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61-M1EJI METAI

Prezidento L. Johnsono keturi II

svarbūs pasiūlymai kongresui
Prez Johnsonas jau pranešė kongresui savo pasiūly

mus sveikatos, švietimo, imigracijos ir pagalbos užsieniui 

reikalais, vėliau jis duos ir kitus.

Tik spėjo 89 kongresas trūks mokytojų, biblioteki- 
piadėti posėdžiauti, prez.! ninku ir kt.
Johnsonas atėjo į jj su savo 
svarbiausiais pasiūlymais. Prezidentas siūlo pakeisti 

imigracijos įstatymą: pa- 
Jis jau pasiūlė visų pirma naikinti tautines kvotas ir 
“ ' “ pirmon eilėn įsileisti reika

lingų kvalifikacijų žmones
priimti senųjų žmonių svei 
katos draudimo įstatymą

sukurti 32 centrus kovai su Amerikoje gyvenančių as- 
vėžiu, širdies ligomis, para- menų gimines. (Jei taip bū- 
lyžiumi. sustiprinti vaikų bei įstatymas pakeistas, tai 
psichinių ligonių sveikatos padidėtų italų, graikų, por- 
globą, duoti daugiau para- tugalų. lenkų imigracija).
mos medicinos mokykloms. Kitoms valstybėms šelpti 
daugiau federalinių stipen- prezidentas teprašo $3.38 
dijų medicinos studentams bil. (Paskutiniais metais jis 
ir tos srities mokslininkams, prašė $3 52 bil ir gav0 
išleisti griežtesnius įstaty- $325 bil.) Iš tos sumos karo 
mus vaistų gamybai kontro- reikalams būtu skina $1.17 
Iiuoti ir tt. bil. ir ūkio pagalbai $2-21

Kova su skurdu ir nedai- bil.
bu Johnsonas mano laimėti Siūlydamas šitą pagalbą 
švietimu, todėl jis paprašė užsieniui, prezidentas paste- 
kongresą švietimo reikalam bėjo:
skirti net 4-1 bilionus dole- , . .
rių. tei yra beveik dvigubai ,. Cla mus4 komumstų 
daugiau negu iki šiol. i skirtumas ir musų stiprybe.

Iš tos sumos 1 bilioną do
lerių skirti švietimui sustip
rinti skurdo paliestose sri
tyse, kur tėvų metinės paja
mos nesiekia 2,000 dolerių; 
$100 mil. knygoms, labora
torijoms, tiek pat švietimo 
centrams, kuriais galės nau
dotis valdinės ir privatinės

Jie savo sugebėjimus nau
doja naujoms tironijos gran
dinėms kalti, o mes juos 
naudojame žmonėms iš pra
eities varžtų išsilaisvinti“.

Vėliau seks kiti preziden
to pasiūlymai; biudžetas 
(jis būsiąs apie $100 bilio
nų). mokesčių sumažinimas.

mokyklos, $260 mil stipen-!
dijoms 140.000 neturtingų 
studentų. nedarbo pašalpos suvienodi

nimas ir padidinimas, oro. 
Dabar švietimo reikalams vandens grynumas, gamtos

išleidžiama 2.6 bil. dolerių,, grožio apsauga ir tt. ir tt 
o kitais metais (biudžetiniai 
metai prasideda liepos 1 d.) 
tos išlaidos būtų. kaip minė
ta.—4-1 bil. dolerių.

Ruošiasi sausio 20 d. 
iškilmėms

Prezidentas pažymėjo, 
kad jei nebus daugiau lėšų 
skirta švietimui, tai 1 mil. 
mokinių pasitrauks iš aukšt. 
mokyklų, per 100.000 jau
nuolių kasmet nepateks į 
kolegijas dėl lėšų stokos.

Prezidento pareigų perė
mimo diena — sausio 20 d. 
Washingtore yra didžiulė 
šventė. I jas sukviečiama 
tūkstančiai žmonių- O kiek
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šitas žemėlapis rodo labai neramią Azijos žemyno dali. Paskutiniuoju metu vis daugiau žiežirbų 

Malaizijos pasienyje, indonėzija tūri ioo ntinonu gyventojų, o Maisizi-ir

Mississippi valstybėj vėl suėmė 
aštuonioliką rasistų

Mississippi valstybėje vėl suimti 18 asmenų ryšium 

su 3 negrų laisvės kovotojų nužudymu- Prisiekusieji posė- 

din inkai pripažino juos teistinais, bet ar jie bus nubausti, 

dar galima abejoti.

Pernai birželio 21 d. ten Jungtinės Tautos 
dingo trys jaunuoliai (du .
baltieji iš New Yorko ir vie- be pinigu

pasirodo Indonezijos
r

ja 11 mil. Indonezijos prez. Sukamo yra pasiryžęs Malaiziją sunaikinti, nes tai esantis Anglijos 

padarinys Indonezijai grasinti.

Winston Churchill
kovoja su mirtimi

Šiuos žodžius rašant, gar
susis Anglijos valstybinin
kas VVinston Churchill bai
gia savo ilgą amžių (nuo 
praeito lapkričio 30 d. jis 
eina 91-sus metus), gęsta 
palengva kaip žvakė. Gydy
tojai sako. kad jis jau pra
laimėjo savo paskutinį mū
šį. noi-s jo iš prigimties tvir
tas organizmas dar kovoja.

Po gripo jį ištiko kraujo 
išsiliejimas į smegenis. 1951 
ir 1953 metais jis turėjo di
desnius išsiliejimus, bet juos 
įveikė, nors kurį laiką buvo 
netekęs kalbos. 1960 m- jis 
buvo susižeidęs nugarkaulį, 
o 1962 m. nusilaužęs koją, 
Be to. porą kartų sirgo plau
čių uždegimu. Visas tas ne
laimes jis nugalėjo, bet kaip Šen. i\obert r

niaukia npkvipstu1 Sėdi- numes jis uei,suplaukia nekviestų seoi kartą _ nieRas ngži dcvintoj;> įpėdimo

kuria prezidentas no- nes kartais hSoms Pa‘gatvėje, 
važiuos iš Baltųjų Rūmų į 
Kapiteli ir iš jo grįš. jau iš
parduotos po $3.50—$8.00. 
o prie Baltųjų Rūmų net po 
$10.00—$25.00.

Prezidento pareigų perė
mimo iškilmių išlaidų nu
matoma apie pusantro mili
ono dolerių. -Jos neimamos 
iš valstybės iždo-

Iškilmėse, aišku, dalyvaus 
ir lietuvių. Jau žinoma, kad 
Naujienų redaktorius dr. Pi
jus Grigaitis yra pakviestas 
į tą dieną prezidento specia
liai kviestiems svečiams pie- 

; tus ir vakarienę ir sausio 19 
į d. į gubernatorių pokyli, ku- 
į rį rengia iškilmių komitetas.

Iš Chicagos dar pakviesti

sveiksta jau ir gydytojams
vilties netekus. Barru Goldivaterio

Nužudė Burundi
ministrą pirmininkei

Burundi — buvusi belgi- 
jos kolonija. 1962 m. gavu
si nepriklausomybę. Jos vy
riausybė buvo patekusi į ko
munistų stovyklą, todėl ka
ralius praeita pirmadienį 
ministeriu pirmininku pa- 
sxyrė Ngendandumwe. ku
ris nelaikomas komunistų 
šalininku- Tą pačią dieną jis 
buvo nušautas, jam išeinant 
iš ligoninės, aplankius savo 

j žmoną.
Neabejojama, kad tai ko- 

į munistų agentų darbas.

NUKRITĘS LĖKTUVAS 
UŽMUŠĖ 26 ŽMONES

Karo sprausminis tanke- 
ris sugedęs nukrito į gyve- 

Aenneoy susi- namąją vietovę prie Wichi- 
ta. Kan. dėl to kilusiame 
gaisre sudegė 20 namų, dau
giau kaip 30 namų apdegė 
ir žuvo 26 žmonės.

VIETNAME STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS

Dviejuose Pietų Vietna-
j i o . i i- j • mo miestuose studentai irdu yra paskyręs $.84.2 mik, vadu. Jis dar spyrėsi dėl sa- b udistai vė| suren ė prieš 
Is tos bendros sumos prezi-1 vo svarbiausio padėjėjo iausybę nukreiptas de- 
dentas konkretiems reika- Dean Burch. kurj jis buvo ^onstrįcijas. Reikalauja- 
lams jau yra seniau patv.r- paskyręs partijos pirminiu- Rad jj atsistatvdintų. 
tinęs planus $100 mdionų. ku. bet pnes kurj buvo visi į , sįdentai nužauti. 
Dabar jis dar patvirtino ki-: nuosaiKieji respublikonai. ... . ,
tiems sumanymams naujas Pagaliau ir nuo jo atsisakė- Šiomis dienomis bombai- 
sumas, ir tokiu būdu kovai Burch balandžio 1 d. pasi- duotas kelias Laose, kuriuo 
su skurdu jau bus paleista trauKs iš pareigu, ir jo vieta teikiama parama komunis- 
$221 milionas. užims Ray Bliss iš Michiga- tų partizanams P. Yietna-

Planus paruošia kiekvie- no. me- Du amerikiečių lė tuvai
na valstybė. ............ ................................. buvo numušti, bet pilotai is-

Irane apie 100 vilkų už- gelbėti.
ŠALPOS STREIKAS puolė kaimų. Gyventojai vo. Buvo pasklidę žinių, kad

Sausio 4 d. prasidėjęs i pajėgė atsiginti. Kitame so- pietų vietnamiečiai bombar- 
i—.— ju- ; x------------ įįjg. davę

žvaigždė nusileido
Neilgai Barry Golduate- 

Kongresas kovai su skur- riui teteko būti respublikonų

KOVAI SU SKURDU 
PER 200 MIL. DOLERIŲ

Toks yra prez. johnsono mau- R gjdlauskas ir LB Chi- į New Yorko šalpos skyriaus džiu j vilkai Žmogų supi 
guracijos medalis. cagos apyg. pirm- B. Nainys, i tarnautojų streikas tęsiasi

ir Šiaurės Vietnamo 
kai kurias vietoves.

nas negras), uolūs negrų tei-1 
šių gynėjai. Jų lavonai buvo 
rasti tik rugpiūčio 4 d. prie 
Philadelphijos miesto. Mis
sissippi valstybėje. FBI uo
liai ieškojo tos žmogžudys
tės kaltininkų ir giuodžio 
pradžioje suėmė 21 asmenį, 
kurių tarpe buvo net Ne- 
shoba apskr. šerifas ir kuni
gas, bet vietos valdžia juos 
tuoj paleido- .

FBI nepaliovė to reikalo 
aiškinusi, sulinko dar dau
giau įrodymų, netgi dvie
jų asmenų prisipažinimą ir 
vėl suėmė 18 asmenų. Pri
siekusieji posėdininkai (ju-, 
ries) pripažino juos teisti
nais dėl susitarimo pažeisti 
nužudytųjų civilines teises 
ir nuslėpimą žinių apie tą 
dalyką. Jie pripažinti tiktai 
teistinais, o ar bus nuteisti, 
galima abejoti, nes ten dar 
nesiskubinama už tokius da
lykus bausti. Ten vergijos 
dvasia dar nepasiduoda iš
gyvenama, ten dar nepripa
žįstama. kad JAV konstitu
cija visus piliečius laiko ly
giais.

Laivu krovėjai dar 
kartą balsuos

Viso rytų pakraščio laivų 
krovėjai streikuoja jau ant
ra savaitė. New Yorko uosto 
krovėjams tik kelių šimtų 
balsų dauguma atmetus uni
jos vadovybės su darbda
viais išsiderėtas, jų nuomo
ne. labai geras sąlygas.

Šį ketvirtadienį New Yor
ko krovėjai balsuos antrą 
kartą tas sąlygas priimti, ar 
toliau tęsti streiką. O kaip 
nutars Nevv Yorko krovėjai, 
taip narys ir kitų miestų 
krovėjai.

Tūkstančiai miršta 
dėl cigarečių

JAV’ sveikatos ministeri
jos pranešimu, rūkančiųjų 
skaičius nuo 1962 metų su
mažėjo 18 milionų.

Skaičiuojama, kad dabar 
vyiij rūko 52%. o 1962 m. 
tokių buvo 59%. Moterų 
1962 m. rūkė 36%, o dabar 
33% • Tai būtų džiuginantie
ji duomenys, bet vis dėlto 
dėl cigarečių dar kasmet 
miršta daugiau kaip 125.000 
amerikiečių.

Jungtinės Tautos nebetu
ri kasoje pinigų net vasario 
mėnesio išlaidoms sumokėti, 
nes keliolika valstybių ne
moka joms privalomų mo
kesčių. Vien tik Sovietų Są
junga yra nesumokėjusi $60 
milionų. Prancūzija $16 mil. 
ir tt. Pagal statutą, joms tu
rėtų būti atimtas balsas, bet 
tai padaryti nedrįstama, to
dėl tas klausimas vis atidė
liojamas.

Sausio 18 posėdy nutarta 
savanoriškai įnešti mokes
čių. kad organizacija galėtų 
veikti, o skolų klausimą pa
likti aiškintis vėliau-

Kova dėl vadovybės 
unijose

Šiuo metu eina didelė ko
va dėl vadovybės kai kurio
se unijose.

Plieno pramonės unijos 
vaidybos rinkimai bus vasa
rio 9 d. Ilgametis preziden
tas McDonald turi rimtą 
varžovą Abel, kuris kaltina 
McDonaldą. kad jis perdaug 
suponėjo. mieliau bendrau
ja su darbdaviais, negu su 
darbininkais. Abu kandida
tai varo smarkią agitaciją.

Tarptautinėje elektrikų u- 
nijoje taip pat ilgametis pre
zidentas Carsy varžosi su 
Jennings. Rinkimus laimėjo 
Carsy tik poros tūkstančių 
balsų dauguma, todėl jie ap
skųsti teismui, prašoma pa
tikrinti rinkimų duomenis.

Visur pastebimas polinkis 
senuosius vadus keisti jau
nesniais-

Leit. komanderis Gerald Loeb,

vienas iš 4 lakūnu, kurie buvo 

priversti nusileisti Alžerijoje. 

