
KELEIVIS 
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose 
metams .............................
Pusei metų ..................

KELEIVIS
636 Broadw»y, So. Boston 27,

$5.00
2.50 KELEIVIS KELEIVIS 

Lithuanian Weekly 
Publisbed in So. Boston, Mas*. 

Since Februa»-v 9, 1905 
Adaress:

KELEIVIS
636 Broadtray, žo. Boston 27, Mas*.

NR. 1

THE TRAVtLER LITHUANIAN WEEKLY
SOUTH BOSTON. MASS.. 1964, SAUSIO - JANUAR Y 1 

‘‘Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Second-ciass postage Daid at Boston.Massaehusetts Atskiro Numerio Kaina 12 Centu
59-TIEJI METAI

V. Vokietijos kancleris pas 
JAV prezidentą Johnsoną

Gruodžio 28 d. V. Vokietijos kancleris pirmą kartą of kia- Į 

liai atsilankė JAV. Tartasi abiem pusėm rūpimais klausi
mais. Norima tvirčiau susiprasti ir surasti naujus kelius 

taikos įgyvendinimui.

šeštadieni-sekmadieni V. 
Vokietijos kancleris L. Er- 
hard buvo priimtas JAV 
prezidento L. B. Johnsono 
sodyboje, Texas valstijoje. 
Pasitarime dalyvavo L. Er- 
hardą atlydėjusieji V. Vo
kietijos užsienio politikos 
žinovai, o taip pat JAV už
sienio reikalų ministras D. 
Rusk.

V. Vokietijos kanclerio 
nuomone, turint prieš akis 
Sovietų Sąjungos ūkinius 
sunkumus, susipratimas su 
N. Chruščiovu, rasi, ir gali
mas. Žinoma, tokiam susi
pratimui ieškotini nauji ke
liai, neišsižadant Vokietijos 
suvienijimo ir nepamirštant 
kitų Vakarų Europos valsty
binių reikalų. į

Tokio susipratimo tarp; 
Vakarų ir Rytų Europos 
valstybių blokų siektina. 
bendromis pajėgomis su At-j 
lanto valstybių sąjunga. i

Kalbant apie Vokietijos 
suvienijimą, savaime turi iš
kilti suvienytos Vokietijos 
sienų klausimai, kas gyvai 
paliečia ne vien tik Lietuvą, 
bet ir Lenkiją.

Vokietijos sienų klausi
mo neišsprendus, bet kuris 
glaudesnis ir ilgesnis taikus 
bendradarbiavimas su So
vietų Sąjunga patarnautų 
tik Maskvai būtinam atoslū
giui. Jis jai taip pat reikalin
gas, kaip ir reikalingi buvo 
dabar kapitalistinių valsty
bių kviečiai. j

Parvykęs Bonnon, kanc-1 
leris L.Erhard spaudai pa-’ 
reiškė- kad po pasimatymo! 
su JAV prezidentu jis i at-; 
eiti žiūri su didesniu pasiti-! 
kėjimu.

New York Times korės-! 
pondentas Sydney Gruson į 
rašo, kad tas tarp dviejų po- į 
litikų buvęs pasitarimas nė
ra kas kita, kaip tik dar j 
Kennedžio numatytas pla
nas. Jo esmė — eiti susitari
mo keliu su Maskva, pagrin
de siekiant sustabdyti ato
minių ginklų plitimą. Nato 
ir Varšuvos pakto valstybės 
turi deklaruoti nepuolimo 
paktą; Rvtų ir Vakarų Vo
kietijos turi pradėti ūkinį 
bendradarbiavimą; sudary
ti komisiją laisvam susisie
kimui su R. Berlynu prižiū
rėti.

Šis planas kanclerio A- 
denauerio buvo griežtai at
mestas. Bet atrodo, kad L. 
Erhard ves lankstesnę poli
tiką.

Buvo užtemęs mėnulis
Pirmadienį ankstų ryta Š. 

Amerikoje ir P. Amerikos 
vakaiii pakrašty buvo maty
ti mėnulio užtemimas.

Negrai Maskvoje 
nenusilenkė

Maskvoje veikiančio Lu- 
mumbos vardo universiteto 
vadovybė pareikalavo, kad 
negrai studentai, dalyvavę 
demonstracijose Kremliaus 
raudonojoj aikštėje, prisi
pažintų padarę klaidą ir so
vietų vyriausybę atsiprašy
tų.

Deja, afrikiečiai studen
tai atsisakė tai padaryti.

Jie tvirtai tiki, kad jų 
draugas Ed. Asare-Addo 
buvo nužudytas, bet nesuša
lęs, kaip komunistų spauda 
buvo pranešūsi.

Kaip Sovietų Sąjungoje 
ir dera, spauda apie tą įvy
kį pranešti pavėlavo, o pra
nešusi pastebėjo, kad tą de
monstraciją sukurstė užsie
niečiai reakcininkai, karo 
troškė jai ir afrikiečiai stu
dentai tuo būdu buvo ap
gauti.

