Didesnieji miesteliai turėjo žydų bendiuomenes. Taigi, to
kioms bendruomenėms buvo paskirtas tam tikras skaičius 
vyrų pristatyti į kariuomenę. Į rekrutus. Bendruomenė — 
turĮ balsą vyrai ūkininkai. Vyrai turėjo iš savo tarpo iš
rinkti reikiamo amžiaus sveiką vyrą ir pristatyti ji i ap
skriti. Kodėl parinkdavo tą ar kitą jaunuoli, tai čia vyrų 
reikalas. Kartais imdavo koki išdykėli nesuvaldomą, tin-» 
ginj, neklaužadą, kartais, kai šeimoje būdavo daug sūnų, 
kartais ant tėvų turėjo pykti kuris vyras-

Toks karys pradžioje, po Lietuvos-Lenkijos padalini
mo (1795) turėjo tarnauti iki gyvos galvos. Paskui, prie 
Mikalojaus pirmojo, tas laikas buvo sutrumpintas iki 25 
metų. Taip ir vadinosi "mikalojaus kareivis“.

Ištarnavę tą laiką daugiau nebegrįždavo namo. — ir 
ką jis po tiek laiko namie beras, — gaudavo ar ugniage
siuose. ar policijoje tarnybą, ar prie geležinkelio...

Tad tais metais vyrai buvo nutarę iš savo tarpo į re
krutus atiduoti Stoupelį- Apstojo ieškoti sodyboje. Taigi, 
tikra medžioklė. Jaunesnis bėga. senesnieji Įkandin vejasi. 
Tai taip iš "Tobolsko“ (taip vadino Stoupelio sodybą: 
mat. ta sodyba anoj pusėj baudžiavos laikų ganyklos, to
lėliau nuo ir taip retokos Purvaičių sodos). Iš savo žemės 
bėglys iššoko per aukštą statinę tvoią Jurgio Pakalniškio 
jau Jėrubaičių sodoje. Pro LėkausĮ (pagal popierius Lo- 
chovskį). pagal kunigaikščio galyklalę. pro Bemotą-ūki- 
ninką. pro Liudviką Bemotą-grįtelninką, vėl pamiške (ku
nigaikščio giria tarp Šilasodos arba Vainaičių. Jėrubai
čių..-). Kuzavo, šeruno link pro jėrubaitiškių kapines, per 
Pakapės upelį... Ir jis dingo iš vyrų akių. Sako. kaip į 
vandenį. — anei balso, anei plauko. Ieškojo ieškojo, ir va
karas atėjo... Aiškiai matė, kaip jis į mišką nepasidavė 
bėgti, vis laikėsi krūmų ir laukymių. Juk ginėsi iš akių 
neišleisdami..-

Benediktas Rutkūnas

DARGANOJ

Ruduo- Pabiuro oras.
Palšoji dargana — —
O man — gyvent taip noria! 
Dar meilės negana!
Dar negana pasaulio.
Geidžiu jį apkabinti;
paristi žemei saulę
ir mįslę didžiąją prasmės Įmintu 
Ruduo. Pabiuro oras.
Niūrioji dargana.
O man — gyvent taip noris!
Dar meilės negana!

TU — GIEDRA

Tavo veidas toks nugiedręs! 
Toks skaistus!
Tegul pliauškia, liejas viedrais, 
plaukia upėmis lietu* — 
tavo veidas — visad giedras- *
Saulė — tu--------
Baltos kuždasi žuvėdros
pne mu. 4

•l

Klausimas

i

Aš kreipiuosi i Tamstą, 
gal galėtumėt man duoti pa
tarimą : aš noriu padalyti 
Will (testamentą)- Mes su- 
žmona esame vieni du. šei
mos mes neturime. Aš turiu 
broli, o brolis turi vaikų. 
Mano žmona iš savo pusės 
neturi jokių giminių. Tačiau 
mano žmona nenori jokio 
testamento rašyti. Mes turi
me savo namukus abiejų 
vardu ir banke turime pini
gų — abiejų vardais. Gali-, 
me išimti bet katras, abiem I 
nereikia pasirašyti, užtenka! 
vieno parašo.

Duok Tamsta man patari
mą: ar aš galėčiau vienas 

1 padaryti kokį nors raštą, 
nes jau esame nebejauni, 
giltinė gali jau bet kada pa
siimti- Ką aš turiu daryti?

Esu Keleivio skaitytojas 
per daugeli metų.