Ju lėktuvas, pakilęs nuo lėktuv

nešio Saragota. Vidržemio jūroj 

ieškojo dvieju dingusiu lakūny.

f
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Lietuvos laisvės kovą 
stiprinant

Stepono Kairio nueitas kelias
J. VLKS

(Tęsinys)
1905 m. sausio mėn. 8 ir9 dienomis Chicagoje Įvyko

Centro valdybai. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko- Apie Stepono Kaino veik- menu kuris iš Panevėžio at- 
miteto Valdybos atstovams. Tautos Fondo Valdybos pir- lą Taryboje jau buvo daug vykęs šviesuolis, žodžiu, tas 
mininkui. JAV LB Centro valdvbai ir Lietuvos generali- "artų rašyta- -Jau turėtų bū- atsišaukimas buvo plačiai 
naras konsulams Chicagoje ir Toronte — Kanadoje. ri ***** žinoma kaip jis paskleistas visoje Lietuvoje.

priešinosi pasižadėjimais su- . .. - v- r
Turėdami gaivoje sovietinės agresijos tebetmkdomą YY-Ympasirmkų Urachą VokktT- 

Lietuvos suverenumo vykdymą ir pavergtųjų lietuvių as- Ja* V ac- J E---uniul Lietu- 
mens teisių ir pagrindinių laisvių paneigimą:

ką atvykti Į Torontą ir kal
bėti viešame visuomenės su
sirinkime.

V. Sidzikauskas vado
vauja ir Lietuvos Laisvės 
Komitetui, daug keliauja po 
svetinius kraštus, todėl ge
riausiai gali painformuoti 
apie Vliką. Lietuvos laisvi
nimo reikalą ir aplamai apie 
dabartinę politinę padėtį.

vėjas, žymus unijos darbuo- juodviem atvykti ir Įsikurti Ta* susirinkimas bu* sek
to jas. visą gyvenimo laisvą Vermonto valstijoje. Mūsų i madiecį, sausio 24 d. Prisi-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
SU MŪSŲ DRAUGAIS 

A. Jenkins

Tęsinys

Kastantinas Matuliau*ka*. ko Į svetimus kraštus. Mes 
Baltimore. Md.. senas siu- turėjome laimės pagelbėti

žinodami Sovietų Sąjungos planingą bei sistematingą 
politiką absorbuoti Lietuvą — lygiai Estiją ir Latviją — 
politiška ūkiškai ir kultūriškai i monolitinę sovietinę 
imperiją;

vos karalium. Dėl to jis net kllusl palai
iš Tan bos buvo kuri laiką užmarštin o su juo
oasitra'ukes. ' ’ drngo ir daug kitų vtsoke-

nopų ginčų dėl busimų san- 
Čia norėčiau tik štai ką tykių su Vokietija, 

priminti. Dabar reikėjo Lietuvos
Kai Taiybos dauguma Tarybos veikimas pasukti

susi -upinę dabartinės tarptautinės padėties koegzis- aptarė vokiečių kunigaikšti 1 - P mi-
tencL;2 raida, bet L racną pasik\ ie^ti Lietuvos St.Kairys,didžiospakan-

-^aia.iLm ir kai kairys su tos vvras. nesivaikydamas
Z*.^a llel^lu if S. jokių savimeilių, ir vėl su- 

-di uta .icius pasitraukė ir j-anda bendrą kalbą su Lie- 
Tar.bos. u. Kailiui rūpėjo, tuvos Tarybos nariais ir vėl 
kaip pranešti Lietuvos žmo- grįžta Į jų šeimą tęsti pradė- 

k°ae* Jie Ė Taiybos to Lietuvos valstybės atsta-

drąsinami tautų apsisprendime teisės praktiško vyk
dymo vis didesnio tautų skaičia1-' atž' i; gin. k ionializmo 
apraiškų visuotinio naikini tai:. . ai h^>.,os-Kinijos 
interesų priešiškumo bei tarptautinio Komunizmo suski
limo. — sutarėme visomis gaiimomiš~priemonėmis dar išėjo ir koks pavojus Lietu- tvmo darbo- 
labiau sustiprinti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės ir vai gresia.
laisvės atstatvmo ir i tą kova dar veikliau įjungti visus ...... . ... Čia trumpai tenka primin-
patriotiškai nusistačiusius lietuvius. " ~ ^d greta Lietuvos Tan--

tuvoj tada net laidoj nebu- boj veikimo Vilniuje, St. 
Tom ° ?a^inya rašyti- Vieton jų Kairys ir kiti jo bendramin-

* bu\o galima siųsti tik atvi- čiai po ilgų pastangų galų
rukus ir tai vokiečių kalba, gale gavo iš Vokietijos karo

są . Jo pirmas numeris įs- 
jo gauti leidimas iš karo ko-' si

der
laisvinimo veiklos programa: pasiskirstytas atskirų 
vnių vykdymas: ryšium su okupanto 1965 m. suintensy
vinta propaganda, aptarti laisvųjų lietuvių uždaviniai ir 
jų tautinio budrumo stiprinimas: ieškota būdų ir priemo-

; ėjo 1917 metų pabaigoje. Ji 
mendantų- Tokie leidimai j redagavo pats St. Kairys, 
retai kam buvo išduodami.' Kiekvienam savaitraščio mi

nių laisvųjų lietuvių balsui i pavergtąją Lietuvą pagyvinti Buvo mėginta savaitrašty Kairys rašė veda-
bei suintensyvinti ir pavergtųjų lietuvių tikėjimui Į Lietu- '‘Darbo Balse” feljetono , mU0s*U5 *r vėHau pradėjo, 
vos nepriklausomybės grįžimą sutvirtinti: sutarti Lietuvos formoj užuolankomis pasi- vedamųjų. rašyti feljeto-
nepriklausomvbeš atstatvmo paskelbimo — Vasario 16- sakyti, bet cenzūra išbraukė. Į;?5- pagrasydamas Kaulo 

* . . * . ... _ ... . . Kemeklio slapvvarde- Tiesios 47-tųjų me; ;ų suKaKties minėjimo suKiai. i pač šiais feljet0Rai lurįo
metais tie minėjimai tun būti visų laisvųjų lietuvių viemn- spausdinama5 padoraus lie. tarpe didelį pasisekimą. Tu
gurno, kovingumo ir nepalaužiamo ryžto demonstracija- tuviains paĮankaus lenko* feljetonų dalis jau Lietuvos

Bancov skio spaustuvėje. Jo- nepriklausomybės metais 
Akivaizdoje besikeičiančių tarptautinių santykių ir je dirbo lietuviai raidžių buvo atspausdinta atskiru 

nuolaidų satelitams, aptarti būdai ir priemonės Lietuvos rinkėjai J. Podžiūnas, J. leidiniu— "Raulo Kemek-
laisvės kovos poveikiui padidinti ir laisvojo pasaulio anti- Stiklius. Juknevičius.— so- Ho pasakos“.
kolonialistinėms jėgoms prieš sovietinį kolonializmą pa- cialdemokratų sąjūdžio da- Nuolatiniais ”Darbo Bal- 
kreipti. ; į*™1 X ; Jais. .b™? ‘ so” redakcijos bendradar-

, . ’-P351--6?* biais buvo SL Matijoėaitis-
Tun būti suaktyvintas lesų kovai dėl Lietuvos laisvė? tada M. kairys ir paraše ii- £=majtjg jr vėliau J. Vilkai- 

telkimas- Vasario 16 minėjimo vajaus pinigai turi būt. g^ką atsišaukimą Ir tas at- n, t savaitraštv bend- 
siunčiami ALTarybai. Susitarta dėl jų paskirstymo ir su- ^iša ūkimas reikėjo labai at- radarbiavo M. Biržiška. A-
naudojimo. Pa^.vti.kad vokie- Janu!aitis j Pakn¥s K

etų okupacijos zandarmen- , F B iliškis' ir daue
.. - T _ r>T o ja nepajustų, kas išleido tą
Siu metų pavasari sutarta sukviesti \ LIK. ALT. PLB atsišaukįmą. Su ?paustuvės Rltų* 

bei Lietuvos diplomatų konferenciją, kun sutartų ir pa- savininko žinia raidžių rin- 535 . -. - -
skelbtų Lietuvos laisvinimo tikslą ir uždavinių deklaraciją kėjai surinko tą atsišaukimą ?a'-a.tę, ir jo buyo spau.- 
okupacijos 25 metų sukakties propagandai neutralizuoti, ir nakties metu išspausdino. į nama - s ančių egz.

z ... _ . f Laikui bėgant, "Darbo
Laisvieji lietuviai kviečiami vieningai telktis apie Žemaitiją tuo atsišaukimu Balso“ redakcija pasidarė

laiką atidavė daugiausia rūpesčiu taipgi atvyko i 
lietuvių visuomenės reika- Vermontą apie 300 šeimų, 
lams. Prieš kelerius metus bet iki šiol mums težinomas 
mirė jo žmona, nuo to laiko vienintelis Pijus, nepamirš- 
mes nieko negirdėjome apie tąs metinių švenčių proga 
Kostą- Tik štai prieš Kalė- mus aplankyti su geriausiais 
das gavome atviruką su nuo- linkėjimais. Didelis ačiū jam 
širdžiausiais sveikinimais ir už tai- Juk mes daugiau nie- 
nudžiugome. kad mūsų se- ko iš naujakurių ir nereika- 
nas draugas sveikas, gyvas laujam, kaip tik retkarčiais 
tarė ir mums malonų žodi. sužinoti, kaip mūsų "dipu- 
Dėkui už tai jums. Kostai, kams“1 sekasi Dėdės Šamo 

žemėje. O jei kuinam ir nesi- 
Vinca* Treinavičius, Kai- seka. tai nesivaržykite pra- 

lua. Hawaii. čia geiai Įsikū- nešti, gal mes kuo nors ir 
ręs. išlaiko savo seną (inva- vėl pagelbėsim.

(Bus daugiau)-

TORONTO. ONT.
Atvyks V- Sidzikauskas

Gruodžio 15 d. buvo su
šauktas Vliką sudarančių 
organizacijų atstovų pasita
rimas. Vliko susirinkime 
lapkričio 28-29 dienomis da
lyvavęs V. Vaidotas tmm-

lidę) motulę, kuri prenume 
ruoja ir skaito Keleivį nuo 
pat jo pirmojo numerio. De
ja. dabar pati skaityti jau 
nepajėgia — nemato, bet 
jos auksaširdis sūnus jai Ke
leivį perskaito nuo pradžios 
iki galo. Jinai tapgi turi vi
sas Keleivio išleistas kny
gas. Pirmiau pati jas skaity
davo, o dabar sūnus jai pa
skaito. Tik lietuvė motina > pai pranešė, kas ten buvo 
tegali užsiauginti ir turėti • nutarta. Is pranešimo paaiš- 
tokį sūnų- Mes daug lietu- kėjo. kad į \ liką grįžusios

kėlimo parap. 
College St.).

salėj (1021
jn.

1918 m. "Darbo Bal- 
pradėjo eiti du kartu

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETAS

uoja\ ęs \ . Mykolaitis, dabar ęjy įsikūrusios socialdemo- 
gyvenąs Philadelphi joje:U- kratų kuopelės- Jos laikraš- 
tenon pats S- Kairys pasirū-. y rėmė įvairiomis žiniomis 
pino atsišaukimus nuvežti. jr jj platino.
Panevėžin ir Rokiškin atsi-Į 

j šaukimą nugabeno neatsi-: ( Bus daugiau).
Į.

--- i

Japonijos ministeris pirmininkas Eisaku Šato (deši

nėje) ir J.W užsienio reikalų ministeris Rusk. Salo 

neseniai pradėjo eiti pareigas, j Washingtoną buvo at 

v\kęs išsiaiškinti Įvairiu abiem valstybės opių reikalų.

LAWRENCE, MASS.

Minėsime nepriklau*omybė« 
sukaktį

šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 47 
metų sukaktis bus minima 
vasario 21 d. 2 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Jį rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius ir Lie
tuvių Piliečių Klubas.

Klubo banketas

Vasario 14 d. Lietuvių 
Klubas savo patalpose ren
gia banketą. Jame naujoji 
valdyba iš senosios perims 
pareigas-

Per neatsargumą nusišovė

Jonas Jurelionis. gyv. 184 
Pleasant Valley gatvėj. Me- 
thuene, rastas negyvas savo 
namų rūsyje. Gydytojas iš
aiškino. kad tai atsitiko va
lant šautuvą.

Velionis gimė Lawrence 
19C7 metais, buvo baigęs 
Essex žemės ūkio ir techni
kos institutą, priklausė Lie
tuvių Klubui.

Jis paliko liūdinčius mo
tiną Viktoriją Jurelionienę

organizacijos neberengs at
skilų Vasario 16 minėjimų, 

gražių ir pavvzdingų tarp neberinks atskirai aukų Lie- 
motinos ir sūnaus santykių tuvos laisvinimui, kad visi 
dar niekur nesame užtikę, dirbs vieningai, visos lėšos 
Didi garbė Marijonai Trei- eis Vliko Tautos Fondui, 
naviėienei. ’ plačioji visuomenė

būtų geriau apie Vliką pa-
Dr. John Repshis su žmo- informuota, nutarta pa-. ir brolį Antaną, kuriems 

na Dorchester. Mass. rašo kviesti dabartinį \ liko ph-, įeiškiu gilią užuojautą, 
(daktaro žmona Elzbieta mininką \ aclovą Sidzikaus- M. Stonie
Vilkaitė >: "Kaip jums ei-1 _________
nas? Kodėl niekad nesima
to jūsų raštų "Keleivyje“?
Kaip jūsų sūnus gyvena ir 
kaip draugė Jenkins jaučia
si? Me? esame dar sveiki, ir 
daktaras kol kas dar dirba”.

vių. o svetimtaučių dar dau
giau pažįstame, bet tokių

Visų pirma dėkojame už 
laiškuti, kol kas krutame, 
šeima gyvuoja gerai, drau
gė Jenkins niekad taip ge
rai nesijautė, kaip dabar, il
su pradžia šių metų daž
niau matysite "K.“ apie mus 
ir iš mūsų tikrai šilto krašto- 
Jei abejojate, tai atvykite ir 
patys pasitikrinsite.