KOMUNISTAI IR ČIA 
MELUOJA

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė pranešė, kad darant 
žuvusio afrikiečio studento
Asare-Addo skrodimą daly
vavo du studentai afrikie
čiai Ernest Boakie ir Sėt Ve- 
lington-Atando ir jiedu to 
skrodimo protokolą pasira
šė.

Gi tuodu studentai pa
reiškė, kad tame skrodime 
nedalyvavo ir jokio proto
kolo nepasirašė ir nematė.

NAUJAS PAŠTAS

Paštu ministeris John Gro- 
nouski prie modelio, kuris 
vaizduoja naujo pašto 
Manhattene (New Yorke( 
pastatą. Jis bus 42 aukštų, 
atsieis 35 mil. dol. ir bus 
pavadintas Franklin Peki
no Roosevelto vardu.

KATRAM GERIAU SEKASI

Garsiojo komiko Bob Hope trupės aktorus Jerry Colonna ir kupranugaris lenk
tyniauja padaryti vienodą veido išraišk •. Bob Hope jau kelioliką metu Kaiėdu 
proga l.nko JAV karių stovyklas užsieny, kad savo vaidinimais galėtų paįvairin
ti jų vienodą gyvenimą, šiemet jis lanko Europoj ir Viduriniuose Rytuose esan
čias karių stovyklas.

Kipro saloje graikai ir 
tarkai ginklais žvangino

Turkai savo teisėms apginti ėmėsi ginklo. Kelios dešimtys 
nukautų ir keli šimtai sužeistų. Sudarytos paliaubos galu
tinai nenumalšino drausmę praradusių karių. Į tą ginčą 
turėjo įsikišti Anglija ir JAV. Tarp salos gyventoju turkų 
ir graikų nesusipratimai prasidėjo dėl šalies konstitucijos 
pakeitimo.

--------  1 aprimo. Bet štai senas gin-
Sudarytame šalies konsti-' čas tai p graikų ir turkų ir 

tuciijos pakeitimo projekte vėl iškilo.
tui kai įžiūrėjo, kad jų teisės Karo strategijos požiūriu 
bus susiaurintos. Deryboms Kipro sala yra svarbi vieta. 
nepa\ ykus, turkai griebėsi į iš seno ta vieta buvo suinte- 
ginklo. Pagal dabar vei-, resuota Anglija, ir ji ten bu- 
net pusę policijos namų, ’
salos graikų ir turki] gyven
tojams yra laiduota tautinė 
autonomija. Centrinę vy 
riausybė sudaro abiejų tau
tų atstovai. Prezidentas ren-

A. Bimbai nori 
atimti pilietybę

Mirė Kalėdų Kaukė- New Y orkas didelio 
• Kleopas Jurgelionis > streiko išvakarėse

Gruodžio 24 d. Riverside,R Mizara „Laisvėj“ rašo, 
kad Teisingumo Departa
mentas „užvedė prieš A. tas Kleopas Jurgelionis 
Bimbą bylą dėl jo nupilieti-j Kalėdų Kaukė, susilaukęs 
nimo.“ į 78 metų amžiaus.

JAV pilietybę A. Bimba; K. Jurgelionio gyveni- 
gavęs 1927 m. ir, anot R. mas — tlkras bastūno gvye- 
Mizaros: ”Per trisdešimt nlmas- Jisgimė ir aiigo Lie- 
šešerius metus jis ištikimai
atlikinėjo piliečio parei

Calif., mirė rašytojas, poe-jsius Metus gali palikti be
foc Vlonncc Tnrnrob’nnic ___ i’inčnin cncicinbimn noe

vo įsitvirtinusi. Dabar ten 
karo bazes turi Anglija, 
Turkija ir Graikija.

Taika Kipro saloje suin
teresuota ne tik Anglija, bet

karnas graikų, o jo pavaduo- ** ' Nato Sąjunga ir 
JAV. Mat, ir Turkija irtojas — turkų

Kipro sala teturi 3,572
kv. mylias ploto. Ji tėra 40 
mylių nuo Turkijos kranto 
ir 500 mylių nuo Graikijos.

New Yorkas per Nau juo- Iš viso saloje esama 577,615 ■ .-- - - . _ »»» * «

tuvoj, gyveno ir mokėsi Pet-j rytą skelbia streiką

gyventojų,is Kūnų graiKų— 
viešojo susisiekimo, nes, jei 448,857 ir turkų—104,350. 
miestas nesusitars su trans- j Graikai yra ortodoksų tikė- 
porto atstovais, kurie atsto- jimo, o turkai — musulmo- 
vauja 35,000 miesto geležin- nų.
kelių ir autobusų tarnauto- Talp abiejų teut iš 
jams, unija Naujųjų Metų! nėra sugyvenimo. Nesantai-

rograde, Krokuvoj (Lenki- 
gas." O mes patikslinsime,' Anglijoj ir galų gale 
kad jis jas atlikinėjo—nuo- JAV,
lat girdamas Sovietų Sąjun
gą ir dergdamas JAV.

ka tarp jų ypač paaštrėjo,
L nija reikalauja pakelti; kaį g^g gyventojų dalis su 

atlyginimus 1 o (dabar at- kii0 prieš anglus, turėdami 
lyginimų vidurkis 52.83 va- tiksią saią prijungti prie

uvo pamėgęs ne vien landaib sumažinti darbo sa-j ę;raikijOg. Tada turkai suki- 
iją. bet buvo ir teatro vait£ IK1 3- valandų, 27 die-1 jo prjeg graikus. Kipro salą