P. J.

Atsakymas

Tamsta, žinoma, gali tes
tamentą padaryti vienas, be 
žmonos. Jos sutikimas tam 
nėra reikalingas. Bet kadan
gi Tamstos turtas, namai ir 
sąskaitos banke, yra abiejų 
vardu, reikalas yra toks: 
jei Tamstos žmona mirtų 
pirmiau Tamstos, viskas pa
siliktų Tamstai, o Tamstai 
mirus, turtas atitektų tiems, 
kuriems jis testamentu už
rašytas. Tačiau, jei Tamsta 
mirtum pirmas, turtas ati
tektų žmonai, o ji tada salė
tų jį palikti, kam tik ji no
rėtų-

Jei Tamsta mirtum pir
mas. o žmona mirtų po 
Tamstos, nepalikusi testa
mento ir tokiu būdu nenu- 
rodžiusi. kam jos tuitas turi 
atitekti, jai mirus jos turtas 
atitektų Kalifornijos val

džiai (jeigu ji tikrai neturi 
jokių giminių).

Aš patarčiau abiems, 
Tamstai ir žmonai, nueiti 
pas advokatą ir pasidaryti 
du testamentu: Tamsta gali 
sudaryti testamentą savo 
brolio ir jo vaikų labui ir, 
jei Tamsta pragyvensi žmo
ną. jiems teks Tamstos tur
tas. Žmona gali pasidaryti 
savo testamentą ir paskirti 
savo turtą tam. kam ji no
rėtų ji palikti. Tada. jei ji 
pragyvens Tamstą, turtas a- 
titeks jos paskirtam asme
niui.

Aš abejoju, ar Tamstos 
žmona norėtų palikti savo 
santaupas ir namus Kalifor
nijos valstijai tuo atveju, jei 
ji mirtų po Tamstos. Ka
dangi ji neturi giminių, ji 
tuo labiau turėtų pasidaryti 
testamentą.

IŠVAŽIAVO PIRMĄ 
KARTĄ IR ŽUVO

Moksle pavyzdingas jau
nuolis David Blake iš W. 
Boylstono, Mass.. sunkiai 
dirbo laisvu laiku ir taupė 
automobiliui. Sutaupęs 900 
dol. jį nusipirko ir Naujųjų 
Metų naktį pirmą kartą juo 
išvažiavo į Worcesterį- Tai 
buvo ir paskutinė jo kelio
nė. nes važiuodamas trenkė 
i medi ir užsimušė.

TAIKO? ;

Kūlynai. Akmenys. Skeveldros.
Apneštas dulkių. Žaizdos kojose.
Į prieki vis! Kas man. kad aid ros, 
kad tūkstančiai velnių kvatojasi?f 
Įbingę bangos — vėtros rūstis 
sparnų žuvėdrai nepalaužia — —
Tai ko man liūst. ar keikt, ar skųstis? 
Negandų praeitį ir nevilti sviedžiu ant laužo!

Moteris - Nobelio premijų 
sumanytoja

Bertha von Suttner buvo Nobelio premijų sumanytoja

Paaiškėjo vėliau, kai jau rekrutai buvo pakeisti "kon- 
tungu“. tai reiškia, kad ne bendruomenė pati statė naujo
kus. kai jau tai nebebuvo jos reikalas, o kiekvienas pats 
turėjo stoti, tam tikro amžiaus sulaukęs. į naujokų ėmimo ' 
komisiją. Kai perdaug buvo stojančiųjų, duodavo traukti; 
"žerebį“: ištraukęs mažą numeri — priimtas, dideli —! 
ne, laisvas.

Štai kame Soupelutis pasislėpė. Pasirodo, besivejan
tiems nepastebėjus, jis įšoko per žiogrį į kapinaites, smu
ko į Šv. Jono koplytėlę ir atsistojo už šventojo nugaros- 
Šv. Jonas dar tebebuvo mano laikais, po gerų trijų dešim
tų metų. Jis buvo už mane aukštesnis. Padarytas iš storo 
rąsto- Išskobta nugara. — sakykim, tarsi gelda. Tokioj į- 
gaubtoj šventojo nugaroj drąsiai galėjo patilpti paaugęs 
žmogus be didelio vargo- Žiūrint pro koplytėlės angą. tik
rai už koplytėlės šventojo stovinčio žmogaus nematysi. 
Tai Soupelutis. kiek virpėdamas, išstovėjo iki sutemstant, 
kolei vyrai, nustoję vilties surasti bėglį tamsoje, kaip musę 
kandę, išsiskirstė katras sau. grobio netekę.

Rekrutams gaudyti buvo skirtas rudens laikas, lauko 
darbus nudirbus. Ne visus metus tegaudydavo.

Mano tėvą dar tuomet, kai jau jis buvo vedęs, norėjo 
pagauti. Ramybės norėdamas, nupirko "išpirkimą“ ar ne 
už 900 rublių. Pavasarį išsipirko, o rudenį buvo panaikinti 
rekrutai ir paskelbtas kontungas. žinoma, pinigų niekas 
negrąžino. Toks "išsipirkimas“ buvo viešai galimas. Ma
tyt pasamdydavo, ar parsiduodavo kitas, pamielęs pinigo. 
Kaina buvo caro valdžios nustatoma, ar nustatyta.