Pijus Skama (Skamaro- 
čius, New Haven. Vt.. nepri
klausomybės laikais mūsų 
gimtame krašte buvo karo 
tarnyboje vyresniuoju leite
nantu. Kai burliokai okupa
vo mūsų tėviškę. Pijus su 
žmona, kaip ir tūkstančiai 
mūsų brolių ir sesučių, spru-

>>>111 I IUrTTTyTTy III I 1 I
AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO

PRA NEŠIMAS

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

TAU. LIETUVA — 480 psl~ kietais viršeliais, sa autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Eerkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00
K. Bielinio Dienojant 
K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietu Rusija

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

I

Taip. pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji. sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00. t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8Ai x 111 Į) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo Įgaliotinius:

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

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

A. šemeta. 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12, Ohio.
J. \<»vog. 87 \Vindermere Avė Toronto 3, Ont.,

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalam kreipia 
adresu: K. Bielinis. 29 West 57th SL, lOth fl„ New York, N. Y, 

Apie pora tūkstančių panamiečiu demonstravo Panamos sostinėje, tuo norėdami priminti prieš 10019.

metus kilusias riaušes, nukreiptas prieš JAV. Policija ašarinėm dujom demonstantus išvaikė. mieirnvi nes....... .
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Bendroji šaipa 1964 metais
Dvidešimt metų veikia 

Balfas. tačiau jo darbas dar 
nėra nusistovėjęs. Keičiasi 
Balfo šelpiamieji, keičiasi 
Balfo ištekliai ir jo organi
zacijos žmonės. Reikia tik 
džiaugtis, kad 1964 metų 
daviniai rodo. jog Balfas 
dar nesmunka ir nesirengia 
eiti i archyvą ar istorijos 
puslapius- Balfas tebėra gy
vas ir nuolat stiprėja.

Balfo šaltiniai ir šuliniai

Šalpos darbe Balfas vi
sada turėjo ir tebeturi be 
dugno šulinį, į kurį galima 
pilti, kiek tik nori. bet kurio 
nebus galima pripildyti, kol 
Lietuva bus pavergta.

1964 metais Balfas turė
jo $106.333 pajamų ir dar 
priedo gavo daug Įvairių do
vanų įūbais. knygomis, vais
tais ir kitomis gėrybėmis. 
Viską daiktan sudėjus. Bal
fas per 1964 metus sukau
pė per 200,000 dolerių iš-j 
teklių bendrajai lietuvių 
šalpai. Viskas buvo gauta 
tik iš lietuvių. Taigi Balfo1 
šaltinis yra lietuviai.

Gerą dalį skirtų aukų Bal
fas negalėjo tvarkyti taip. 
kaip norėjo, nes turėjo vyk
dyti aukotojų valią, pvz-, 
persiuntė net 40.058 dole
rius Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. 4.838 dolerius 
Saleziečių gimnazijai Itali
joje arba pagal aukotojų 
pageidavimus ir prisiųstus 
pinigus išsiuntė gėrybių 
siuntas į užsienius (1963 m- 
Balfas turėjo 77.652 dol. pa
jamų pinigais, o 1962 m.— 
78,421 dol.). Žymiai dides
nės pajamos 1964 metais 
buvo dėl to. kad į JAV Va
sario 16 gimnazijos direk
torius atvyko asmeniškai ir 
pravedė sėkmingą vajų gim
nazijos statybai ir kad ge
riau susiorganizavo Chica
gos Balfo rėmėjai., surink
dami žymiai didesnes su
mas bendrajai lietuvių šal
pai.

Balfo šalpa 1964 metais

Balfas pasiuntė Vokieti
jos lietuviams 1964 metais 
beveik 46.000 dolerių, kurių 
didžioji dalis atiteko Vasa
rio 16 gimnazijai — tokia 
buvo aukotojų valia, nes ir 
pinigus daugumoje surinko 
pati mokyklos vadovybė- 
Atskiriems asmenims ar 
šeimoms Vokietijoje sušelp
ti Balfas išleido 5.725 dole
rius. Be to. Vokietijoje e- 
santiems tremtiniams buvo 
iš Centro išsiųsta 60 rūbų 
siuntinių. prenumeruota 
spauda bei siuntinėtos kny
gos.

Pavergton Lietuvon ir Si
biro lietuviams buvo išsiųs
ta 248 naujų medžiagų siun
tiniai 15,317 dolerių vertės. 
Į Lietuvą vis dar negalima 
pasiųsti spaudos, vaistų nei 
religinių dalykų. Čia galima 
pažymėti, kad Balfo Centras 
pajėgė teigiamai išspręsti 
visus pagrįstus prašymus 
šalpai į pavergtą tėvynę.

Lenkijos lietuviai 1964 
metais gavo iš Balfo 670 
siuntinių, kurių dauguma 
buvo su rūbais, kiti su vais
tais- Labai daug prašymų iš 
Lenkijos teko atidėti atei
čiai, nes negalima buvo nu
statyti. ar tai lietuvių prašy
mai ir ar pagalba tikrai yra

reikalinga. Taip pat kartais 
buvo neįmanoma gauti pra
šomų vaistų. Už siuntinius! 
Lenkijon Balfas sumokėjo 
paštui 5.000 dolerių, o pa
čios gėrybės (vartoti rūbai) 
buvo vertos per 20,000 dole
rių.

Balfas siuntė pinigus ar 
gėrybes į Įvairias pasaulio 
šalis, kur tik atsirado varg
stančių tautiečių. Taip 1964 
metais buvo paremti lietu
viai Vokietijoje, Austrijoje. 
Argentinoje. Belgijoje. Ko
lumbijoje. Prancūzijoje. Ita
lijoje. Švedijoje. Venecue- 
loje, Kuboje. Izraelyje. Af
rikoje ii net JAV; čia šalpai 
išleista 4,134 doleriai.

1964 metais tiesioginei 
šalpai Balfas išleido vien pi
nigais 77.074 dolerius, net 
15.000 dol. daugiau kaip 
1963 metais-

Balfo pagalba norintiems '

atvykti į JAV
Be tiesioginės šalpos. Bal

fo Centras visais galimais 
būdais padėjo lietuviams at
vykti į JAV. 1964 metais 
Balfas sudarė per 300 afi- 
devitų. su kuriais galėjo at
vykti daugelis lietuvių į A-| 
meriką.

Balfas vedė platų susira
šinėjimą (retai pačias by
las) dėl lietuviu atvykimo išr- c- w
pavergtosios tėvynės. Sibiro 
ir Lenkijos. Balfui talkinant 
iš ten i Ameriką atvyko ke
liasdešimt šeimų, kai kurių 
atvykimas buvo plačiai iš
reklamuotas spaudoj, tačiau 
Balfo talka dėl suprantamų 
priežasčių buvo nutylėta.

Visai viešai ir intensyviai 
Balfas padėjo lietuviams at
vykti iš laisvų kraštų, kaip 
iš Vokietijos, Prancūzijos. 
Anglijos. Pietų Amerikos, 
net iš Kanados. Balfo stal
čiuose dar vis tebėra per 
300 imigracijos bylų. kurių 
vienos išsisprendžia, bet 
tuoj pat atsiranda naujos.

Balfo problemos

1964 metais Balfo Cent
ras atliko daug kitų darbų

Allen Kuhn “Murf the SnrT* Roger Clark
Viršuje valstybės prokuroras Frank Hogan pasakoja 
laikraštininkams apie garsiąją brangenybių vagystę 
New Yorke. Jis mano. kad greitai bus viskas išaiškinta. 
Apačioje tie. kurie kaltinami tas brangenybes pavogę. 
Kairėje Allen Kuhn. kuris sutiko su policija bendra
darbiauti. ir todėl jau dalis brangenybių, jų tarpe ir In 
dijos žvaigždė. 563 karatų safyras, surasta.

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS
ŽUVO INŽ. A. RIMAS 

IR D. VENCKUS

KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPBAAO.

VINCUI RASTENIUI

60 METU
Primenama, kad per sau- Sausio 9 d. Kalifornijoje, 

šio mėnesį kiekvienas JAV San Cailos aeiodiome. žu- Yincui Rasteniui sausio 
gyvenantis nepilietis turi vo inž Alvydas Rimas ir 16 di sukak metu 
nustatyta forma 1-53 praneš- studentas Donatas Venckus. ... ..

; ti savo adresą Teisingumo Jie mokėsi skraidyti- Lėktų- amzlaus' Jls Ka 'ienas is 
departamentui. Formos gau- vui leidžiantis į minėtą ae- žymiųjų tautininkų laikras- 
namos pašte arba imigraci- rodromą. įvyko nelaimė, ku- tininkų, pradėjęs spaudoje 
jos Įstaigoje. rioje žuvo minėti lietuviai reikštis 1925 m- Nepriklau-

Vaikams iki 14 metų for- ” jM instruktorius- somoje Lietuvoje daug rašė

mas surašo tėvai, o šiaip vi- Inž- .A- Rįmo tėvai £-vve‘ valdinėJ tautininkų spaudoj, 
si kiti jas turi užpildyti pa- na Chicagoje. Tėvas buvo atvykęs į Ameriką kuri lai-
tys ir paštui ar imigracijos į- nePlįklausomos Lietuvos ka leido ir redagavo Dirva.

* -' • .............. - karo lakūnas. , , , , . .
o dabar dirba Laisves Ko-

..................................................................................... miteto Europos spaudos sky-

Edward Kennedy, kandi-' riuje ii yra Dirvos redakci- 
datavęs į senatorius New nės kolegijos narys.
Yorko valstybėje, rinkimam
išleido $1,236,849. j _____ __ _____

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
Ar turi šitas 

knygas?
1965-jų metų Keleivio Kalendorius jį užsisakiusiemsJt , LIETUVOS RESPUBLIKOS

jau išsiuntinėtas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs Ir norėtų' ISTORIJA su spalvotu žeme- 
....... . *1 lapių, 96 psl., kaina .. $075
žinoti, apie ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia

| LIETUVOS ŽEMĖLAPIS xai-
paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis: na $0.50

BROOKLYN, N. Y. LSS ŽIEMOS STOVYKLA

Gera naujiena
Čia neseniai įsteigta lie

tuvių knygų, plokštelių ir į- 
vairių dirbinių Romuvos 
krautuvė —

Lietuvių Studentų Sąjun
gos žiemos stovykla įvyks 
šių metų sausio 24-31 dieno
mis Killington. Vermont, de-' 
šimt mylių į rytus nuo Rut-l 
land, Vt.. ir tik pusė mylios : 
nuo slidinėjimo vietovės. 
Apsistojimo vieta—Fondue , 
House Lodge. Killington. j 
Vt.

84-20 Jamaica Avė.,
Woodbaven, N.Y., 11421
(tarp Forest Parkway ir
85 gatvės).
Tel. VIrginia 6-4226.

Romuvoje rasite visas
naujai išėjusias lietuviškas į Programa:
knygas, taipgi neseniai mi
rusio prof. Sepono Kairio i Slidinėjimas dienos metu. j 
knygas "Lietuva budo". Pasitikrinta, kad sniego yra 
"Tau, Lietuva" ir jo spalvo- pakankamai- \ akarais nu- 
tą dailininko Adomo Varno matoma sekanti programa: 
piestą portretą. Pirmadieniui yra pakvies-

New Yorko ir apylinkės tas poetas dr. Henrikas Na- 
lietuviams Romuvos adresas1 svs iš Montrealio. 
gerai įsidėmėtinas. į ialhfe dj#

Juozas Girnius iš BostonoKNYGŲ MĖGĖJA
Keleivio skaitytoja - Ida 

kuriuos išvardinti užimtų' palenčienė iš Racine. Wis.. 
gana daug vietos- Pažymė-i užsisakė įvairių knygų -už 
tinas 1964 m. XII Balfo sei- į 26 dolerius. Tai gražus pa- 
mas. įvykęs New Yorke. ku- vVzdys kitiems.
ris buvo gausus ir parodė! 
daug gyvybes svarstydamas'

tema — "Kur suprantu ir
kur nesuprantu 
studentą".

dabartinį

Balfo ateitį. Seimas išrinko 
beveik pusę visai naujų di-; 
rektorių, bet Centro Valdy
ba žymiai nepasikeitė.

Baigiant šį rašinį tenka 
pažymėti, kad dosnių lietu-

ESEXLAND. WIS
Mirė Inčauskas

Gruodžio 26 d. mirė 
Frank Inčauskis. gyv. Bruce. 
Wis..-palikęs liūdinčią žmo
ną, 3 sūnus ir 3 dukteris.

vių, aukojančių Balfui. yrai Velionis į Ameriką atvy- 
gana daug (vien Brooklyne j ųo dar tik 18 metų amžiaus 
suaukota per 7.000 dolerių).! būdamas, apsigyveno Chica- 

surinkti tas' ----- j--j-j-Deja. norinčių 
aukas skaičius nuolat ma
žėja. Tai bus pati didžioji 
šio meto Balfo problema.

Antroji Balfo problema 
yra ta. kad gavusieji Ameri
kos lietuvių (Balfo) šalpą 
retai kada gali viešai už ją 
aukotojams padėkoti, nes

goję. dirbo dailide. 1914 m. 
persikėlė į Wisconsino vals
tybę. dirbo miškuose, vėliau 
įsigijo žemės ūkį. kurį per
kant dirbamos žemės tebu
vo vos 3 akeriai.

Velionis Keleivį skaitė

Penktadieniui atvažiuoja 
poetas humoristas Antanas 
Gustaitis iš Bostono.

Šeštadienį — šokiai su 
programa-

Šią stovyklą organizuoja 
L.S.S. Bostono skyrius ir 
kviečia visus studentus at
silankyti. Jei norite užsitik
rinti nakvynę ar turite ko
kių klausimų, prašom kreip
tis į

Jūrą Galinytę.
19 Mellen Street.
Dorchester, Mass. 02124.
Tel- Code 617 AV 2-2024
Tie. kurie numato atva

žiuoti sausio 24 d., galės re
nuo jo pasirodymo, tai yra gistruotis nuo 4 vai. po pietų 

» nuo pat 1905 metų. Jam mi;; Fondue House. o vakarienė
dažnai jie yra ligoniai, inva-j rus jo sūnus Paul laikraštį: . r ,
lidai. seneliai, beraščiai- Ne- prašė siusti jo vardu. ! b vaL vaK*
gali už gautus iš Amerikos 
lietuvių siuntinius padėkoti 

1 ir pavergtieji lietuviai. Jų 
vardu perduoda visiems 
nuoširdžią padėką Balfo rei
kalų vedėjas.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vedėjas

prašė siųsti jo
Velionio šeimai reiškiame 

gilią užuojautą.
Iki pasimatymo!

Kentėjai

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis

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 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 02127

NIHILISTAI, 3 veiksmų tra>?e- 
kaina ........................... $0.20

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl.. 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGU- 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus. 62 psl.. kai
na .................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS dr. F. Ma
tulaitis. 24 psl.. kaina *0.25

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, y6 psl.. kaina . . $0.25

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI. J. Snr.elsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai-

Į na.................................... $0.75
LSur r*OI» L:: .?!!."* c-

FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-

| rys, 225 psl.. kaina .. $5 00

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.<K)

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

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

EILĖS IP STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdvnės 
ir kt.). *.»7 ps!., kaina .. 50.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psi., 
aaira .............................. SC.20

LIETUVA. 
.... S0.1C

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiKS- 
’no komedija. 29 psl.. kai- 
kaina .............................. $o.2o

ALKOHOLIS LR KŪDIKIAI, 
kaina .............................. $0.25

DAINOS aPIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na $0. i

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

KAS YRA SOCIALIZACUA, 
X. Kautsky, 51 psi.. Kai
na .................................... 80-t©
Užsakymus su pinijrais n r a .-o 

ma sitisri:

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov. 46 psl., 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broad way 
“ 27,



Puslapis ketvirtas Nr. 3, 1965 m. sausio 20 d.