Jis buvo 
tik raštiją

R. Mizara rašo, kad A. žmogus—aktorius. Domėjo- 
Bimba lengvai nepasiduo- 'si kalbotyra (paraše „Pane- 
siąs. už JAV pilietybę kovo-' munėlio tarmės fonetiką“), 
sias. rašė eiles ir dalyvavo revo-

.. , . ... . buciniame sąjūdy. 1907 m.j ’^stas
Nesuprantama, kodėl A. jfe buv0 yilkaviškv areštuo-' reikalavimus priėmus 

Bimba turėtų dėl JAV. pilie- pabėgo iš kalėjimo At-jdos Padidėtų apie pustrečio 
lybės taip spirtis. Juk jam sjdQrė Suomijoj. B eia’ pa.; šimto milionų.
čia niekas-nepatinka. o So siekž Angliją. Cįa jsteige iri Ar derybos davė teigia- 
vietų Sąjungoje viskas kve- redagav0 socialistų ”Rank-!mU vals«! ^leidžiant laik-

nos atostogų,, ištarnavus i į valdantiems anglams 
metus. 12 švenčių per metus, i klausimas pavyko išspręsti 
visi tai nautojai turi būti u- i^.i;„
nijos nariai ir tt.

tas

pėte kvepia.

KUNIGAS NUŠOVĖ 
VYSKUPĄ

Brazilijoj Romos katalikų 
kunigas Hosana Siqueira

skaičiuoja, kad, 
išlai-

nuolaidų keliu.
1960 m. rugpiūčio 16 d.

Anglija Kiprą paskelbė ne
priklausoma valstybe ir kar
tu su Graikija ir Turkija pa
sižadėjo ją saugoti. Tada 
buvusios kovos aistros kiek

pelnį“. Atsidūręs Amerikoj, raštį dar nebuvo žinoma, 
dirbo spaustuvininku dr. ~ “
Šliūpo „Laisvoj Minty“, pa- KūSmire SUmiSimaS 
skui tapo jos bendradarbiu, j , ,
Rašė Amerikos „Lietuvon“.’ dėl plaukų pluošto
1919-23 metais buvo ”Nau-i ______

administratorium irinuteistas kalėti 14 metų už iZsiųj. ? vienos mahometonų
, — T ^.baznvcios tohmoi Kašmiro

^rp rvalstybėje (Azijojė) kažin 
tintų teko 1 aul įkas pavogė pluoštą plaukų.

.... . i "lstl aelJ0s /!?' 4 P '! Tie plaukai, mahometonų į-
Nuteistasis teisinosi tuo! Dar kuri laiką redagavo. sjtikinjmu nėra |)aprasti: 

metu buvęs nesveiko proto Tėvynę . I jie, esą. dengė paties jų pra-
ir skundėsi, kad vyskupas jį Kleopo Jurgeleviciaus bu-, na-0 Mahometo gaivą, todėl 

ta našaus poeto ir kartu ver-, jajkornj didele relikvija.
a --T _ rioiior mzi+ll • i •! i JAišku- įtarimas kilo- kad

savo vyskupo Expedito Lo
pęs nužudymą prieš 6 me 
tus.

persekiojęs, prikaišiodamas
jam bloga elgesį, bet teis-i tėjo. Bet jis iau daug metų 
mas jį vistiek nubaudė, nors visuomenės gyvenime ne

dalyvavo ir mažai ką bera-ir švelnia bausme.

FLORIDOJ SUDEGĖ 
21 ŽMOGUS

se.

Nors Washingtone Kalė
dų švenčių metu buvo daug 
prisnigta, vistiek tūkstan-

tai ne mahometonų tikybos 
vagies darbas. O Kašmire ti
kybos klausimas labai opus 
įsisiūbavusi minia sudegino 
du teatrus, kelias krautuves, 
kiančia konstituciją; Kiuro

Sekmadienį Jacksonville.i pr.s...gva, ”7“ ,kol policija, paleidusi šūvius 
Fla., Roosevelto viešbuty ciai žmonų aplanke piez. > . . ,vas naiBcrp
kilo gaisras, sudegė 21 žmo J. F. Kennedy kapą Ar-
gus ir apie 100 sužeistų, lingtono kapinėse

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS,

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI

MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

“Keleivio’’ Redakcija ir Administracija

AFRIKOS STUDENTAI 
BENDRA- APLEIDŽIA SOV. S-GĄ

V. Vokietijoje jau atsira- 
i do vinš 400 afrikiečiu stu- 
' dentų- pasitraukusių iš Ro- 
vietijos mokyklų.

Graikija .yra labai jautrios 
Kipro salos reikalams, o jos 
abi yra Atlanto valstybių 
sąjungos nariai. Ir šitam su
bruzdimui kilus. Kipro val
džia Įa-U kaltino Turki ia 
kad ji įsakė savo laivams 
plaukti prie Kipro salos, 
kad jos lėktuvai žemai 
skraidė ir gąsdino gyvento
jus. Turkija šituos kaltini
mus paneigė, bet tai rodo, 
koks opus yra šis klausimas. 