Praeitojo šimtmečio pa
baigoje spaudoje pasirodė 
skelbimai, kad žymusis Šve
dijos inžinierius išradėjas 
Alfred Bernhard Nobel ieš
ko sekretorės- Iš daugelio 
kardidačių buvo pasirinkta 
jauna Austrijos grafaitė 
Kinsky, Tai buvo graži ir 
protinga moteris, kuri vė
liau ištekėjusi pasaulyje ta
po garsi Berthos von Suttner 
vardu.

Ji paveikė visą Nobelio 
gyvenimą, prikalbėdama jį 
savo milžiniškus turtus, su
krautus dinamitą išradus, 
pavesti žmonijos labui. į- 
steigiant kasmetines premi
jas už geriausius žmonių ge
rovei darbus. Taip gimė No
belio premijų fondas.

Patapęs taikos šalininku 
ir karo priešininku ir maty
damas. kad jo išrastas dina
mitas yra kaip tik karui pa
naudojamas. Nobelis galvo
jo. kaip išrasti dar labiau 
viską naikinantį ginklą, ti
kėdamas. kad tuomet žmo
nės bus tiek įbauginti, jog 
visiškai panaikins karus.

Bertha von Suttner buvo 
geresnė psichologė. Ji išėjo 

betarpiškai varyti propa
gandos prieš karas- Ji para
šė plačiausiai skaitytą kny
gą "Šalin ginklai!“ Ji su
šaukė įvairiose šalyse eilę 

i taikos kongresų ir sukūrė 
pasaulini taikos sąjūdį. 1905 
metais ji už tai buvo apdo
vanota Nobelio premija.

Tuo būdu ji buvo pinnoji 
moteris, kuri gavo šitokią 
premiją. Po jos Nobelio pre
mijas gavo dar dvi jos bend
radarbės, pasižymėjusios 
tarptautine plotme taikos 
kovotojos ir Taikos ir Lais
vės Moterų Lygos kūrėjos— 
viena chicagietė Jane A- 
dams. antra Emily Greene 
Balch.

Nobelio medicinos premi
ją gavo tik viena moteris, 
taip pat amerikietė bioche-' 
mikė dr. Gerthy Cory. Bet 
moterų mokslininkių viršū
nėje stovi prancūzė tyrinė
toja ir išradėja Mane Curie. 
kuri dar 1903 metais gavo 
Nobelio fizikos premiją, at- 

, radusi radiumo radioakty- • 
I vų elementą, pasirodžiusį iM? . •

Christine Sibellin išrinkta Pran- 
zūzijos grožio karaliene. Ji yra 
padavėja tėvo restorane I.yone.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
! rot socialdemokratų raštai dėl bot 

Jeviku okupacijos ir teroio Lietų 
▼oje. Kaina.......................... 25 Cot

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. tašo I 
domu- atsiminimai. 477 nei.. keiaa ............................ J-7.O<

DIENOJANT. ‘*knygT>ešiu karaliaus" 
sūraus K:or<» Bielinio įdomūs at«i 
minimai. 4C4 pal.. kair.a.... SC.On

’903 METAI. Kinro Biebnio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai 
Kaina ............................   V.M'

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
•urivkn ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 daino* sų gaidomis. An? 

liškai duotas kiek vien,** dainos 
turinv*. todėl rinka dovanoti »» 
lietuvi? V ai nekalbamiems. iri*t» 
$26 pusi. kaina .........................>5.00

«5OCTAIJZ'LAS TR RELIGIJA 
rašė E. Vandervelde. vertė Vard-i 
nas. Kaina ............................ 26 Cnt

MARI.BOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGUT M Inkienė. re- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ 11.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mP 
sų rašytojos pirmojo karo mer 
Amerikoje parašvti vaizdeliai s 
rašytojos paveikslu. 128 pusiaoia- 
kaiua ......................................... 64> C’

TAVO KELIAS J SOCTAI IZMA 
Parašė leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aižkininmas Kair.a 25savo išspinduliavimu nau

dingą kovoje su vėžio liga- 
Po 8 metų ji pati gavo ir 
antrą Nobelio premiją, šį 
kartą už darbus chemijos 
srityje. Nobelio premiją yra 
gavusi ir Marie Curie duktė

Žymią Nobelio laureatų 
tarpe dalį sudaro moterys li
teratės: švedė Lagerlof. ku
rios raštus pats Nobelis la
bai vertino; norvegė Sigrid 
Undset. Sardinijos salos gy
ventoja Gražia Deledda. 
Chili rašytoja-poetė Gabrie- 
la Mistral ir amerikietė 
Pearl Buck už jos didįjį ro
maną iš kinų gyvenimo 
"Geroji žemė“.