1 Iš pavergtos Lietuvos
K- Donelaičio metams 

pasibaigus

(E)

Sukakties proga nurody
ta ir Į pedagoginę Kelbaus- 
ko veikią. 1964 m. pabaigo
je jis pastatė A. Adano ba
letą "Korsaras“. kuriameApie Lietuvoje vei

kiančio K. Donelaičio jubi- skambąs šaukimas i kovą už 
liejinio komiteto daibus jo žmogaus teises. B. Kelbaus- 
pirmininkas akademikas K. kas norjs pastatyti baletą—L*bon C'llfnIL'A r/l_ «• •-!* • 1* • 1lietuvišką nacionalini spek-Korsakas suteikė tokių ži 
nių: greitu laiku išleidžia
ma E. Lebedienės parengta 
"K. Donelaičio bibliografi
ja“. baigiamas rengti spau
dai rinkinys pranešimų, 
skaitytų K. Donelaičiui pa
gerbti mokslinėje konferen
cijoje. 1964 m- pabaigoje iš
leistas J. Kabelkos lingvis
tinis darbas "Kristijono Do
nelaičio raštų leksika“. Už 
ši darbą Vilniaus universite
tas Kabelkai suteikė filolo
gijos mokslų kandidato 
laipsnį. "Metai“ išleist: gm- 
zinų kalba, o i bulgarų kal
bą išverstas "Fa vasario 
linksmybių“* fragmentas. Be 
to. rengiamasi ketvirtajam 
"Metų*4 vertimui i vokiečių 
kalbą.

K‘. Do,nelai,iio Lie’ ir Latvijoje
tavoje oficialiai baigti pra- lyG4 metefe 
ėjusių metų gruodžio 26 d.,
atidengus skulptoriaus K.
Bogdano darbo K- Donelai
čio biustą Vilniaus universi
teto aktų salėje. K. Korsa
kas pažymėjo, kad K. Do
nelaitis buvo minimas ne 
tik Lietuvoje. Leningrade,
Maskvoje. Karaliaučiuje 
(dabar pavadintame Kali
ningradu). kituose užsienio 
miestuose, bet ir ir ’dau-
e-elvie Amerikos vietovių. . .... .. .ir Latyųog gauta žinių.
kur evvena tenykščiai lietu- į .. J

T ♦ , • kad Azijos ar tolimųjų ny-kam mima- . J ................. J

tikli ir jaunimui parengti

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nuo trauka Vytauto Maželio

Dalis prof. Stepono Kailio šermenų dalyvių 1961 metų gruodžio 18 d. N’ew Yorke. Jų tarpe Lietu

vos atstovas J. Rajeckas, gen. konsulas Y.'t. Stašinskas, inž. A. Navickas. Puzinai, Fetniūnai.

knyga teoriniais klausimais.

Baletininkai Azijoje

(E) Du Lietuvos baleto 
menininkai G. Sabaliauskai
tė ir H. Banys 1964 m. pa
skutiniais dviem mėnesiais 
lankėsi keturiuose Azijos 
kraštuose: Burmoje, Ceilo- 
ne, Kambodžoje ir Siame. 
Abu lietuviai su kitais 25 
Sovietijos baleto aktoriais 
atstovavo Sovietų Sąjungai, 
parodydami ištraukas iš Į 
Klasikinių ir tautinių baletų. Į

PABALTIEČIAI TOL. 

RYTUOSE

rj

KELEIVIO 1965 METŲ KALENDORIUS JAU 

BAIGIAMAS IŠPARDUOTI. KAS JO DAR NETURI, 

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI, NES JAU YRA AIŠKU, KAD 

JO PRITRUKS.

* - --V

Man tai įstrigo atmintyje vo pasiryžime, nes jisai jau-
ypač dėl to. kad ir mes. A- 
merikos lietuviai, tą princi- 

t pą taip pat skelbėme — 
j dargi 3’j metų anksčiau,
J negu kad jisai gavo išraiš
ką Lietuvos Tarybos pasira
šytame dokumente.

Už tautinio apsisprendi-

tė, kad tai ne jo vieno, o vi
sos lietuvių tautos troški
mas-

Šito lietuvių tautos troški
mo neišplėš jai jokie despo
tai. — nebent jie sunaikin
tų lietuvių tautą fiziškai. 
Bet mes tikime, kad to ne-

DR.

1 aip jie atsisveikino su 
prof. Steponu Kairiu

(Tęsinys)

viai”. Iškilmėse, kaip numa 
tyta, leista pasisakyti Mask
vos. Leningrado ir Karaliau
čiaus atstovams, tačiau ne
pranešta. ar kalbėjo, kaip is 
anksto buvo skelbta, ir J A\ 
vad. "pažangiųjų“ atstovas.

Serga prof. Z- Žemaitis

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis. dėl komplikacijos 
po gripo ligoninėje guli pro
fesorius Zigmas Žemaitis, 
kuris neseniai įžengė į de
vintąją dešimtį.

Išleisti 495 inžinieriai

(E) 1964 m- gruodžio 25 
d. Politechnikos institutas 
Kaune išleido 495 jaunus 
inžinierius. Lietuvos laikraš
čiai paskelbė, kad 42 spe
cialybių inžinieriai išvyko 
dirbti į chemijos įmones, 
statybas, mokslinio tyrime 
įstaigas.

Al. Staskevičiūtei 65 metai

1964 m- gruodžio 25 d. 
buv. operos solistei ir dabar 
pedagogei prof. Aleksand
rai Staskevičiūtei sukako 65 
metai amžiaus.

Br. Kelbauskui 60 m. amž.

(E) 1964 m- pabaigoje il- 
gameciui baleto artistui ir 
baletmeisteriui Broniui Kel
bauskui sukako 60 metų am
žiaus. Kelbausko debiutas 
buvo 1925 m. "Copelia“ ba
lete. Minint sukaktį. "Tie
soje“ (nr. 305) pažymėta, 
kad sunku įsivaizduoti mūsų! 
baletą be Broniaus Klbaus- 
ko. Savo metu užsienio

mo principą ir už jo pritai- j bebus.
kymą Lietuvai pasisakė Vi-j Todėl neišnyks ir tie tau- 
suotinis Amerikos Liet. Sei- tinės laisvės bei demokrati- 
mas Brooklyne (N.Y.) 1914 i jos idealai, už kuriuos kovo-

festas- Autokratinė caro val
džia kapituliavo, prižadė
dama duoti "mylimiems pa
valdiniams“ konstituciją, su 
žmonių renkamu parlamen
tu (Valstybės Dūma), žo
džio. spaudos, susirinkimų 
laisve.

Tos laisvės, kaip žinoma, 
buvo. ilgai netrukus, apkar
pytos- Viršų paėmė kontrre- 
voliuc-ija.

Antrą kartą teko man su
sitikti su Steponu Kairiu 
jau nepriklausomoje Lietu
voje, kurią aplankiau 1923

jo velionis Steponas Kairys. 
Atsisveikindami su juo. mes 
žinome, kad jisai gyvena ir 
gyvens lietuvių tautoje, kol 
ji bus gyva.

m. spalio 1 d- Nesigirdamas 
galiu pasakyti, kad man pa
čiam teko paruošti rezoliu
ciją šiuo klausimu, kurią mi
nėtas seimas vienbalsiai pri
ėmė.

Aiškus dalykas, kad man 
ir mano bendradarbiams 
"Naujienų44 dienraštyje bu
vo be galo didelis padrąsi-

PIJALS GRIGAIČIO 59 metus, kai jisai netikėtai 
KALBA atvažiavo į Petrapilį ir at-

I Gerbiamas Pirmininke ' skubėjo į masinį lietuvių mi- 
brangūs Stepono Kaino *ln^ ku9 mes’ uniyersiteto 
giminės, draugai ir gerbėjai, 11 auk>štojo mokslo institutų

, ... , , studentai, rengėme erdvioje
Atvykau į šio vakaro hūd- universiteto salėje. Progra- 

nas iškilmes. įgaliotas Ame- moję bUVome trys kalbėto- .... . . T .
įnoriai įvairiem darbam r °* v - Ta’yb°S >i: Et™stas Galvanauskas. su juo Laikino-

.avanonai į\aniem daibam, Centro Valdybos ir savo ar- Antanas Cravrnkn« iv ač J°Je Lietuvos sostinėje.-n.- gsss,; ,.s
aahs savanorių“ pasiunčia-j TačiaUj jei ir nebūčiau auditorija °Stepoiis Kabys'

•ilžTu buv?s Įgaliotas arba pra- kuris nori tarti žodi. Su

(E) Ne tik Lietuvoje, bet 
bei Estijoje 

buvo telkiami

rr.a miestų bei 
centrų statybai Kazachsta- 7

MASKVA VĖL RAŠO 
KITĄ ISTORIJĄ

Tikra nelaimė Sovietų Są-
nimas. kai mes išgirdome, i jungoje su ta istorija ’ Ten 
jog už tautinio apsisprendi- net savo (komunistų) parti
nio idėjos įgyvendinimą ko- jos teisingos istorijos negali 
voja ii- mūsų visų gerbiamas parašyti, nes kiekvienas 

naujai į priekį išlindęs ko
munistinis diktatorius visus

Lietuvos darbo žmonių įžy
miausias vadas Steponas

Radl?&.:. drauge &u juo Kip-! Kai Už tą idėją teko ir nuopelnus nori susidėti tik

ku buvome Palangoje 
Klaipėdoje.

2 1 T — - . ■ w _ _ _is gyvųjų atminimo, tarytum 
Nebuvome su Steponu niekad nebūtų nei gimęs. 

Kairiu susitarę. Karas nu-i Staiino laikais toje sovie-
i^riT ir Stenonas Kai^7:traukė bet koki susisiekimą tinėje "istorijoje44 buvo ke- jur.gą ir Steponas Kairys, .

r p Didesrioii dalis*Daba*l ®°mas* vistiek būčiau pada- džiaugsmu komitetas jį pa- bu?'®.ydngta Lietuvos Res’1 padarė ją visuotine, 
ne. Didesnioji dalis pabal- ręs §ią ilgoką ir nelengvą Rvietė publiką.

, mums čia Amerikoje kovo- ant savo raudonos galvos., 
, . • į ti, — nors šios šalies prezi- o savo buvusį priešininką ar

uii neseniai, lentas Woodrow Wilson konkurentą visiškai ištrinti
I

tiecių iš Kazachstano but o man kelionę. Nes tai man y-1 rft t-uika „-Hari «in e -
nukreipta į Tolimuosius Ry- ra paskutinė proga pamatyti j.jan,vt4. Pateko i svetimųjų despotų
tus, kui Amurske jiems teko savo brangaus draugo vei- • - rie jungą ir Steponas Kairys, T . .
statyti naują popieriaus; i 8 ir priešingų srovių žmones. ūk - naCiu na«u atvv- su Lietuva. Tik labai retai hamas į padanges' viso pa-
kombinato pastata. Iš Esti- ‘į - .. ... Kadangi po susirinkimo ji- ? ; jav nalim^tvdavan pasisekdavo mums apsikeis- šaulio darbininkų tėvas irnoriuVOp™tusTd&SSi lr-ane nak™j°’ ;ailsu° uoJAd'až„Tu,m Dirt:: ivienu kita laišku, pasie- mokytojas“ Stalinas. Jam

- u V. t . isieiKsu turėjau piogos su juo ir pla- - į y J f . i kiančiu mus aplinkiniais ke- pataikūnų buvo Dnrasomi
- čiau išsikalbėti. Anksti rytą ;U;vuvt „s Iiais-Bet kaip malonu būda- tokie nuopelnai, apie kutų srityse dirbančiųjų pa mes giminėms ir artimie-baltiečių laiškai griežtai . , . . .

cenzūruojami. Dėl to Pabal-i sle.ms; kūne «ip rupesUn 
tyje daroma išvada, kad T.i«al « 8loboJ° Jam aPSIrgu
Rytuose vvkdomos statvbos. 
turinčios ir karinės reikš
mės.