Mirė kompozitorius 
Kazys V. Banaitis

DOVANA Iš IRANO

Šen. Edward Kennedy prii
ma iš Irano ambasadoriaus 
10 pėdu eglutę, kurią Irano 
vaikai siunčia nužudytojo 
prezidento Kennedy našlei. 
Eglutė bus pasodinta Ken- 
nedienės namu sode.

New Yorke gruodžio 25 
d. mirė žymus mūsų kompo
zitorius Kazys Viktoras Ba
naitis. Palaidotas gruodžio 
28 d.

Velionis gimė 1896 m. 
Sintautų par., Vaitiekupių 
kaime, muzikos mokslus iš
ėjo Lietuvoje ir užsienyje, 
profesoriavo Kauno konser
vatorijoj. sukūrė nemažai 
vertingų kūrinių įvairiems 
muzikos instrumentams, o 
taip pat choram ir solistam. 
Iš jo stambiųjų kūrinių mi
nėtina opera „Jūratė ir Kas
tytis“. Daug kūrinių paliko 
rankraščiuose.
LAKONIA NUSKANDINO

Prieš savaitę Atlanto van
denyne užsidegė graikų lai
vas Lakonia. žuvo 91 asmuo 
ir 64 dar nesurasti. Aišku, 
kad ir jie bus žuvę. Laivo 
korpusą mėginta nutraukti 
į uostą, bet jis pavojingai 
pakrypo ir teko paskandinti 
Laivas apdraustas $3 mil.

Nesivelinkite
įsigyti

Keleivio ka
lendorių, nes 
gali pritrūkti 
Kaina 75 c.
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Senuosius metus palydint
1963 metai praėjo ir nebegrįš. Kokiais svarbesniais 

darbais jie atžymėti mūsų išeivijoje?

BENDRIEJI SAMBŪRIAI

Amerikos Lietuvių Taryba, jau virš 20 metų vado
vaujanti JAV lietuvių politiniam darbui, tęsė jj kiek per
sitvarkiusi. Į ją Įėjo naujų organizacijų, bet jos darbas 
dėl to nepasižymėjo naujais laimėjimais.

šiame krašte Įsikūręs Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vilkas), kurį sudaro mūsų politinių susi
būrimų ir kitų organizacijų atstovai ir kuris lapkričio mė
nesi minėjo savo veiklos 20 m. sukaktį, daug dėmesio 
skyrė vadinamajai konsolidacijai: stengėsi grąžinti į ji iš
ėjusias organizacijas, kad. visas gyvas politines jėgas
apjungus, būtų galima plačiau išvystyti Vliko veiklą. 
Didelių vaisių 1963 m. nepasiekta. Sugrįžo Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis, bet tautininkų ir frontininkų vadai tebe-
sispiria kaip ožiai, nors tų organizacijų eiliniai nariai yra 
linkę su kitais bendrai Lietuvos laisvinimo darbą dirbti. 
Reikia tikėtis, kad tas vadų asmeninis užsispyrimas jų 
pačių vienminčių bus Įveiktas, ir šiais metais Vlikas galės 
pasidžiaugti pasiekęs mūsų politinės konsolidacijos.

Lietuvių Bendruomenė vis dar nebaigdama "organi
zuotis“, bet kupina noro paimti savo žinion visus mūsų 
bendruosius politinius veiksnius, jau seniau išėjo į karą 
su Vliku ir Altu. Pernai tas karingųjų bendruomenininkų
užsidegimas tikrųjų bendruomenininkų — kultūrininkr 
buvo kiek atvėsintas. Tie karingieji politikuojantieji 
bendnjomenininkai pralaimėjo ir Pasaulio Bendruomenės 
sušauktame II Seime. Jie tikėjosi ten gauti savo užsimoji 
mams visišką pritarimą, bet apsiriko, — laimėjo nuosai 
kieji, nors ir jie vis dar nesugeba įstatyti Bendruomenės j 
jos tikrąjį kelią. Tikėsime, kad tai pasiseks padaryti šiais 
metais, nes mūsų kultūriniai laukai, giliau neariami ir ne- 
akėjami, pradės dar labiau piktžolėmis užaugti. O jiems 
arti ir akėti juk ir skirta Bendruomenė.

Balfas toliau dirbo įprastinį šalpos darbą, apie j" 
smulkiai informuodamas per spaudą visuomenę. Tai pa 
vy^dyg ;>• kitoms organizacijoms.

Visos minėtos organizacijos turėjo prieš akis didelius 
darbus, bet jų medžiaginiai šaltiniai pernai buvo mažes
ni, todėl sąmoningai lietuvių visuomenei šių metų užda
vinys — parūpinti joms išteklių tiek, kad darbas visose 
srityse būtų galima plėsti.

Atskiri politiniai junginiai, pasivadinę sąjungomis 
ar kitaip, kaip kas pajėgė, reiškėsi mūtų viešajame gyve
nime. Jie šaukė savo suvažiavimus, ta ar kita reikalinga 
proga viešai tarė savo žodį plačiajai visuomenei. Be jų 
mūsų gyvenimas būtų buvęs pilkesnis.