Po ilgesnės pertraukos 
pernai vėl viena moteris ga
vo Nobelio {tremiją. Tai 
anglė Dorothy Hodkin, Ox- 
fordo universiteto chemijos 
profesorė, daranti moleku
lės sudėties tyrinėjimus.

J. P-

NEMUNO SONCS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama ........................... $4.rt'i

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, geram, 
popieriuje. Kaina ................... IS.Sv

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu 
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne 
pri klausom y bės galo 1795 metais 
Parašė Joną- Karys, daugybė pa 
veikslų, 596 wrt„ geras popierine 
ką bis ................... $10.0*

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My 
koiaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištos i viena 
Autorius, nats buvęs kunigas, a-, 
rašo. kaip kunigas Vakaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viršai. 63! puri a M- 
Kaina ................................... *6.C<

NEMUNO SONCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš .'Sme
tonos diktatūrų. Pirma dali* 3X0 
pal. Kaina.................................. $3.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
garniai iliustruota, para-ė St. Ml- 
.-h.-i.-onas. virš 50O puslapių. Kai
na kietais vfršais $5.00. minkštais 
viršais ............................................ $4.00

.IETUVA BUDO, Stepono Kalno 
laoai vaizdžiai lr įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga gražiais kietai.- vir

šeliais. -liu-iru-yta. 416 puslapiu, 
didelio f«wroato. Kaina .... S5.6O

JOCIAI DEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaut3kj, na»- 

i ja si.'-ciis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Caa.

.aSAL’LIO I.IEILVIŲ ŽINYNAS 
paruošė .Anicetas Simutis. daugy- 
oė žinių lietuvių n anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

•P4 psi. Kaina ......................... ><.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAU 
RES. 52 psl., kair.a.........  25 Cw».

UOZAS STALINAS. arba kai* 
Kauaazo išponis buvo pusidarev 
Rusijos diktatorių. Raina 25 Cnt.

LIETUVIU KALBOS CRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ Si.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mū-uose nė
ra vienybės. 80 psi., kaina ..

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k>» apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. A’iche: onienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.25

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslu, 255 psi. gera 
popiera. Kainu ......................... $5.0$

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
R.iaučiSno atsiminimai iš lietu- 
vos ir >« Amentin lietuviu gvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.0$

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai » 
aiškiai parooo, kaip keitėsi visuo 
menės santvarka ir kodil ji dar
keisis. Kaina 25 Ct

DEMOKRATINIO SOt 1 Abi/MG 
PRADAI. Populiari ir nais linga 
knyga siu dienų kl&usimair.s su
prasti. Kama ..............................6de.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
<34 t Bro«Hwav -------:-------- 5o. Boaton 27, K;

V
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VIETINĖS ŽINIOS
BOSTONE PLINTA BANDITIZMAS 

Užpulta ir apiplėšta Bronė Kapočienė

VedybosDorchesterio Klubo
susirinkimas j ieįfcau gyvenimo draugės 25-

Sausio 20 d. 8 vai. vak. 40 metę amžiaus. Esu 50 metu 
So. Bostono Lietuvių Pil- amžiaus, turiu namą. 

J. King,

*

Pereitos savaitės pirma
dienį. apie 11:30 vai. vaka
re. prie savo namų South 
Bostone buvo užpulta ir api
plėšta Bronė Kapočienė,

Martinaitytės ir Kelečiaus 

spektaklis

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubas drauge su stu-

daktaro A. Kapočiaus žmo- dentiįos atstovais sutarė pa
na. kviesti į Bostonų bent vie-

Pai važiavus jiems namo. nam vaidinimui išgarsėjusių 
ji išlipo iš automobilio ir aktorių N. Martinaitytės ir

Dr-jos patalpose bus Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Klubo narių metinis susirin-' 
kimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Atsiprašome už klaidų
Praeitame numery pa

skelbta. kad Ona ir Povilas
Vasyliai dėkoja V. Jankui “I ietuvių Išeivija
už jiems parodytą nuoširdų-! Amerikoje,” DAUG PA

10 Louvain Street, 
Toronte 9, Ont., Canada.

SKAITYK
CHELSONO

STASIO MI 

PARAŠYTĄ

viena lanka dar laikėsi už J- Kelečiaus grupę. Jų spėk-į mą viešint Floridoje, o iš
durų. kai nežinomas vyras 
griebė ją už antros rankos, 
kurioje buvo rankinukas. 
Daktaras nebuvo išlipęs, nes 
automobilį reikėjo nuvežti 
i garažą. Visa tai atsitiko 
taip staigiai, kad jis ir ne-

taklis įvyks vasario 27 d.'tikrųjų dėkojo Masiuliai.
Tarptautinio Instituto patal
pose normaliu Kultūros Klu
bo susirinkimo metu. Kaip 
žinome, N. Martinaitytės ir 
J- Kelečiaus spektaklių re
pertuarą sudaro modernūs

Atsiprašome.