ESTŲ STUDENTAI 

KAZACHSTANE

(E) Pagal Švedijoje gau 
žinias 

sta n o
bo i 30 Estijos studentų 
Jiems teko statyti javų san-

ta.-

Paskui, kai Lietuva vėl

mo d b _ jisai Vlike. aš tome nuopelnai, apie au-
. jisai vėl išvažiavo į Lietuvą., Ake J j vo patirti, kad taip. kaip nuos n jis pats nebuvo gir-

kur jo laukė didelis darbas. * Atpasakoti tuos is ū meS’ galvoja ir-mūsų drau' dėjęs. Tai buvo gryna mela- 
0 Petrapilio univei’sitete džius, nors ir trumpiausioje

Atpasakoti tuos tspu- gaj karo nusiaubtame ir vo.
ir darė. ką galėdami, kad 'r..uul,‘taai«.oje kieiių okupuotame krašte ir ' Atėio valdžion Chruščio-
gyvenimo dienos. . mversitetas turėjo autono- . noma Perdaug neužimda- PutnJnJ? ? atgavusioje, vas. ir tą pirmykštę partijos

Man. deja, jau nebeteko n?lją* Xei Pohcij?- ne? .ka< mas jūsų laiko, aš noriu pa-, J
i jo aplankyti nuo to laiko, i V?uornene ^turėjo teises į brėžti vieną dalyką, kuris,!
kai pašlijo jo sveikata Ne- pakitę šitą mano rnanvmu. yra svar-' ..... . . . . .
leido apinkvbės. kurių čia motelc.įstaigoslaisvę canz- biausia5 veįionies „ metų P^yta nauja istorija.
neaiškinsiu, bet tarėjau vii- ™.la;kais su dabartine pa- vfeuomeninėje ir politinėje ” a^ ‘i'-''?8 T ?•£

J dėtimi Rusijoje, kurią valdo ninko seimos Ukmeiges ap- dintas kaip tik pnes Nikitos

ir valstybės istoriją reikėjo 
Steponas Kairys pažino mesti į šiukšlyną. Ilgokai 

tą idėją ne tik iš socializmo truko, kol buvo sufalsifikuo-

■as. vasarą Kazach-| £ ' Į<ad dar pasimatysiva. 
tatvbos darbuose dir- Kartkartėmis apsikeisdavo, jau

me laiškais Dar šių metu tas ir nepalaužiamas demo- ‘“■'J" “r NiKita ouvo Keliamas į dan-
me įauKais. var »ų “i į j univprs;tpto natajnas a- darbiauti. mokydamas pasi- <ru. —tik jis buvęs didžiau-

-nems leno siaiju javų sao- 1° mitinguoti ir žmonių ma- gis j0 įsitikinimas vra iš 1 turinži’j tė.tų vaikus- Paskui i sias galvočius, narsiausiasdėlius^gy.ylininkvstės tvar- £ k iš Petrapilio miesto bei vadas...

r neje. jisai susipažino su sa- Bet jam staiga nuvirtus.
nebetiko ir ši dar nebaigtoji

m vasario 16 d IJptuvos nepaprastų gabumų "istorija“. Kas jau išspaus-
džios ištaigų tarnautojai. Tanba Jisai buvo to isto- dėka“ jisai būtų galėJęs pa' dinta- tuoJ išimta iš apyvar-

jisai negali pagyventi bent Geležinkeliai ir kitos susi- rinio dokumento Iriausias i di^e!« ir Peln.ingą
tol kTtt ̂  darbas bus ^'">0 priemonės paliovė autorius, nelyginau? kaip A- karJ^- kaip pramomn.n-
baigtas’ veikusios. merikos Thomas Jefferson.1 “«• Be‘ 3° Širdis geide ne

Tačiau - gyvybės siūlas Tai buvo 1905 metų revo-; Toji vasario 16-os dėklą-' Jls?.* n,°^? ?.erave.s Ll.e’ 
laciau , Įiupijo J .1 iu- a a- • • I tuvos liaudžiai, is kurios ji-staisra nutrūko. Skaudu. . nucija. lacija skelbia tautinio apsi-, . . Vilpc- ;r iau «avn
Turčiau didelį malonumą Spalio 17 d. (pagal senąjį sprendimo principą, kuris dienose ūsai su-

Steponą Kairį pažinti asme- kalendorių) staiga pasirodė tada jau buvo "pasaulio pri- J J
niškai daugiau, kaip prieš Nikalojaus II Laisvės Mani- pažintas“.

tus. užbaigti seniau pradė
tus statyti dvejus gyvena
muosius namus ir veterina
rijos technikumo internato 
sienas.

N. METŲ DOVANA—

2 KILOGRAMAI MILTŲ

(E) Sovietijoje tebuvo 
švenčiamos pirmosios trys 
naujųjų metų dienos- Buvo 
paskelbta, kad kiekvienas 
Sovietų Sąjungos gyvento
jas galėjo įsigyti po du kilo
gramus miltų. Tai antrasis 
specialus "palengvinimas“: 
pirmasis buvo spalio revo
liucijos šventės proga- 
Maskvoje ir kituose sovietų 
miestuose nebuvo lengva į- 
sigyti šviežių vaisių ir dar
žovių. Prieš naujuosius me
tus kolchozininkų turguje 
Maskvoje už agurkų kilo

gramą (du svaru) teko mo

kėti aštuonis rublius (apie 8 
dolerius), pam.idorų kg. at
siėjo 4 rublius (apie 4 dol.).

72' f didžiųjų nusikaltimų

spauda rašiusi, kad Br. Kel- 
bauskas buvęs "geriausias1 JAV padaro jaunuoliai iki 

Europos šokėjas. įkūnijau- 25 m. amžiaus, sako 40 mė

tis šokio sielą“-Jis yra šokęs tų vadovavęs FBI įstaigai 

Anglijoje. Čekoslovakijoje. £įgar Hoover.
Prancūzijoje ir kituose kras-
tuose.

žinojau, kad Steponas priemiesčių. Visoje caro irn- Dekiaracijoje, ku- ’ ”'^aS nka t'
paliauja dirbęs, norėda- J™ '.'k.P generalinis vitnbalsiai riėmė 1918
,, k.iri; streikas. Streikavo net vai- vasario 16 d TJptnvns . ^avo nepapianepal

mas baigti savo atsiminimų 
trečiąjį tomą. Atrodė kodėl

Steponas Kairys atsisveikina su velioniu prof. Vaclovu Biržiška Waterbury Stankevičiaus lai. 

dojimo Įstaigoje 1956 m. sausio 1 d.

prato. kad darbo žmonių 
gerovė tegali būti užtikrin
ta tik laisvoje tautoje, nusi- 
kračiusioje svetimu jungu.

Taigi, kai Didžiojo karo 
eigoje ėmė griūti militarinės

tos, paskubom braukiami 
laukan Chi-uščiovo nuopel
nai. ir kuriama nauja istori
ja-..

Ta? nuolatinis istorijos 
perdirbinėjimo faktas dar 
akivaizdžiau rodo. kokią 
melagių bendruomenę so
vietiškoji sistema kuria.

KAIP ANAIS SENAISIAIS 

LAIKAIS
Atsimenate, kaip Lietuvoj 

' Romanovų ir Habsburgų j anais senais laikais skųsda- 
monarchijos, Steponas Kai- vomės. kad mažų miestelių
rys iškėlė Lietuvos nepn 

i klausomybės reikalavimą- 
' Šitą savo nusistatymą jisai 
i išdėstė serijoje laiškų, iš- 
' spausdintų "Naujienose“ 
: 1916 metais.

nelietuviai krautuvininkai 
rusuka svorio, mato. par
duoda prastesnės rūšies pre
kę už geresnę, žodžiu, visaip 
apgaudinėjo pirkėjus.

Pasii odo. dabar taip yra 
Kai 1917 m. Lietuvos lais- jj- sovietiniame "rojuje“, 

vės mintis pasklido plačiose; kur visos prekės ir krautu- 
žmonių masėse. Steponas, Vės valdinės, nors šios kar- 
Kairys nusistatė griežtai ko- j tajs jr kooperatyvinėmis va- 
voti už tai. kad Lietuva bū- dinamos.
tų pačių žmonių valdoma; Tas apgaudinėjimas ten, 
demokratinė valstybė. Jo matyti, taip plačiai varo- 
nusisiatymas paėmė viršų mas. kad net aukščiausias 
1918 m. vasario 16-os pa- teismas rado reikalinga tuo 
reiškime. reikalu pasisakyti ir pjimin-

Steponas Kaiiys matė to- ti žemesniems teismams, 
liau. negu kiti Lietuvos vei-j kad šioje srity nusikaltusius 
kėjai. Jisai buvo drąsus sa- reikia griežtai bausti.
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Pasikalbėju tas 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Rusiškasis šovinizmas
Svarbus įrankis sovietų genocido politikai

K. Dzilleja žurnale "The ’ vijoje, bet panašiu būdu ir 
Baltic Revievv“ (nr. 27) a- visose SSSR nacionalinėse 
pie rusifikaciją vienoje iš bei autonominėse respubli- 
trijų rusų pavergtų Pabalti- koše vi a pravedamas jėga li
jo valstybių — Latvijoje ra- apgaule, priešingai konsti- 
šo: tucijai ir kitiems „legaliem“

Pradedant 1962 metais sovietų aktam.
,. k*15“ okupuotoje Lat- Pavyzdžiui. Latvijos SSR
| vijoje buvo įvesta kaip ant- konstitucijos 92 straipsnis 
f rojt gimtoji kalba” visose (I96o metų ,e) -ga,.an. 
'“komėse įstaigose. Kaip tuoja" mokslini išauklėjimą 

gimtąja kalba.'biznio kalba“ rusų kalba 
turėsianti būti išmokstama 
ir vartojama visų oficialių Naujoji komunistų parti-

(paskelbta
ir krašte. Re- spaudoje 1961 metais) sky- 
pranešama iš

įstaigų darbininkų, taip pat jos programa 
miesteliuose 
zultate jau
centrinės Vidžemės, tai yra 
Latvijos šiaurinės provinci- kaiba apie „tautų klestėji-

I kalbai mokyti ir ruošia va- būti laikomas vienu svar- f 
dovėlius visoms „sovietų blausių uždavinių tarptauti-Į 
tautoms“. Kalbama, kad so- nio švietimo srityje. Rusų 
vietų Latvijoje tėvai patys knygos, laikraščiai ir žurna- 
„prašė“ mokyti „antrosios lai turi būti labiau pi opaguo. 
gimtosios kalbos“, kurią
vaikai „savo noru pradeda 
įsisavinti“ nuo pirmųjų mo
kyklos metų. Ir žurnalas 
„Padomju Latvijas skola“
(Sovietų Latvijos mokykla) 
skelbia atitinkamus raši
nius
gija
jos SSR nusipelnęs mokyto
jas“ E- Skerstena (Padomju 
Latvijas Skola Nr. 8. 1963) 
pataria, kad per pirmąją“ 
mokslo metų ketvirtį Latvi
jos antrojo skyriaus moki
niai turėtų dalyvauti ruošia-

Ar skaitei 
šias knygas?I

jami latvių mokinių tarpe. viENlso ŽMOGAbs GY. 
Turint galvoje faktą, kad VEN1MAS (Juozo Adomai-

prie latviškų mokyklų nuo
lat auga skaičius pensiona
tų (boarding houses) ir dvi-! 
klasių mokyklų, kur klasių 
kambariuose kartu via mo-., liečiančius metodolo-; komį , vajkai

* !£.?: (Lapijoje šiuo metu yra a-

jos. anksčiau buvusios giV-

— Alou, Maik!
Sveikas, tėve! Kas gir

dėti?
— Aš. Maiki, girdėjau.

čio-Dėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na 82.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas.

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

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

pie 240 dvikalbių mokyklų, 
o praeitų mokslo metų gale 
abiejų tautybių buvo arti 
75.000 mokinių), rusifika
cijos grėsmė darosi labai 
aiškiai suprantama.

Taigi, vien tik Chruščiovo 
pasakymo dėka (kad rusų1, 
kalba darosi visų sovietų 
tautybių antroji gimtoji kal
ba ). rusifikacijos politika

iiuje "Partijos uždaviniai muose parengimuose rusų 
tautinių santykių srityje“ kalba ir dainuoti „Žil byl u 

babuški serenkij kozlik (ru
sų vaikų eilėraštis). Tuo bū
du, esą. pradžiugintų savo 
tėvus ir juos įtikintų, kad

mą“ ir jų suverenumo stip-
kad ten net naujagimių rinimą“. Nors sovietų tautos
krikštas atliekamas dviem 
kalbomis, tai yra rusiškai ir

yra viena su kita glaudina
mos. tačiau esą „nacionali-

latviškai. Latvių mokiniai niai skirtingumai, ypač skir- 
privalo „savo noru“ rusų tingumai, kuriuos sudaro 
kalbą pradėti mokytis jau skirtingos kalbos, pareika- 
antiame pradžios mokyklos lauš daug ilgesnio proceso, 
skyriuje- šios kalbos išmo- negu nykstantieji skirtumai 
kimas. be to. Įvairiais būdais socialinių klasių tarpe“, sa- 
skatinamas ir pomokyklinė- koma toje konstitucijoje, 
mis valandomis.

„Antra gimtoji kalba“ y- 
ra absurdiška sąvoka, ka
dangi kiekvienas žmogus te-

Tiesa. kompartijos dekla- 
racijoje kalbama, jog „rusų 
kalba pasidarė bendra kal
ba visoms Sovietų Sąjungos

gali turėti tik vieną gimtąją tautoms, vartojama kaip in- 
kalbą. kurią jis išmoksta iš ternacionalinė ir kooperaci-

■ kad daktarai priešinasi. Ar 
teisybė?

— Tiesa. tėve. iki šiol A- 
merikos daktarų sąjunga sios

savo motinos (Latvių moks- nė kalba“. Tačiau toje ko 
lininkai tą kalbą vadindavo munistų partijos deklaraci

joje tautybiniais klausimais 
rėra nė vieno žodžio, kur

kad prezidentas Džiansonas pie,stu stojo prieš valstybinę, metimą;
. gydymo pagalbą, bet siomis1reikalauja ivesti seniems i ,. . . ., x ,

žmonėms skai tovą gydymą. ^en01m!s P^tdentas dr
Ar tai teisybė? Ward jau pareiškė pritari

mą. Pamatė, kad sunku pūs- 
tėve. ne preziden-: ti prieš vėją. tai mėgina pūs*— Ke

tas to reikalauja, bet žmo-į ti 
nės. Atsiliepdami Į žmonių 
reikalavimą. politikieriai 
jau apie ketverius metus šį 
klausimą kongrese svarstė, 
ir pereitų metų kongresas 
jį visiškai atmetė.

— Už tai, Maiki. Goldwa- 
teris kaltas, ba jis balsavo 
priešingai-

— Tiesa, tėve. jis gyrėsi 
balsavęs prieš medicinos

pavėjui.
— O ką reiškia mėgina?
— Matai, jis jau pritaria, 

kad gydymo pagalba seniem 
žmonėm reikalinga, tačiau 
nepritarta prezidento John
sono projektui. Jisai siūlo
savo planą, atmesdamas fe- i už vaistus, 
dearinlės valdžios kontrolę.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
lll psl.. kaina.........82.00

daug pragaištingesnė. negu 
be rusų kalbos neįmanoma i buvo prie Chruščiovo pirm-i 
apsieiti Bet tame pačiame; takūnų yra sparčiai varoma 
žurnalo numeryje Švietimo Latvijoje ir visoje Sovietų ŠVENTADIENIS UŽ M1ES- 
ministerija skelbia, kad „ru- Sąjungoje- Tos politikos ap-! Mariaus Katiliškio 1?
sų kalba yra pasidarius tarp
tautine kalba, ir dėl to rusų 
kalbos mokymasis kartu su 
latvių kalba mokyklose turi

imtis yra tokia, kad labai
gresia pačiai 
egzistencijai.

latvių tautos

J. Pr.

motinos kalba“).
Rusų kalbos kaip „antro- , . .

gimtosios kalbos“ pri- 1 USU kalba būtų pripažinta 
imas ne tik sovietu Lat- kaip antroji gimtoji kal-

— Bet prezidento Johnso
no projektas nenumato nei 
valstybinio daktaro, nei 
vaistų-

— Tai ką jis numato?
— Jis numato tik kamba

rį ligoninėje. Už gydytojo 
patarnavimą ligonis pats tu
rėtų užmokėti. Taip pat ir

ba" visoms Į Sovietų Sąjun
gą Įjungtoms tautoms.