Abu susivienijimai — Romos katalikų ir SLA — susi
rūpinę naujų nanų surasti, bet nepasižymėjo naujų kelių 
ieškojimu. Jų spaudoje mažai svarstyti teoretiniai ir prak
tiniai klausimai ir glaudesnio bendradarbiavimo reika 
las, neprarandant savo nepriklausomumo. O toks bendra
darbiavimas juk būtų galimas ir su latviais ir estais, mūsų 
bendro likimo kaimynais. Ta linkme pasukus, būtų leng
viau ir naujų narių surasti.

KITI ĮVYKIAI

LAUKIA MIRTIES SPRENDIMO

Uilclte’iu Koger, 57 m. amž., garsiosios Ausch»itz 
koncentracijos stovyklos komendanto padėjėjas, pa- 
sižymėjęs baisiu žiaurumu, laukia Frankfurto teismo 
sprendimo už Įvykdytas žmogžudystes. O tas sprendi
mas. aišku, nebus kitoks, kaip mirties hausm.ė.

Ką kiti rašo
TOLI NUO TEISYBĖS

Vilniaus komunistų "Tie
soje“ Įvestas mažutis skyre- 
’is. pavadintas "Toli nuo tė
vynės.“

Čia surenkamos tokios ži
nios ii- taip jos sutvarkytos, 
;ad skaitytojui sudalytų i- 
?pūdi, jog JAV lietuvių išei
vijos tarpe esama stipraus 
komunistinio sąjūdžio, štai 
viena iš tokių žinučių:

"Įžymioms sukaktims 
pažymėti

"Niujorko pažangūs lietu
viai pažymėjo šimtmeti 
nuo vergovės panaikinimo i 
JAV ir nuo 1863 metu su-į 
kilimo Lietuvoje.

Aišku, jų buvo daug ir visokių, bet čia tenorima pri
minti veną kitą iš svarbiausių.

Antroji JAV ir Kanados Šokių Šventė Chicagoje lie
pos 7 d. sutraukė apie 10,000 žiūrovų pasigėrėti beveik 
tūkstančio šokėjų lietuvių tautinių šokių menu. Tai buvo 
įspūdinga mūsų kultūros demonstracija, kuri nepaliko ir 
kitų nepastebėta.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
Toronto mieste būtų buvęs labai svarbus įvykis ryšiams 
tarp po visą žemę išsklaidytų lietuvių sustiprinti, jei tin
kamiau būtų buvęs organizuotas.

Nors 1963 metų ir negalime atžymėti ypatingais lai
mėjimais, bet neturėjome ir smūgių, kurie ilgai skaudėtų. 
Svarbu, kad ir 1963-ji metai parodė, jog turime senų ir 
priaugančių jėgų, turime pasiryžimo ir noro puoselėti sa
vąją kultūrą ten, kame gyvename, ir kovoti dėl Lietuvos 
laisvės, kol ji Lietuvai bus atgauta.

Džiugu, kad komunistų ir vieno kito nekomunisto 
mums skiepijamas vėžys — bendradarbiauti su Lietuvos 
okupantu mūsų visuomenėje neprigyja.

ženkime i 1964 metus kupini vilties, kad nesklandu
mai mūsų visuomeniniame gyvenime bus pasalinti, ir mū
sų darbas šiais metais atneš daug didesnių vaisių.

o
Carų laikais Rusija grūdus eksportuodavo į užsienį, 

Sovietai turi juos importuoti iš užsienio.

Pastorius Rodney klausia: Kokia nauda, jei žmogus 
moka kelias kalbas ir visomis meluoja?

buvome turėję“.
("Tiesa“ Nr. 298).
Iš tikiųjų gi New Yorko

mieste lietuviai komunistai
visiškai negausūs, veikimu 
nepasižymi, ir tie jų "didžiu-

Ant kaulų pastatytas miestas
STEPONAS KAIRYS

Neseniai New Yorko vo- laiške išdėstyta, 
liai koncertai tetinka tiktai laikraštis davė žinių žinoma. Dar 1943 m. \or-
"Tiesos korespondento , apįe Vorkutą, šiandien mo- ■ kutos miesto vietovėje, arti 

kurčioms ausims. dernų Sovietijos miestą, tu-' Lediniuotojo vandenyno,
įvairios kitos lietuvių or- nntį apie 200,000 gyvento- taigi tolimojoje šiaurėje te- 

ganizacijos 1863 metų suki- jų. . J buvo keletas iš lentų sukal-
limą dar geriau paminėjo ir Apie 5,000 vokiečių be- tų, beveik nekutenamų a- 
apie tą sukilimą daug rašė laisvių ir daug civilių žmo- į raku, kuriuose nejsivaizduo- 
ir laisvoji lietuvių spauda, nių turėjo progą ją taip pat jamai skurdo tūkstančiai 
bet nebūtu komunistų "Tie- Į pažinti. , belaisvių ir iš visos Sovieti-
sa.“ jeigu apie tai bent vie- 1963 m. lapkričio mėnesi jos taip pat tūkstančiai su- 
nu žodžiu užsimintų. Jos pa- Vorkuta minėjo savo į kuri- į gabentų tremtinių. įtariamų
stangos__ įrodyti skaityto- mo 20 metų sukakti. Kiek Sov ietijos pi iesų.
jams, kad JAV, be lietuvių anksčiau Vorkuta nebuvo: t
komunistų veikimo, kitokio
visai nėra.