GRAMERCY SHIPPING C< 
(steigta 1946 metais 

PINIGAI I U-SJS.R. 
PILNA! GARANTUOTA

rURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,000.00
MŪS FIRMA YRA VIENINTELE 
KURi SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTA KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

Tiesioginis
BANK FOR FOREIGN TRADE 

Maskvoje agentas
Vertė: 9 rubliai už $10
Persiuhtimas: iki $30.00—$2.75 

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING Ine. 

744 Broad Street
Newark, N. J.
Tel. M U 9-0598

Imkit ir skaitykit 
kų tik išėjusių 
Kipro Bielinio

knygų

TERORO IR VERGIJOJ

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

.7
J1

SC
C 

* 
t

Jieškojimai
Ieškoma M. Dubauskienė. gy

venusi ar tebegyvenanti Eliza
beth. X. J. Ji pati arba žinantie. 
ji apie ją malonėkite pranešti:

Mrs. C. Meškauskienė.
2067 Hanover Dr„
Cleveland Hts.. Ohio. 44112

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4-00, 

KIETAIS—-B5.no

pastebėjo, kas darosi. Tik iš- amerikiečių ir lietuvių auto- 
girdęs žmonos šauksmą, jis r»ų kūriniai, 
pamate, kad ji parmušta že
mėn ir užpuolikas ją tąso- Brandeis įveiktas
Kol jis užtraukė stabdžius ir Brandeis univ. šachmati- 
iššoko iš automobilio, plėši- ninkai sausio 8 d. buvo at
kas su išluptu rankinuku vykę į So. Bostono Lietuvių 
jau bego antron Broadway Piliečių Draugiją tarpklubi- 
pusėn. Nors dr. Kapočius ir nėm rungtynėm ru draugi- 
greitas, tačiau nespėjo pik jos šachmatininkų klubu, 
tadario sučiupti: jis įsmuko Lygos tvarkraščiuose šios 
į tamsią gatvelę ir dingo, rungtynės sutrumpintai i 
Vėliau policija rado ranki- skamba: Brandeis at Lithu- 
nuka numestą, tik pinigai iš- anįan.

... . . _ sis) Didžiulis, kilęs iš Skapiškio
. „ Ši kartą mūsų vyrai ture-' valsčiaus, Varniškių dvaro, gy-

B. Kapočienę reikėjo vez- j0 sunkų uždavinį, nes Į • venęs JAV Connecticut valsti- 
ti ligoninėn, nes skaudžiai rungtynes turėjo stoti be sa- j°į- .... . . - .. -buvo sužeista jos koja. Da- vo Lf0 _ Bostono Čempio-^K:^’- 
bar ji sveiksta namie, bet n0 Gedimino Šveikausko. ma,“n‘k"e praneS“- 
išeiti kitur dar negali- Jis buvo New Yorke. Rung-

Paminėtina, kad prieš tynėse ypatingai gerai suko- 
Kalėdas du kartu nuo gat- vojo Algis Makaitis. užbai- . Marijona Lekytė-Kaspu- 
vės buvo pavogtas naujas gęs lygiomis su meisteriu L leJvvenaniio arVvJS 
Kapočių automobilis. Kobin Ault. kuris triskart nusio Chieagoje.

Likusieji Lietuvoje giminės 
ieško Karolio (Augustino sū
naus) Siaubūno, apie 70 m. am
žiaus, kilusio iš Remesių kaimo, 
želvos vaisė., Ukmergės apskr., 
gyvenusio ar tebegyvenančio 
Brooklyne. Jeigu jis gyvas arba 
žinantieji ką apie jį prašomi ra
šyti:

P. Palubinskas.
338 I Avė. Vilią LaSalle.
Montreal 32. Que.. Canada.
Paieškomas Romas (Romu-

Sophie Egounis. 
Cross Street, 
Rowlev. Mass.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam

Dar niekad Bostone nebu- buvo laimėjęs Amerikos jau 
vo tiek užpuolimų ir plėši- nių čempiono vardą. Kazys 
mų. kiek dabar. Keta tokia Merkis ir Juris Ozols laime- 
diena, kad nebūtų kas už- jo po tašką. Įveikę savo var
pukas. sumuštas, apiplėštas žovus Mike Menn ir Bill 
ir dažnais atvejais net nužu- Margulies. Išdava: 3-2 musų 
dytas. Tame pačiame bloke, vyrų naudai.
kur buvo užpulta B. Kapo- Tai ketvirta iš eilės Lie- 
čienė, prieš dvi ar tris die- tuvių pergalė tarpklubinėse 
nas buvo užpulta ir apiplėš- Bostono varžybose, 
ta Kasparo vaistinė, pagrob- Boylstono klubas pralai- 
ta -S5.000. Diena ar dvi vė- mgjo prieš Sylvania, todėl 
liau prie North stoties api- Lietuviai dabar pirmauja 
plėstas \Marren Iintitution Bostone vieni su 5-1 tš-. 2-roj 
for Savings banko skyrius. ■ vietoj Boylston C.C. 4-2 tš. 
iš kurio pagrobta $4,000. Sausio 15 d MIT atvyks.