Bet kokia yra priežastis 
viso to naujo ir skubaus 
„kalbų pohukoš“ pagyvmi- 
mo Sovietijoje? Atsakymą į 
šį klausimą galima rasti K. 
Chanazarovo iš Taškento 
straipsnyje. paskelbtame 
žurnale „Russkij jazyk v 
načainoj školie“ (Rusų kal
ba prodžios mokykloje) 
Maskvoje 1963 metais, kad

r”

Krin tr ris. Indonezijos prezidentas Sukamo skelbia, 
kad Indonezija pasitraukia iš Jungtinių Tautų organi
zacijos.

pagrindas tokiai politikai 
— Tai kokia čia pagalba įUVo Nikitos Chruščiovo pa-

— Maiki. aš norėčiau 
daugiau apie tą gydymą ži
noti. ba ir man gydymas rei-pagalba seniems žmonėms. ... .. , „

bet prieš ta sumanymą bal- kai‘"gas- daz-
savo ir demokratų. Jeigu jie 
būtų balsavę „už“, tai suma 
nymas būtų praėjęs, n ežiu 
rint kaip balsavo Goldtva 
teris ir kiti respublikonai, 
nes demokratų buvo daugu
ma.

nai marmatizmas baderiuo- 
ja. Anądien pradėjo ranką

ž-1-_ sukti iš peties- Taigi nuėjau 
_ ■ pas Zacirką ir sakau, sufik- 

syk man džinės su pipirais, 
ba kitokio ratunko negaunu. 
Nu. išgėriau, ale nieko ne-
macyja. Tada nuėjau pas

— Nu. tai kas dabar bus? daktara rodos ieškoti. Ką
_ Prezidentas Johnsonas i >?ik‘a (iai> tk sakau ,ka^ pf 

tis taip neskaudėtų? O jis 
sako: Išsižiok! Išsižiojau.

Iškišau. Jis
tą sumanymą dabar atgaivi
no. leve. Kai pereitas kong
resas jį atmetė, tai ponas 
Johnsonas prižadėjo žmo
nėms jį vėl kongresui pasiū
lyti. jeigu jis bus išrinktas 
prezidentu. Žmonės ji išrin
ko. ir todėl jis šiomis dieno-

Iškišk liežuvi! 
pažiūrėjo man Į gerklę, pa
maišė kažkokia discipulka 
ir parašė popierėli. Sako. 
dabar duok man penkis do
lerius ir nunešk šitą rašteli 
Į drukštort. tenai gausi lie-

ligoniui?
— Nelabai kokia. tėve. 

Dėl to iki šiol tas planas ir 
negalėjo per kongresą per
eiti.

— Bet mūsų valdžia pini
gų turi, Maiki. Milionais 
kloja Gomulkom. Titams ir 
kitokiems komunistų dikta
toriams- Tai kodėl gi nega
lėtų duoti savo seneliams 
gydymo už dyką?

— Čia tėvas turi tiesą. Ne 
tikjtai visokiems diktato
riams Washingtonas bai-sto 
savo žmonių uždirbtus mili
onus. bet yra dar nusistatęs 
išeikvoti 20 bilionų dolerių 
ir tokiai tuštybei, kaip kelio

staba dėl naujosios komu
nistų partijos programos 
(.Maskva. 1961). kur pasa
kyta. jog „faktiškai rusų 
kalba SSSR tautoms pasida
rė antroji gimtoji kalba“.

Šitas Chruščiovo pasaky
mas dabar yra komentuoja
mas visų sovietinių respub
likų visoje sovietinėje pėda-, 
gogikos spaudoje; ekspertai 
išdirbinėja metodus rusų 1

Šen. Edward Kennedy pasveikęs pirmą kartą atsilankė 
pas prezidentą Johnsoną.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

mis pasiūlė tą sumanymą - Nujau į drakštori
kongresui svaratyt. is naujo. | pad.J0<Ju t

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug'.enės Įna
mis— apsukru;- katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

nė Į mėnuli, kai tuo tarpu sa- Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. -Ji turi šunį, jos kiemą 
vi piliečiai neturi ligoje jo- kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
kios pagalbos. žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

kongr
— Bet pasakyk, Maiki. 

kaip tu rokuoji: ar bus ge
rai. jei politikieriai pradės 
mus gydyti?

— Tėve. politikieriai nie
ko negydys. Jeigu gydymo 
pagalbą kongresas sutvar
kys. tai ligonius gydys dak
tarai. kaip ir dabar-

— Sakai, jeigu sutvarkys. 
Tai reiškia, kad šitas biznis 
dar nėra sutvarkytas, a?

_ Ne. tėve. kol kas dar 
nesutvarkytas. Kongrese dar 
bus nemaža ginčų dėl jo

teli. Jis sako. atsisėsk ir pa
lauk. Laukiu. Atneša bak- 
siuką pilių ir sako: Seven 
dollars! Sakau, aš jau už
mokėjau daktarui. O jis sa
ko. dabar reikia už medici
ną užmokėti.-. O aš, Maiki. 
daugiau pinigų neturėjau, 
pasida: ė man ambarasas. 
kad nors Į žemę lįsk. O jeigu 
būtų skarbavas daktaras ir 
liekarstvos. tai tokios sar
matos nereikėtų senam žmo
gui iškentėti.

— Kai tėvas sakai „skar-

goniais; ale uz taigi Lietu
voje nebuvo taip baisu žmo- .
gui ir pas daktara nueiti. Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
Mano laikais už 30 kapeikų skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
davo. ir kraują nuleisdavo. ^Kos. Joi kaina giazi. pasakojimas sklandu.-, n visa apy 

O jeigu reikėdavo liekarst- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iiiustruo-

vų. tai uz porą grivinų ap- 
tiekoje žmogus gaudavai ge
riausių proškų. O jeigu dar 
nepamačydavo. tai po visą 
Lietuvą buvo stebuklingu 
šaltinių ligoms gydyti. Turė
jom ir burtininkų, ka ligas

ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu

Užsakymus ii pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

bavas daktaras . tai matyt. įkalbėdavo- Ii„  ____ o—-1 -   . - žmones iš
neštai painus klausimas. Y- turi galvoje valstybinį dak- gyVen(javo po ioo metų. 
ra ir priešingų nuomonių, tarą. ar ne? Gaila. Maiki. kad mes nega-

‘KELEIVIS’

_ Jes. Maiki. aš girdėjau., — Jes, Maiki. lim i Lietuvą sugrįžti... 636 E Broadvray So. Boston 27, Mas*.

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., 
kaina $2.00.

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

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
iJETUVIŲ 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- 
6Ą LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

LIE
TUVA STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

ŽODYNA1

Keleivi; administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus*

Anglų-lietuviu kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai
na .................................. J4.IM

Anglų-lietuvių kalbos žo
ynas, v. Baravyko apie 

>00 žodžiu, puslapiai. NEPRIKLAUSOMA 
....................... $6.00koina

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
r.aitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvna* ViUaus Peteraičio. II 
•aida, dargiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl.. kair.a $7.0o

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,-00 žodžių, 990 psl., 
kaina ......  .............  $12.00Į

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mas*. 
636 E. Broadvray,
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MOTERŲ SKYRIUS

JULIUS KAUPAS

Velnias Juoduodegis Kaune
Dr. Julius Kaupas gimė 1920 m. Kaune, mirė Chica

goje 1964 m. kovo 1 d. Literatūroje jis pradėjo reikštis 
nuo 1942 m. 1948 metais už pasakų ir fantastinių isto
rijų knygą "Daktaras Kripštukas pragare-4 gavo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premiją. 
Dr. J. Kaupas įvairiuose leidiniuose yra išspausdinęs 
nemažai savo beletristikos kūrinių, be to, parašęs rim
tų literatūros kritikos straipsnių. Jis buvo vienas ga. 
biausių jaunosios kartos kūrėjų ir būtų dar daug su
kūręs literatūrinių vertybių, jeigu staigi mirtis nebūtų 
nutraukusi jo gyvenimo.

V. Mykoi&itis - Putinas

SNAIGĖS

Ar meni tu baltą taką.

Kai diena iš lėto baigės,

O aplink, kaip baltos puokštės. 

Krito švelniapūkės snaigės? 

Stebuklingas buvo takas.

Sniego puokštėmis nuklotas!

Jis tolyn, tolyn viliojo 

Į melsvus beribius plotus.

Baltų snaigių apkaišyti 

Nejučiom abudu ėjom 

Pro pusnynus, pro gėlynus 

Pasipuošusiom alėjom.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimos teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 112 i-31.

Atsakymas
1. Sočiai Security įstaiga, 

į kurią kreipiamasi senatvės 
yra suėję 62 metai amžiiaus. i pensijos gavimo reikalu, nė- 
Esu padavęs pareiškimą i: ra ta pati įstaiga, i kurią rei- 
pensiją išeiti. Kadangi ang-į kia kreiptis dėl nedarbo pa
lų kalbą silpnai suprantu, j šalpos. Pirmoji yra federali

Klausimas
Prašau paaiškinti Keleivy 

sekančius klausimus. Man

VELNIAS JUODUODEGIS KAUNE
l‘

Velnias Juoduodegis jau seniai ruošėsi bėgti iš pra
garo j žemę. Jis nesykį girdėjo iš gudrių velnių, kurie jon 
nuvykdavo sielom paprekiauti. kad ji nuostabiai graži 
esanti- Tad vieną dieną, kai visi velniai sumigo. Juoduode
gis pasiėmė uodegą Į ranką ir atsat giai išsėlino pro siaurą 
urvą, vedanti i užpakalines pragaro duris.

Jas pravėręs, velnias pateko i Kauno miestą. Tą die
ną Kaune buvo mugė. Velnias įsimaišė į klegančią minią. . .
tokią margą, kad nė pačiu kipšu niekas nesidomėjo. Jis Jam jteikė punktų ultima- 
smalsiai vaikštinėjo tarp praeivių ir pirklių, tarp senių 
rūkančių riestas pypkes, ir tarp jaunų miesto padaužų, 
kurie velnią tuoj ėmė tampyti už uodegos.

— Visokių perėjūnų per mugę čia priplūsta. — kal
bėjosi du ubagai tarp savęs. — net ir velnių, pasirodo. J 
netrūksta.

Taip pagaliau atėjo pietų metas, ir velnias užėjo 
netolimon alinėn užkasti-

Kodėl Žabala negrįš pas žmoną
Iš Los Angeles praneša- 12. Neturi girtis niekam 

ma. kad jaunavedis Alber-_ ir niekur, 
tas Žabala nebegrįš pas sa-: 13- Jei yra koks reikalas
vo naują nuotaką Adelaidę • atlikti, turi tai atlikti anks
Zabalienę dėl to, kad Zaba- 
lienė. tik nespėjus ištekėti.

' tumą:
1. Negerti.

I

ti ir pareiti tiesiai namo taip 
pat anksti.

14. Jeigu turi nusikirpti 
plaukus, turi tatai atlikti 
anksti, o ne naktį, kaip an-

2. Atiduoti man kiekvie-i dai man sakei, ir kirpimas
ną uždirbtą centą-

3. Po darbo niekur nesu
stoti.

4. Jokiomis aplinkybėmis 
nesusitikti su savo seserim.

5. Niekuomet neiškrypti
iš savo kelio, darant malo
numą kitiems žmonėms.

neturi užimti visą dieną.
15. Visuomet ir visur tu

ri būti laiku.
Šiuose 15-koje punktų ro

dos yra apimtos visos sąly
gos ir situacijos, bet tai dar 
toli ne viskas. Ultimatumas

tai Sočiai Security įstaigoje 
negalėjau išsiaiškinti sekan
čius klausimus:

1. Jei aš dabar pats sau
vališkai mesčiau darbą, ar 
aš galėčiau gauti iš Sočiai 
Security pašalpą kaip be
darbis?

2. Jeigu aš dar dirbčiau 
iki man leidžiamos uždirbti! 
sumos, t- y. iki 1.200 dole
rių. tai ar aš už šitą laikotar
pį. kuris prasitęs nuo pada
vimo pareiškimo pensijai 
gauti iki pirmojo čekio gavi
mo, bus man išmokami mė
nesiniai man priklausantie
ji čekiai?

3. Ar į mano uždarbio su
mą. 1.200 dolerių, turi būti 
įskaityti ir gaunamieji nuo
šimčiai už mano santaupas 
esančias banke?

nės valdžios įstaiga, pasta
roji gi — yra vietinės val
džios (valstijos—state) į- 
staiga. Ši įstaiga paprastai 
vadinasi Employment Secu- 
rity Office.

2. įstatymai leidžia už
dirbti iki 1.200 dolerių per 
metus, nenustojant jokios 
dalies senatvės pensijos (su
laukus 72 metų amžiaus, ga
lima uždirbti kiek tik pajė
giama. nenustojant pensi
jos). Pensijos čekiai Tams
tai priklauso nuo tos dienos, 
kai Tamstai sukako 62 me
tai amžiaus, ir Tamstai bus 
sumokėta už tą laiką. Jeigu 
Tamsta per metus (nuo sau
sio mėn. 1 d- iki gruodžio 
mėn. 31 d.) neuždirbsi dau
giau negu 1.200 dolerių, tai 
nenustosi jokios dalies savo 
pensijos.

3. Santaupų nuošimčiai, 
kaip ir gaunamos nuomos, 
neįsiskaito į tuos "leidžia
mus uždirbti'* 1.200 dolerių, 
įstatymai sako. kad galima 
"uždirbti'4 iki 1,200 dolerių 
per metus, nenustojant pen
sijos-

Už pensiją nereikia mo
kėti pajamų mokesčių (in- 
come tax). tačiau už gauna
mus nuošimčius ir nuomas 
reikia mokėti pajamų mo
kesčius.

Dėl Tamstos paklausimo:
1- Jei darbininkas savo 

noiu pameta darbą, jis ne
gali gauti nedarbo (unem- _
ployment) pašalpos. Nedai- žeme: 59 < pnva įems as- 
bo pašalpa mokama tik to-' menims ir jų organizacijom, 
kiems darbininkams, kurie 34'. federalinei vyriausy- 
yra atleidžiami iš darbo nej bei, 5% savivaldybėm ir 2'. 
dėl savo kaltės ir kurie nori | in<iėnams. 
ir gali grįžti į darbą, jeigu 
jie būtų pašaukiami.

Štai kam priklauso JAV

Prie ilgų ąžuolini ųstalų grūdosi žmonės, apsiausti 
tabako dūmų, gėrė alų ir užkandžiavo, šnekėdamiesi ir 
ūždami kaip bičių avilys. Tačiau vos tik velnias įžengė 
pro duris, visi ūmai nuščiuvo, tarsi žado netekę, ir įbedė 
į jį išgąsdintas akis.