dalis, ji Įeina Į tarybinių 
tautų šeimą.
Apie 1863 metų sukilimą

Lietuvoje padarė praneši
mą įžymus JAV lietuvių 
veikėjas, Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo u- 
niversiteto garbės dakta
ras Antanas Bimba.
Susirinkusius pasveikino

TSRS ambasados Vašing
tone antrasis sekretorių' 
Vytautas Zenkevičius. Jis 
papasakojo apie Tarybų 
Sąjungos, atskirai ir Lietu 
vos, darbo žmonių gyveni
mą, jų džiaugsmus ir rū 
pėsčius.
V. Zenkevičius perdavė

"Tiesos“ redakcijos kolek 
tyvo dovanėlę aktyviam ir

Pirmąja tema kalbėjo • ilgamečiam laikraščio ben
JAV v,romėnės veikėjas, dradaAiui Bukniui.
Viljamas Petersonas, ilga-i Pl.iimdaraas dovanė]ę. p. 
mėtis kovotojas uz taiką ir| Buknvs nuožirdžiai įdė. 
Ia,sv«' I kojo.

Po to įvyko didžiulis kon
certas, kuriame dalyvavo

—Kalbu į jus,—pasakė 
V. Petersonas,—kaip ame
rikietis. kaip negras ir kaip 
žmogus, šis mūsų mitingas 
nepaprastai svarbus, jis su
šauktas svarbiems reika
lams aptarti. Lietuvos re-;

V.TYSLIAVIENĖS 
KREIVAS VEIDRODIS

Dirbo Lietuvos Žiniose— 
skurdo. Tada pasisiūlė Lie
tuvos Aidui, valdžios ir tau
tininkų partijos oficiozui.

V. Tysliavienė vis dar Te" P"’1,!?0 !'' atk.uto' 
tempia savo kelionės Lietu-'Ka! bobeviano bangi 
von įspūdžius. Būdama Vii- lieJ° Uetuvsj, teko n G ličiui 
niuje, ji lankėsi šen ir ten ir
buvo sočiai pavaišinta meno 
srities darbuotojų. Džiau
giasi, kad jie gerai įsikūrę, 
turi erdvius butus, visa kuo 
aprūpinti.

Bet Tysliavienė tik vieno

nukentėti — Sibiro vergų 
duonos paragauti. Bet jis 
tuoj išsisuko — toks tokį pa
žino ir į svečius pavadino. Ir 
vėl Gricius-Pivoša sočiai gy-

Kai pirmieji tūkstančiai 
bado, vargo ir ligų nukan
kinti žūdavo, jų vieton "so
cialistinis“ bolševizmas lai
ku parūpindavo naujų ver
gų. Ir taip metai iš metų.

Kuo Vorkuta į save trau
kė? Ten buvo aptikti beveik 
paviršiuje geros anglies 
sluogsniai. O anglis buvo la
bai reikalinga Leningrado, 
Maskvos ir kftų vietų sun
kiajai pramonei. Todėl ten 
ir grūdo darbo jėgą iš visos

vena, tik tas skirtumas, kad Į plačiosios vergų imperijos. 
Velykų švenčių metu dabar j Grūdo ten žmones ir iš 
jo bute nesisvečiuojama iri Lietuvos. Kokių baisumų jie 
apsieinama be guzų veide.! ten pergyveno, galima rastinepastebėjo arba nutylėjo,

kad visos tos žvaigždės, ko- kaip anais buržuazijos me-Į K. Bielinio knygoje "Teroro 
ėję Lietuvos pa- tais pasitaikydavo... I ir vergijos imperija Sovietųpasitaikydavo

KOMUNISTO ATVIRAS 
ŽODIS APIE KUBĄ

vergijos imperija 
Į Sąjunga.“

Kiek ten

mumstinėje
dangėje iškilusios, yra visa 
kuo aprūpintos iš komparti
jos malonės, kad visi tie 
spaudos ir meno darbuoto
jai yra valdžios lėšomis ap
mokėti etatiniai komunizmo 
propagandistai, visvien, ar 
jie to nori, ar ne. Kitas klau
simas, ar visi tuo apinasriu 
pažabotieji vienodai gerai 
jaučiasi.

V. Tysliavienė buvo ir 
Druskininkų kurorte. Matė 
ten ligonines. Bet nepasitei
ravo,, kurį nuošimtį sudaro 
ten besigrūdinantieji svei
katą lietuviai ir kurį kiti, iš 
plačiosios tėvynės atvyku
sieji. kiek tarp jų esama 
darbininkų bei kolchozinin-

Aido“ choras, vadovauja- Į jr aP^amai iš Lietuvos ki- 
• lūšių? Ir čia būtų turėjusi 
progą įsitikinti, kad Lietu
vos kurorte Druskininkuose 
sveikatą grūdina anie ko
munistinės propagandos 
tarnybos pareigūnai, ir tai 
daugiausia ne iš Lietuvos 
atvykę.