Tuo pačiu laiku trys ban- ta į So. Bostono L. P D-ją. 
ditai nakties laiku įsiveržė 
į Braintree banko vedėjo 
Dowlingo namus, surišo ji ir 
jo žmoną ir surištus išlaikė 
per naktį- Iš ryto. kai mieste

Jis pats arba kas apie ii 
ka žino malonėkite pranešti 
man šiuo adresu:

Marv Kasputis
DR 1-45
Austi.nhurg. Ohio. 

Geradariui atsilyginsiu.
(2)

ar
| draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

Stepono Kairio ”Tau, Lie- 
tuva‘‘. kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

svipro Bielinio “Penktieji 
metai”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Dieno* 
jant”, kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie 
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
Kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotų portretų 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

prasidėjo eismas, nuvežė jį į 
banką ir. revolveri įrėmę, 
liepė atidaryti seifą ir ati
duoti jiems visus pinigus, 
kuriu buvo $70.000. 

Sekmadieni, sausio 3 d..

Generolas tvarkys 

susisiekimų

Massachusetts Bay Trans
portation Authority. kurios 
žinioje yra Bostono ir kelių 
dešimčių miestelių viešojo 
susisiekimo priemonės, val
dytoju pakviestas gen. maj. 
Rush Lincoln. Jis pakeis iš

du plėšikai Miltone užpuolė PareiCT atleisti»i McLcr- 
katalikų bažnyčios kunigą, no
kuris nešėsi iš bažnyčios ■ —• ■ =
maišelį surinktų pinigų, iš
plėšė jį ir vidurdienį pasiša
lino. Pinigai dar nebuvo su
skaičiuoti.

Prieš kelias dienas South 
Bostone, greta Lietuvių Pi
liečių Draugijos namo. anks
ti rvtą buvo apiplėštas 
Strand restoranas — pa
grobtas nedidelis seifas su 
jame buvusiais pinigais ir 
čekiais, iš viso per $3.000.

Per Kalėdas apiplėšė 
Minkų Baltic Florist krau
tuvę.

Prieš Kalėdas gatve ei
nant apie 6 vai- vak. Dor
chestery buvo užpulta Ona 
Šležienė, iš kurios plėšikas 
pagrobė rankinuką ir pabė
go.

Rašant šiuos žodžius, ra-

1965 metų "Medvilnės karalie
nė“ Judy Hill iš Fort Worth, 
Tex.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietu riu patriotu organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. ,
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanu ir .*>uo Iidžiausi ka
pitalą.
.-^ąmoninras neiovb* l«KiEšE3 APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA. nes žmo: 1) kad SLA aparauuą gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi- r.es savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalir-ę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
STA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo Si00.00 iki 
SIO.OOO.OO.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Šiais laikais kiek-__ * vvienam.
SI.A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
gauna pats.
SLA ra Įima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos vrc žvmo'^ė-'e lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie aodraudas ir įstojimo salvgas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 301 h Str-ef \>w York 1. N. Y'

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-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........................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psi., kaina........................................................- $2.00
Dan Kui ’.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................ $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynus, 31 psl.. .50 cnt

dijas pranešė, kad Spring- pasitiko juos šūviais- Besį. Cicagietės Į,pūdži«i komuni»»q pavertoje Lietuwj
fielde. netoli nuo Bostono. 5 šaudant vienas policininkų! puslapiai, kaina..................................................... $1.00
naktinis policijos automobi- ir vienas pašalinių žmonių prof. p. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
lis pastebėjo banditus, p’ė- buvo sunkiai sužeisti. Plėši- 70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
šiančius brangių kailių krau-j kai pabėgo automobiliu, nu-1 , ~ . . ..
tuvę. Kai policininkai išlipo siveždami už kelis tūkstan- M. Zoscenkos Satyrines noveles, vertė Jonas Valaitis

............................. 196 puslapiai, kaina $2.00iš savo automobilio, plėšikai j čius dolerių kailių.

PA21NK LIETUVOS 

PRAEITI

’Ti praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,” -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga au Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Jų galite gauti Keleivio 
administracijoje.

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktu, kol 

juos paragina mokėti, o 

tys, be paraginimo, 

prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingų sumų-

bvaūnv I«wak| CrO v*a***«

kurie tokių raginimų nelau

kia, ir tikime, kad ateityje 

vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini*

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
jai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
cnygelę —.