— Velnias, velnias atėjo... — ėmė šnabždėtis jie i pasakysiu.
tarp savęs nusigandusiu balsu ir bailiai rodė pirštais ii. Jį-Įkelti kojos į jo- 
t ki bara net tuo atveju, kai

b kitas tau fundija.
Velnias gi nustryksėjo į tolimiausią alinės kampą

ir atsisėdo prie laisvo stalo, pasidėjęs uodegą ant kėdės 
atramos-

baigiamas keturis kartus pa-
6- Jei pas mus kada bus brauktu sakinitf':

svečių, nėra jokio reikalo ei
ti Į krautuvę alaus pirkti.

i

"Visa tai ašsiš tavęs rei
kalauju ir dar daugiau- Jei 

Turi daryti tai. ką aš tu su tuo nesutinki, užmiršk
' šipasakysiu daryti ir kai aš I viską

Žabala taip ir padarė. Jis 
užmiršo viską, tai yra—ir 
Zabalienę...

9. Niekuomet niekam ne
skolinti pinigų net dviejų 
doleriu!

10- Turi atiduoti man iš
keisti savo čeki. arba aš tu-

DAUGIAU BURTININKŲ 
NEGU DAKTARŲ

įDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot’

— Ei, šeimininke, eik šen! — sušuko jis. suplojęs 
plaukuotom savo rankom. — Neužmiršk svečių aptarnau
ti. Nešk čion varlės kepsnį su šikšnosparnių padažu!

Šeimininkė pastyro ir išbalo kaip drobė. Nežinia, kas man Pameluosi
būtų įvykę, bet, laimei, tuo tarpu su trenksmu atsivėrė <a? suzlnosiu-
valgyklos durys. . - • -

i
Du iškilmingi policininkai įžengė vidun, žibėdami 

auksinėm žvaigždėm ir girgždėdami aukštais blizgančiais 
batais.

— Kaip tik laiku, ponai, — sušuko šeimininkas dre
bančiu balsu ir skubiai pribėgo prie jų- — Kaip tik laiku!į 
Žiūrėkit — kampe velnias sėdi. matot? — ir jis nervingai 
šluostė suprakaitavusią savo kaktą. — Į valgyklą ir šunis; 
atsivesti draudžiama, o čia. pamanykite tik—pats velnias ’

— Suimti! Suimti velnią! — sušuko kažkas. — Jis 
mano dėduką kortom lošti gundo!

Kambary pakilo triukšmingas ūžesys, nes visi šoko Studenl« Mary Herman rasta 
kaltinti velnią. New Yorke namų prieangy nu-

aKMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo pnes Sme
tonos diktatūra. Pirma dali* 280 
psl. Kaina.................................. $3.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto Tiri u vių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. MU 
cnelsonas. virš 560 puslapių. Kai
na kietais viriai* $5.00. minkštais 
viršais f 4 CM)

rETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai lr įdomiai parašyti 
atsiminima) kaip Lietuva keltai 
•š miego. geriausia devara kiek
viena proga gražiai.* kietais vir

šeliais. ’Kusiroota. 416 puslapių, 
didelio formate. Kaira .... 15 50

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Parai Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildu ta tuo 
kkaasimu knygutė. Kaina.. 25 (m.

r AS A GIJO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žh»ų lietuvių ir angių kalbomis 
apie lietuvius visame pa-auly, 

464 psl. Kaina .......................... >6.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAk_ 
R££>. S2 osl., kaina.......... 25 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo paridarpa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

uIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amenkos lietuviam-. 144 pusla
pių. Kaina ..................................  >1.06

-LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mo-uo*e nė
ra vienybės, 80 psl.. kair.a .. 51.66

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istonnis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apoarai ____ 5J.5O

VISUOTINAS TVANAS Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k«» apie tai sa
ko mokslas? Kaina ............ 29 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Liete 
▼os socialdemokratų raita’ dėl to* 
ševikų okupacijos ir teroic Lietu 
▼oje. Kaina ......................... 25 La’

Kėleivio skaitytojas jonas
Massachusetts.

Lee Parman iš Washingtono 

ieškomas 13-je valstybių, nes 

kaltinamas nužudęs Ann Cary, 

Valstybės departamento sekre

torę. kurios lavonas rastas gat

vėje.

ŽVILGSNIS r PRAFTT1 x. Žuko 1 
domfi« atviminimai. *77 pal . >rai 
na ........................................ S5.no

| DIENOJANT. “knygnešiu karaliai*’" 
sūnac* Kipro Biotinio idomū- atri 
minimai. 464 esi., kaina... $fr«C

1905 VĖTAI. Kipro Biehr-io atmini 
nimų antroji dalia. 592 ptialania-

9C.00

LIETTJVPJ DAINOS AMERIKOJE 
aurii'.ko ir -cr-dara^o Jnna« Ba
ly*. 472 daine* *u gaidomis. Ang 

Mškai duota* kiekvieno* dairai* 
tariny®, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems. iri'ta
>26 pue!. kaina ..................... S5.ŪC

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
rašė E. Vandervelde. vertė Verdū 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROT’GH'S I.If HU A NT A N 
8ELF-TAUGIIT. M. Inkienė. re
tas vadovėli* lietuvių kalbo* ro- 
kytia angliškai kalbančiam. 
pal., kaina .......................... >7.26

ŽEMAITES RASTAI Garsiosios mt> 
sų rašytojos nirmoįo ksio met' 
Amerikoje parašyti vaizdeliai »■ 
Tašyto jos paveikslu. 128 puslapiai 
kabia ........................................ 50 Ct

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa, 
socializmo aiškinirunas Kair.a 25 r

Paryžiuje didelį pasiseki-
! riu ji matvti prieš iškeičiant.• tu,'i Aiškiaregių vado- 
•’ 11. Niekuomet neprivalai vas". kuriame surašyti bur

tininkai, astrologai, grafolo- 
gai ir kiti panašūs ”specia- 
listai“. žodžiu.— žmogaus 
ateities spėjikai- To vadovo 
duomenys rodo, kad Pary
žiuje tos "profesijos“ žmo
nių esama per 10.000. kitaip 
tarus, vienas šimtui dvide
šimčiai paryžiečių.

Ypatingą pasisekimą turi 
rusė burtininkė Madame 
Frederiką, kurios patarna
vimu naudojasi ir labai žy
mūs asmenys.

Visoje Prancūzijoje tokių 
spėjikų esama apie 40.000. 
Prancūzai jiems sumoka 10 
kartų daugiau, negu Prancū
zijos vyriausybė išleidžianti 
moksliniams tyrinėjimams.Policininkai nė kiek nenustebo — savo gyvenime jie 

buvo dar ir ne tokių nusikaltėlių matę. Jie tik linktelėjo 
vienas kitam galva ir primerkė akį. Po to prisiartino prie 
velnio, didingai žvangėdami sidabriniais pentinais, ir už
dėjo jam ranką ant pečių-

Vyresnysis policininkas iškilmingai nusikosėjo ir iš
tarė griausmingu balsu:

— Miesto policijos vardu tamsta, kaip žmonių gun
dytojas. esi suimtas. Prašom eiti su mumis į teismą.

durta.

Taip praeiviams besišnabždant, jie praėjo miesto so
dą ir netrukus pasiekė didžiuosius teismo rūmus, kurių 
aukštos kolonos., rodės, net ir patį dangų įėmė.

Policininkai įvedė Juoduodegį į plačią salę. kuri lūžte 
lūžo nuo žmonių. Prie aukšto stalo gi sėdėjo miesto teisė
jai. visi su žilom barzdom ir žibančiais akiniais, dideliais 
kaip petelnė. kad geriau nusikaltėlius matytų.

Po tokių iškilnių žodžių velnias tik susitraukė ir ban-1 .
dė palįsti po stalu. Tačiau policininkai gerai žinojo suė-1 ^e,a Pa^ste s! SY 1
mimo tvarką ir ištraukė iš už diržo sunkias grandines,
surakino jomis velnio letenas. Po to jie išsivedė besispar
dantį Juoduodegį iš alinės ir išdidžiai patraukė miesto 
gatvėn. Pusė užkandžiavusių žmonių išsekė paskui juos.

— Tai šauni mūsų policija! — stebėjosi žiopliai šali
gatviuose---- Net ir velnią pagaliau pagavo. Aš visad sa
kiau kad mūsų policininkai ne iš kelmo spirti.

pagavome. — pra
tarė vyresnysis policininkas. — Patį kipšą.

Tuoj visa salė ėmė šūkauti, nerimti ir lipti ant suolų, 
kad geriau velnią matytų-

Tačiau vyriausias teisėjas paskambino varpeliu, ir 1 
kapų tyla įsiviešpatavo teismo salėje.

!

Patsy Dotson. 15 m. amž.. ku

riai atidavė savo inkstą motina 

(užpakaly). Operacija sėkmin

gai padaryta gruodžio 16 d.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. K ai na ........................... >4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ...................  tt.ov Į

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I-aha: daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

-ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nac 
seniausių laiku iki Lietuvos ne
priklausomybė* galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikalų, 296 psl., gara* popierius 
kaina ........................................ SlO.Ot-

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu
viškų ir kitų tautų valgių receptų 
132 puslapiai, karna.........

(Bus daugiau).
1i Chicagos vaikų ligoninėje.

ALTORIŲ SE9ELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys daly* įrišto* j viena 
Autorius, nat* buvęs kunigą.*. «p 
rašo. kaiD kunigas Vasari* išriša 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knvgų, kieti viriai. BSl puslaoi* 
Kaina .................................. >6.00

NE PRI K LA USOMOS LIETUVOS 
PINIGAi, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina .......................... 55.Of

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir •« Ame.Skos lietuviu gyve
nimo. 178 ps!., kaina ............ 52.06

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
ai-kiai parodo, kaip keitėsi visuo 
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct

UEMOK RATINIO SOCIALI/M v 
PRADAI. Populiari ir nau tinga 
knyga šių dienų klaų.-iniati.s su
prasti. Kama ............................. 6Oc

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•34 E- Broodway ------ :------- So. Boetoa 27, P. an*.
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1 VIETINES ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

PASKELBIMO 47-SIOS SUKAKTIES MINĖJIMAS BUS 

VASARIO 14 D. 2 VAL. POPIET SO. BOSTONO AUKŠ-

nės išvykti ir esanti pakeliui 
pas jį.

T- Normantas, perskaitęs 
žmonos telegramą, iš didelio 
džiaugsmo taip susijaudino, 
kad gavo širdies priepuolį, 
o nuvežtas į ligoninę tuojau

TESNIOS1OS MOKYKLOS SALĖJ (THOMAS PARK), i mirė. Sūnus su dukrele, no
rėdami atvykstančiai moti
nai parodyti savo mirusį tė
vą. laidotuves atidėjo iki

PARDUODAMI

už mažą kainą "Draugo* ir MKe- 
leivio* 1958-1964 metą komp
lektai.

šeštokas,
12 Swaliow St., So. Boston, 
Maa. 02127, tel. AN 8-9264.

KURI RENGIA 
SKYRIUS-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS

Ir pūga neįveikė

Dėl šeštadieni siautusios 
pūgos daug numatytų pa
rengimų neįvyko ir juos te
ko atidėti vėlesniam laikui. 
Bet i Kultūriniam Subatva- 
kari paskelbtą žuvusio poe
to Algimanto Mackaus mi
nėjimą ir per tą audrą susi
rinko gražus būrelis žmo
nių. o aktorius Algimantas 
Žemaitaitis, kuris skaitė A. 
Mackaus kūrybos ištraukas, 
per sniegus atvažiavo net iš 
Waterburio.

Minėjime pagrindini žo-

Parapijos choro koncertas 

sekmadienį

Dėl pūgos praeitą šešta
dienį neįvykęs šv. Petro lie
tuvių parapijos choro kon
certas bus šį sekmadienį, 
sausio 24 d. 6 vai- vak. So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje.

Pabaltiečių draugijos 

susirinkimas

Šį sekmadienį, sausio 24 
dieną 3 vai- popiet Tarptau
tinio Instituto patalpose

STASIO MI-

motinos atvykimo, o tėvo, vntt-ounu PARAŠYTĄ
lavoną, kad ilgiau išsilaiky-J KNYGĄ: "Lietuvių lieivija 
tų nesugedęs. įdėjo į tokiem 
reikalam skiltą ligoninės

SKAITYK 

tėvo CHELSONO

šaldytuvą.
Visos laidotuvės yra liūd

nos, bet šios buvo liūdniau
sios už visas anksčiau buvu
sias. Nors laidovuvės įvyko 
darbo dieną, bet velionio 
palydėti į amžino poilsio 
vietą atvyko nepaprastai 
daug lietuvių ir beveik visi 
su ašarotomis akimis. Šios 
laidotuvės buvo lyg tyli de
monstracija prieš žiaurų 
bolševikų elgesį.

J. Rainis

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK 

S I AIS V IKSAIS $4.00, 

NIE'I AIS— S5.DO

r
RAMERCY SHIPPING CO.
TURINTI VNEŠP06YLTORG 

LEIDIMĄ

parduoti įvairiausio 
MAISTO IR DOVANŲ

SIUNTINIUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

-Me* taip pat parduodame plačiai 
visoje Amerikoje garsinamas 

nešiojamas
RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES, 
gamintas Šveicarijoje, su lotyniš
kais ir rusiškais raidynais. 
Pristatoma bet kur Amerikoje.

Kainos žemos 
auo $59.95 iki $129.50

Rašykite angliškai ar lietuviška 
ir gausite pilną katalogą.

GRAMERCY SHIPPING Co. 
lig E. 28 St., Neu York 1S, N.Y

Tel. M U 9-0598
Atidaryta: kasdien 9-5:30;

šeštadien. 9-12:30

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

d į tarė poetas Stasys Šant-Į (289 Commonwealth Avė.)
bus N. Anglijos Pabaltiečių 
Dr-jos metinis susirinkimas, 

ir nušv lesdamas patį poeto j kuriame, be apyskaitinių
asmenį. Algimanto Mac- dr-jos veiklos pranešimų jų; paiešk.mas Romas (Romu- 
kaus eilėraščių nuotaikingai tvirtinimo, valdybos rinki- sįs) Didžiulis, kilęs iš Skapiškio 
paskaitė jau minėtas akt- A. mų, latvių pianistė Baiba i valsčiaus. Varniškių dvaro, gv- 

...... , n: Krumins paskambins Beet-i JAV Connecticut vabti-
hoveno ir Kenins kūi inių. o į j^as apje jį turįt^ kokių žinių. 
Romas Šležas parodys savo; malonėkite pranešti: 
susuktą filmą Velnio bala . Į sophie Egounis,

Cross Street,
Naujas L. Enciklopedijos Rowlev. Mass.__________ ____

varas, plačiai apžvelgdamas 
A. Mackaus kūrybą, veiklą

.lieskojimai

Žemaitaitis ir bostonietė Bi- 
į-utė Vaičjurgvtė, turinti 
gražų scenos meno talentą 
jaunuolė.