V. Tysliavienei Kaunas 
atrodė kiek apšepęs, bet ji 
nepastebėjo, kad Kaunas 
lietuviškesnis, negu Vilnius 
ar Klaipėda. Kaunas beveik 
išimtinai tik darbo žmonių 
miestas, ir jis nėra skirtas 
reklaminei propagandai, 
kaip Vilnius ar Klaipėda.

Kaune nepatiko viešbu
tis, kuriame ji nakvojo. Kai 
ji tai pasakė, jos palydovas 
atsiliepė, kad jis — buržua
zinės Lietuvos liekana. Čia 
Tysliavienė nutylėjo, o galė
jo atsakyti, kad pastatas yra 
carinės Rusijos okupacijos 
liekana, o jo tvarka — tai 
maskvinės okupacijos už
veista.

Gi restoranas Metropolis, 
kur Tysliavienė vaišinosi, y- 
ra Lietuvos nepriklausomy
bės metais pertvarkytas, to
dėl ir dabar jis patraukles
nis.

žmonių savo
______ 1 kaulus sudėjo, šiandien nie-

Kurį iaiką Brazilijoje gy-l
venęs rusų diplomatas Chli- ”iekas .P®a..^. -1 butų milžiniški kalnai.

Šiandien Vorkuta nebe 
lentų ir barakų vieta, o eu
ropietiškai atrodantis mies
tas, su teatrais, mokyklom 
ir kitais pastet-jus. Visa tai 
išaugo ant žmonių kaulų, 
kančių ir ašarų...

KAS NUŽUDĖ KENNEDĮ?

kinas buvo iškeltas kitur. 
Gyvenąs Kuboje kitas rusų 
diplomatas Morozovas pa
siuntė anam laišką. Laišką 
atplėšė jau kitas asmuo, to
VIlJ7IWriI<XLL7 V.1, it . i17u v u?iam VJUIZ

mas Mildos Stenslerienės. 
Mitingui pirmininkavo

Jonas Grybas.

apsigy venęs, šis laišką per
davė laikraščio "O Journal 
redakcijai. Laiško turinio 
būta įdomaus, todėl jį at
spausdino.

O ten suglaustai štai kas 
buvo parašyta:

Kubos gražuolės

Diplomatas Morozovas sa
vo draugui skundėsi, kad 
jam be žmonos gyventi Ku
boje nuobodu. Tiesa, Kubo-

Visuomenė yra įsitikinusi, 
kad prezidentą Kennedį nu
šovė Lee Oswald. Bet ofici
aliai tai neįrodyta. O kol 
teismas nepripažino, kad 
kaltinamasis yra kaltas, jis 
yra laikomas nekaltu. Ir A- 
merikos spauda niekad ne-

je esan a gražuolių. Bet kas vadins tokio nusikaltėliu, o 
iš jų, jeigu jos nesimaudo ir į tik kaltinamuoju, arba įta- 
pasmirdusios. Esama ir šva-i Kamuoju.

voliucija prasidėjusi 1863 j Sukakčių minėjimą pla- 
metais. sėkmingai pasibai-; čiai aprašė "Laisvė“, pava- 
gė, ir šiandien jūsų gimtoji dindama rašinį "Tai buvo 
žemė yra laisvojo pasaulio prakalbos, kokių ilgai ne- rių, bet tos nėra prieinamos. 

Jos nieko nenori turėti su
Taigi- juridiniu požiūriu, 

Oswald buvo policijos ran-
ateiviais. Esą, neginčytina koše chuligano nužudytas

PIRMOJI LENDA PRO BERLYNO SIENĄ

šita moteris yra pirmoji, kuri. Kalėdų metu atidarius 
Berlyno sieną, iš Vakaru Berlyno galėjo eiti į komunis- 
tą valdomą dalį. Greta jos stovi Vakarą Vokietijos 
policininkas, o priešaky komunistu milirinipka*. Tūks
tančiai berlyniečiu aplankė savo gimines komunistu 
valdomoj Berlyno daly, bet nė vienas iš rytą negalėjo 
ateiti i vakarus. Du jaunuoliai mėgino iš ten pabėgti. 
Vieną ją komunistai nušovė, o antram pabėgti pavy- 
ko.

tiesa, kad Kubos gyventojai 
rusų nekenčia, jais nepasiti
ki. Tuo požiūriu gal Pietų 
Amerikos visos valstybės 
viena Į kita panašios, bet 
Kuba iš jų blogesnė.