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. TI 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, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

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

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

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

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 
skaitys. Kaina tik $2.00.

HCLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apy^ansi'ėb vaikams, 69 psl.
kaina ti.V

mus.

Keleivio adm-ja

REQUEST PLOKŠTELĖS

yra geriausia dovana 
kiekviena proga.

Tai naujausia ir geriausia 
tikrai lietuviška 

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

Reųuest Records, Ine.

66 Mechanic St.

New Rochelle, N- Y.

KAS NORĖTŲ APSIGYVENTI 
FLORIDOJE?

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.
Miami 44. Fla.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
“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 tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

GINTAR£L£, J. Narinės pasa

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

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

pusi., kaina ...................... $2.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, P 

tomas, 336 psL, kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA

GEVICIUS, jo gyvenimo ir

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

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administmciioi

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2 00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 nsl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462
Dtisl., kaina $4.50.

Pranas Naujoka ir is: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5 00

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

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. Bov 9112 1
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- 
kow-“ parašė B. Armoniene, 
kaina $3.95.

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

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardianė. kaina $2.
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Vietines žinios
I

LIETUVIŲ POEZIJOS 
VIENA DIENA

(Nuo liaudies dainos 
iki nužemintųjų )

Sausio mėn- 23 d. iš Ka- 
’ nados atvyksta į Bostoną

Minės žuvusius A. Mackų
ir L. Vanagaitienę

Sausio 23 d. Subatvakary 
turėjo kalbėti Vliko pirmi* 
ninkas Vaclovas Sidikaus-

____  ___ , kas. bet jo darbų planas
P~7., ?“Ja Ulp >į?sikeUė' kadj.is

ir los pat dienos vakare 7 
vai. 30 min. Tarptautinio
Instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė., skai
tys paskaitą apie lietuvių 
poeziją. Tai bus lyg ir poe
tiniai komentarai (su pavyz
džiais), skirti lietuviškam 
poezijos -žodžiui — nuo 
pirmųjų sutemų iki paskuti

John Volpe. dabartinis Mass. E,li°l Richardson. dabartinis racija: raida nuo pumpuro 
•rubernatorius. j Mass. v icegubernatorius. iki žiedo ir vaisiaus, ir žie-

atvykti, todėl vėliau numa 
tytasis žuvusiųjų poeto Al
gimanto Mackaus ir Lilijos 
Vanagaitienės minėjimas 
bus ši šeštadienį, kaip pa
prastai 7:30 vai. vak. Tau
tinės Sąjungos namuose.

Be kitų. programoje daly
vaus akt. Algimantas Že-

niųjų sutemų: nuo balanos mai.uitis ir Birutė VaiČjur- 
gadynės iki atominio am-

i- Mirė St Vaitkevičius
Viena diena — nuo ryt-

mečio iki vakaro pasekta Sausio 3 d. po operacijos 
lietuviško žodžio transfigu- Stanislovas \ aitkevi

čius (White). 93 metų am
žiaus žemaitis nuo Telšių, 

i ilgus metus gyvenęs So- Bos-mos-
Turėsime naują valdžią i tose pai eigose buvo piie? 2

iiosėdžiatiti^naujas ' 164-sįs j Elliot R«*ardsorą. šinska,. Iš Fausto Kiršu kū-
rybos padeklamuos Birute 

Gaisras pašte Adomavičiūtė.
Penktadieni sudegė senas ^.B. Kultūros Klubo val

dyba kviečia lietuviškąją

Iš H. Nagio poetinės ku
rnėtus. ir vicegubernatorių rybos paskaitys Jurgis Ja-

Mass. seimelis, kurio daugu
mą sudaro demokratai. Se
nato prezidentu išrinktas
Maurice A- Donahue. o at-! pastatas greta South Postai ....
stovų rūmų — John Davo- Annex. kuiis buvo naudoja- visuomenę gausiai dalyvau- 
ren. ' mas pašto paskirstymo rei- *»•

100

Endicotl Peabody. 
gubernatorius.

buvęs Mass.

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY

Sienų klijavimas apmušalais, j. 
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. Ll 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

REAL ESTATE ♦
EDMUND L. KET VIRTIS 2 

PA ŪLA B. KETVIRTIS
LICENSED BKOKERS

ij KETVIRTIS REALTY
JTS WEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02,27

TeL 268-4649

4-4

Dr. Stasys Jasaitis, nuo sausio 
15 dienos Įsikuria savo namuos, 
147 Ashmont St. (prie Ashmont 
stoties), Dorchestery. Ten da
bar ir jo ofisas. Telefonas pa 
lieka senasis: TA 5-2394.