Drauge buvo paminėta ir 
tragiškai žuvusi Lilija Va-! 
nagaitienė. ilgus metus iš
tvermingai dirbusi kultūros I 
ir visuomeninį darbą.

Nors ir pūgai siaučiant, 
šeštadieni vyko ir lituanisti
nės mokyklos pamokos. į 
kurias atsilankė daugiausia 
pačių mažųjų mokinių.

M.LT. laimėjo

Sausio 15 d. M.I.T. įveikė 
So. Bostono Lietuvių Pil- D- 
jos šachmatininkus 3-2. Tai

Marijona Lekytė-Kaspu- 
Į tiene ieško brolio Juozapo 

. _ ... Lėkio, gyvenančio ar gyve-
.. Lietuvių Enciklopedijos nusio Chicagoje.
32-sis tomas jau rišykloje, Į _ Jis pats arba. kas apie ii 
netrukus jį gaus prenumera-

tomas

toriai. Tame tome yra žo-
aziai T* LtkineranA c ilr 1 ■ B —S
Valeika.

Iki raidžiu Tw redagavo 
dr. J. Puzinas, o raides U ir 
V — Pr- Čepėnas.

Mirė A. Margaitis

Sausio 12 d. staiga mirė

ka žino malonėkite pranešti 
man šiuo adresu:

Marv Kasputis 
DR 1-45
Austinburg. Ohio.

Geradariui atsilyginsiu.
(2)

GERIAUSIA DOVANA

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

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5-50

nipro Bielinio "Penktieji 
metai”. kaina 56.00.

Kipro Bielinio “Dieno 
iant”. kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje.” 
kaina minkštas vrieliab $4, 
kietais $5.00.

' I
STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-
domo Varno pieštą Lietuvos prenumeratai pasibaigiant, 
nepriklausomybės paskelbi- j atsiųstų reikalingą sumą- 
mo akto pasirašytojo Stepo- £MUBe Ubai dėkingi tiem.

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITĮ

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

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

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

tys, be paraginimo, prieš

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
nauzoliejaus Maskvoje, la
jai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistu 
tnygelę —.

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

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

pirmas musų vyrų pralaimė
jimas. Po tašką laimėjo tik • Albinas Margaitis. gyv. So. 
Leopoldas Šveikauskas ir Bostone, palikęs liūdinčius
Juris Ozols. Varžybos įpusė
tos. mūsų vyrai tebepirmau-

zmoną Oną Bacevičiūtę 
Margaitienę ir studentą sū-

ja Bostone, tačiau M.I.T-ga- nų Gediminą, kuriems reiš- 
li susilyginti taškais, kai už-: kiame gilią užuojautą, 
baigs rungtvnes su Brandeis
universitetu. Reikia pridur-l Pasibaigė batų dirbtuvių 
ti. kad M.I.T. gruodžio pa- streikas
baigoje pasidalino 1-3 vie- _ . .
tas JAV kolegijų varžytose: . Pi aert, savaitę pas.ba.- 
Los Angeles mieste draugej ?e o f'lenas tiukęs N. Ang Il
su Kalifornijos kolegija ir J08 batM dirbtuvių darbinin
Texas universitetu- Dabarti
nis stovis Bostone:

Lithuanian 5-2 
M.I.T. 4-2 (1)
Boylston 4-3 
Cambridge 3-2 (2) 
Sylvania 3-4 
Harvard 21/; (1) 
Cambridge II 2-3 (2) 
Brandeis r2 (1)
Sausio 22 d- Harvardas 

atvyksta i So. Bostono LPD.

kų streikas, kuriame daly
vavo per 10,000 darbininkų.

Pagal dviems metams pa
sirašytą sutartį, darbininkai 
gauna 6 centų priedą valan
dai. ilgesnes atostogas ir ge
resnes draudimo ligoje sąly
gas.

Unijos direktorių Accar- 
i dį. 49 m. amž-, kalbant dar
bininkų susirinkime Haver- 
hily, kuriame sutartis buvo 
patvirtinta, ištiko širdies 
smūgis, ir jis tuoj mirė.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Liūdnos ir netikėtos 

laidotuvės

1
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ir Iidžiausį ka
pitalą.
sąmoningas net o vis XJTTrR APDRAUDOS. bet
stoja nariu i SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalir-ę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo SI00.00 iki 
S10.900.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymelėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. T.

kurie tokių raginimų nelau

kia, ir tikime, kad ateityje 

▼is mažiau bebus tokių, ku<

I riems reikės siųsti primini

mui.

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.

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, 176 psi., Kama....................................................... — $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 Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cat 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .........................................................  $1.00

KAS NORĖTŲ APSIGYVENTI 
FLORIDOJE?

Parduodu mūrinį 5 kambarių 
namą su garažu, pusė ekerio 
žemės, daug vaismedžių, palmių, 
galima statyti ką nori. Aš čia 
išgyvenau 10 metų, pasenau.

Atvažiuokite arba rašykite, 
susitarsime.

Joe Pundinas,
1643 43rd Avė. N. W-»
Miami 44, Fla.sistojęs. T. Normantas pra

dėjo stengtis iš bolševikinio 
1 vargo ištraukti ir žmoną. Jis 
vaikščiojo pas advokatus, 
rašė ilgiausius prašymus,

T. Normanto šeimą išar- beldėsi į Įvairių įstaigų du
rie praeito karo audros- Bė-1 ris, sugaišo daug laiko ir iš- 
gant nuo bolševikinio tero- leido nemažai pinigų, bet 
ro. jam pačiam su sūnum ir žmona leidimo pas jį atvyk- 
dukrele pasisekė pralaužti ti vis negavo.
visas užtvaras ir atvykti į ^aip ]ęe]erjus metus var- 
šią sali. bet jo žmonai pa- jr n^ejęO nelaimėjęs, nu
bėgti nepavyko, todėl buvo jej(j0 rankas ir pasidavė li- 
pnversta likti pavergtoje te- kimo valiai fiet pačioje pra. 
vvnėje bolševikų atnešto • me^ pabaigoje jis ga- 
vargo vargti. J vo telegramą, kurioje žmo-

Toronto mieste apsigyve-Jna trumpai pranešė, kad ji Į M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
nęs ir ant stipresnių kojų at-1 jau gavusi leidimą iš tėvy-l 196 poslapiai, kaina —............ ............ ........ |2.0Q

TIKRA TEISYBE

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. Jop 
kaina tik 50 centų.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaiha . . $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
sV Oinn iiLr flArvama vii\

PELYN'I KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaites vaikams. 69 psL 
Irain* ........................................ $1 M

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 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, II 

tomas, 336 psl., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6
_ Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. II 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
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

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

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

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

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

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮ2 T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5 no.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas anie 
motinos meile, jos tikslą ir 

i rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psŲ 
uaina $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 Į 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

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

KĄ DOVANOTI?

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

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

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-'*

> redagavo J. Audėnas, kai
na $1 -50.

”Leave your tears i n Mo»- 
kow.“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania 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 
Dauzvardiene. kaina $2.

* t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3, 1965 m. sausio 20 d.

Vietines žinios
KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS IU AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

Susirenka Laisvės Varpo 

sprendėjai
Ši sekmadienį, sausio 24

Sunkiai susirgo 

adv. Zuzana Shallnienė

Poetas Henrikas Nagys i 

Kultūros Klube
Bostono Lietuvių Bend

ruomenės Kultūros Kiu Iki 
susirinkimas Įvyks šeštadie
nį. sausio mėn. 23 d- 7:30 
vai. vak. Tarptautinio Ins
tituto patalpose. 287 Com- 
monueaith Avė. Bostone.

Programoje — poeto dr. 
Henriko nagio paskaita: 
■'Lietuvių poezijos viena 
diena*} (Nuo liaudies rainos 
iki nužemintųjų)- Iš H. Na
gio kūrybos paskaitys akt. 
Jurgis Jašinskas. iš Fausto

Legionierių vakarienė
Stepono Dariaus posto 

moterys šį šeštadienį, stusio 
23 d., posto salėje (168 H j 

! St.) rengia malonų pokylį, į £ 
kurį visi kviečiami atsilan-e 
kyti. Pradžia 6:30 vai. vak.i»

Advokatė Zuzana šhall- , padeklamuos Bi Stepono Dariaus posto vadas Stanislovas Verbickis su posto
nienė praeitą savaitę staiga Adomavičiūte. . n— i-» p»

salėje susirenka Laisvės susirgo ir buvo paguldyta . Po paskaitos laisvas pa-
Varpo radijo sprendėjai, i New England Medical Cen- sn*'es>>& ir kavute.

Klubo valdyba maloniai 
kviečia visus atsilankyti su 

raugais ir pažįstamais.
lą. nusmaigstytos ateities šiai žymiai mūsų visuo- Poetas dr. Henrikas Na- 
veiklos gairės, renkama menininkei nuoširdžiai lin- gys. su savo kūryba ar pa
liauja valdyba ir revizijos kime greičiau pasveikti. 1 skaitom dažnai dalyvauja 
komisija. * tolimos Chicagos ar kitų vie-

T . . ----------- — tovių kultūriniuos parengi-
grafose atsiliepia į mūsų Po minėto susirinkimo 4 muos. o Bostone yra palygi- 
opiausius kultūrinius ir ki- vai. vak- ten pat bus vaišės nama‘ reta* 5veclas' Tal dl’

d- 12 vai. Tautinės Sąjungos

Tame susirinkime bus iš- ter sveikatos tyrimams, šios 
klausyti valdybos praneši- savaitės pradžioje numato- ■ K' įecia 
mai apie praeitų metų velk- ma jai daiyti operaciją. chauga

tus klausimus, duoda geros suvažiavimo dalyviams ir delis lietuviškojo poezijos
lietuviškos muzikos ir dai- visiems, kas tik panorės at- žodžio meistras ir gyvos šie 
nu. Tai viena rimtųjų mūsų eiti. Bus ir meninė progra. Ne ’lenas_“

turinėmis ar visuomenine-kultūrą puoselėjančių istai- ma. kurią paruošė rašytojai . . . ,
gų. Ji visų remtina, kad jos Stasys Santvaras ir Antanas nus problemomis besidonųs 
garsas galėtu dar galingiau Gustaitis. Rengėjai kviečia 'autleu* turėtų nepraleidi 
ir plačiau skambėk ' visus dalyvauti. Plo«ob su Juo pabendrauti

mūsų Kultūros Klube.

mo-

teru komiteto pirmininke Irena Kenty So. Bostono Lietinių Pil. 

Draugijos Naujųjų Metų sutikime.
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Trans-Atlantic Travel Service Pagerbs E. Ketvirtį
Biletai lėktuvais - parūpina viešbučių užsakymus. gt Dariaus
da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi- vasario savo saiėjetadfda

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 YVest RROADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tei. AN 8 - 8764 
rersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3’’x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
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Lietuvių Piliečių Dr-jos pirm
salėje

rengia banketą savo buvu- Stanle-V Brevinskis. jo žmona Aldona. Eiena Thomienė, jos vyras

šiam \adui atsaigOs pulk- Viktoras Thomas. Cambridge Lietuviu Piliečiu Klubo pirmininkas. 
Įeit. Edmundui Ketvirčiui
pagerbti. So- Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos Naujųjų Metų sutikime.

Package Expres$ & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntimą 
Į Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją įr Estiją — o taip pat j ,Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami

tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,-

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą Į tuos kraštus 

dovan ų—s i u n t i n i u

to išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kl. 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 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTMCI I.IETI'VIAK a. KREIPKITĖS LIETUVIŠKA!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ'NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIvNClA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO ijra.nnirrai- 

Siuntiniai pnmami Ka-dien nuo iki 5 vai. vas. KetvirTadi-niai* -u'
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

»«»X

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 
Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 V\. BROADYVAY. SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ4

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
daliu ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DeMES| 

I JO 5 YPATYBES:

Patvarumas

Shell degimo galva 

Švarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas 45 Fox St.. Dorchestery je. 
Teirautis bet kuriuo laiku tele
fonu 265-0464.

A & S CONSTRUCTION 
COMPANY

Sienų klijavimas apmušalais, 
dažymas,

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir kt., 

mūrijimas,
durų ir langų pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.
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TAUTOS PRAEITIS
Keleivio administracijoje 

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

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

Paragink savo pažįstamų- 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi- 
'iistrac:joi už 50 centų.

LAISVES VARPAS

REAL ESTATE 
EDMUND L KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY ?
379 WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649

^o&aMcceeeooceooeeoooaoe^

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. saxht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

I Telefonas: AN 8-2805 ,
\Dr. Jos. J. Donovan • 
i Dr. J. Pašakarnio į

P £ D I N I S

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO | LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

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

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

I OP1OMETR1STAS Į 
Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki o vai. vak. J 
Vakarais iš atnešto susitarus J

447 BROADYVAY •
South Boston, Mass !

TEL. AN 8-2124 |

Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTŽ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—-JEYVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
• Papuošalai
i Elektros Prietaisai
♦ Rūpestinzai tai-ome !aikrodžina. 

žieous. papuošaliK-

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS
naujosios angluos lietuviu f 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilocikm 

FM Bai gomis 105.7 mesacikl’j 
Iš WX0X, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS 

Tel. JUniper 6-7209

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. P a tarnau
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

Mėgiamiausias 
modelis
FT 2

Visos tos žymės lodo. 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

R The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengara, B. 3.. Reg. Pharm.

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

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

cAoeooecsnacr ’^ocsooGaac-^

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM,< zk«« n__ ____— i—J *1U1. t mc.» vemia stMiinuic- 
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-
< Sekmadieniais ir

4 ir 6—« 
šventadieniais

pairai Rusitarinią 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

.4 psi drausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

i kreiptis:
} BRONIS KONTRIM J
1 Jastice ot thePeace—Constable • 
‘ 598 E. Broadvvay J

So. Boston 27. Mass.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483,
I •

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.**

t Lipdau popierius ir taisau^ 
* viską. Ka pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.* i »

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvfota* ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Bardware Co.
Saviahūcaa N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOl’TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams

Reikmenys piumberiams 
Visokia geležies daiktai
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