Sandaros kortų vakaras
Sandaros Moterų Klubas 

Sandaros salėje (124 F St.. 
So Bostone) sausio 16 d. 7 

našlę Petronėlę. 2 dukteris vai. vak- rengia kortų vaka- 
Barborą White ir Juliją A- rą (vvhist party). 
lukonienę, du posūnius. 6 Visi maloniai kviečiami 
anūkus ir 6 proanūkius. atsilankyti, nes bus vertingų 

Jiems reiškiame gilią už- dovanų ir gardžių vaišių, 
uojautą. Dorchesterio Moterų Klubo

susirinkimas

tone. Keleivj skaitęs nuo pat 
1905 metų.

Velionis paliko liūdinčią

Šv. Petro parapijos choro 

pobūvis
Šv. Petro lietuvių parapi

jos choras šj šeštadieni, sau
sio 16 d. 7 vai. vak- So. Bos
tono Lietuvių Pil. Draugijos 
III aukšto salėje rengia po
būvi.

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

t-anoia sutvarkrti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Mest RROAPWAY, So, Boston 27, Mass- Tel. AN 8 - 8764 
l’ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir \ ĮSAS 

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, Įdedami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- 
to išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų medžiagų, taip pat Įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

JSTMG \ LIETI VIŠK \. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas bus 
ši ketvirtadieni, sausio 14 d. 
7:30 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
tai pose-

Po susirinkimo —ten pat 
arbatėlė.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645

?otrr?

! Telefonas: AN 6-ZAOo ,
•Dr. Jos. J. bonovan\ 
įDr. J. Pašakarnio >

i
1P e D I N 1 S

OPTOMETRISTAS 
Valanuos: j
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus J 

447 BROADWAY J
South Boston, Maso i

2124 Į

Rodd\
r£)

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MC>U IŠTAIGA SAt’NIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įsraliojirras.- 

Kiuntiriai pr' manri) Ka~ •!»"-• nvo ? iki 5 vai. vax . Ketv?’Ta<i’eri»i« nu<
S vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo š vai. ryto iki 12 vai. d

Meninę programą atliks Visos narės kviečiamos 
choras ir solistas Stasys Lie- dalyvauti.
pas. šokiams gros Šakalio _ ' _____________
orkestras, veiks bufetas ir Išnuomojamas 6 kambarių bu 
baras. Įėjimas $1-50. Choro tas 45 Fox St~ Dorchestery ie.
— — i—:___ ___ i_-_ Teirautis bet kuriuo laiku tele-va.uyua šviečia visus poou-; J-----į“ ....---------. - j i _ ■ • fonu 268-6464.vyje dalyvauti. į-----------------------------------

į Peter Maksvytis
Carpenter &. Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
1 Atlieku visus pataisyme, re mon 
| to ir projektavimo darbus is iau- 
Į ko ir viduje, gyvenamų canrių ir 
{ biznio pastatų, pagal Jūsų reika

lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E.
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Package Express& Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime „ L.._____- ....
j Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją ir Estiją — o taip pat f 1863mi"sukilimą Lietuvoje. •
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą.— ---- ’

garantuoja tiesiogini ir tikslų pristatymą Į tuos kraštus 
d o v a n ų—s i u n t i n i ų

Skyriuje jūs rasite dideli pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko

TAUTOS PRAEITIS
Keleivio administracijoje 

galite gauti žurnalo ”Tautos 
praeitis“ II tomo knygą !, 
198 psl., kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai i
J Rūpestingai taisome 'laikrodžius 
• žiedus, papuošalui

Vilniškis apie lietuvius Vii- ‘ 
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 
maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų 
Gero. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS,

Tel. AN 8-1120

Paragink savo pažįstamu 
išsirašyti Kelei vĮ. Kaina 
metams $5.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlap* 

galite gauti Keleivio admi 
nistrac:joi už 50 centų.

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ*

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
daliu ir darbo

L Aid VES VARPAS

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms Į Lietuvą per mūsų 
Įstaigą. Gia 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

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

Patvarumas 

Shell degimo galva

Švarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias
modelis 
FT 2

Visos tos žymės rikio, kad ”pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

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

Ę The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, 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. Breadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

t i i i ♦ ♦ i
Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
kių kitokiu ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) ..

: Visais insurance reikalais 
i kreiptis:

BRONIS KONTRIM
i Jastire of thePeaee——ConetaMe 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

J Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

: Dažau ir Taisau 1
X Namus iš lauko ir viduje. _ 
X Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia.
*• Naudoju tik geriausią 
X medžiagą.
t JON AS STARINSKAS 
► 220 Savin Hill Avo.
* Dorchester, Mass.
• Tel. CO 5-M34

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. 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 AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8
• Sekmadieniais ir šventadieniais {I ---- »__ --- 1-- •» t♦

pagal susiturima 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, M«

\Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

iLietavis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass.

i VALANDOS nuo 2 iki 4 ir S iki 7 
TEU AN 8-2712

i Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billeriea. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