Kas yra Kuba?
Anot to laiško autoriaus, 

Kuba apgyventa laukinių 
žmonelių — baltų, juodų ir

nekaltas. Policija suvaidino 
su juo tragikomediją. Pasi
šaukė televizijos žmones 
scenai nufotografuoti, su
šaukė minią, išvedė Oswal- 

į dą i gatvę ir sustojo prieš te
levizijos Aparatą. Tada at
sirado chuliganas ir Oswal- 
dą nušovė. Tai buvo krimi
nalinis aktas iš policijos pu
sės, ir jis jokiu būdu nenu-

maisytų metisų. Niekas jų: statė Oswaldo kaltės. Os- 
nežino, ką jie veikia. Net jų j waldas sakėsi esąs nekaltas 
vadas ir tas nežino, kur jis j ir nežinąs, už ką jis suimtas, 
eina. Visi Kubos gyventojai j Apsidirbusi su Oswaldu, 
tiki juodąja magija, Dievą! policija tuojau paskelbė.
ir visi meldžiasi. Tinginiai. 
Mėgsta saulėje pagulėti ir 
gerti tą savo dvokiančią 
degtinę.

Nei Kastro, nei jo drau
gai neturi jokio supratimo 
apie komunizmą.

kad dabar jau viskas baigta 
ir nereikia jokių tyrinėjimų.

Bet Washingtonas tokį 
DaP.aso policijos aiškinimą 
atmetė ir paskyrė komisiją 
šitam skandalui ištirti. 

Dabar Forth Worth mies-
Be mūsų paramos, jokia tely, Texase, tapo suimtas

* * *
Apie rašytoją Gričių-Pi- 

vošą V. Tysliavienė atsilie
pė su pasigėrėjimu, ir vie
nas jo veikalėlis net Vieny
bėje spausdinamas. Gricius- 
Pivaša ne vien tik gabus kai 
ką parašyti, kai ką pašiepti, 
bet jis lygiai toks pat gabus

Isau sočius pragyvenimo šal
tinius susirastu

valdžia čia neišsilaikytų — 
rašo tas diplomatas.

Juo daugiau kubiečiai pi
nigų gauna, juo daugiau jie 
jų reikalauja. Kastro norė
jęs jau net santykius
Maskva nutraukti ir su Ki-'

ryšium su Kennedžio nužu
dymu Russel W. McLarry, 
21 metų amžiaus mašinis
tas. kuris dirbo Dallaso 
mieste lygiai ties ta vieta, 

su * kur prezidentas buvo už
muštas. Vakarais jis lankė 

nija derėtis. Bet jo artimi Į valstybinę Arlingtono kole- 
draugai nuo tokio žygio jį Į giją. Dvi tos kolegijos stu- 
atkalbėję. Jie įtikino jį, kad j dentės liudija, kad jis joms
be Maskvos paramos jie visi 
žūtų.

Tai tokia ruso diplomato 
pažiūra į Kubą, be cenzūros

sakėsi, jog ruošiąsis prezi
dentą nušauti. Pastatytas 
prieš tas mergaites, jis prisi-

Nukelta į 7 psL
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS »UONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Savaip įdomus susirinkimas rys. Visa tai sumetusi, val- 

Gruodžio pradžioje buvo dyba ii nutaiė adv. Briedi
sukviestas vienos New Yor- no,T ^u»liai pagerbti, 
ko Lietuviių Bendruomenės . Kadangi, kaip minėta, na- 
apvlinkės susirinkimas. To- liai. al)!.e tai žinojo, tai po 
je apylinkėje gyvena per susjl \nkimo pirmininkei B. 
tris šimtus lietuvių. Jų tarpe' Spūdienei pakako tik pri- 
geras skaičius naujakurių. į m1^1’ .^a( neskirstytų, 
susirinkimą atėjo vos apie , . ar*t stalų atsirado vi- 
dešimt asmenų. šokių gėrybių. B. Spūdienė

paprašė visus atsistoti, iš
gerti už adv. Stepono Brie-Susirinkimo būta ne eili

nio. oet jubiliejinio. Mat, i džio sveikatą ir užtraukti 
Ilgiausių metų.”

S. Briedis, paprašytas tar-

jau dešims metų, kaip gy
vuoja toji Lietuvių Bendruo
menės apylinkė.

Iš kairės į dešinę: Stąs.'s Michelsonas, dr. Pijus Grigaitis, Steponas Kairys 
ir Kipras Bielinis.susit ikę Amerikos L ietuviu Socialdemokratų S-gos suva
žiavime 1960 m. rugsėjo 1 d. Pakni ų vasarvietėje Thompson. Conn.

Ginčas dėl koplyčios
Liepos 6 d. Vilniaus Kraš- vėjais galutinius sprendi- 

to Lietuvių Sąjungos dele-Į mus daro. Ir čia politika yra 
gacija norėjo pasimatyti su i svaresnė už kad ir kilnius 
Kauno vyskupijos koad-, Vilniaus krašto lietuvių įsi- 
jutorium vyskupu B. Briz- tikinimus, kuriems neabejo-

į ti žodi, pradžioje tylėdamas 
Is pranešimo nebuvo aiš-j žvalgėsi. Mat, jis buvo tik- 

ku. ką toji apylinkė nuvei- rai užkluptas netikėtai. Vė-
ke, bet buvo pagarsinti visi 
buvusieji valdybos nariai.

Buvo parodytas senas ir 
gerokai nudėvėtas brolių 
Motuzų filmas, ar ne prieš 
trisdešimt metų sudarytas 
iš Liefūvos vaizdu...E

Deja- nei tas jubiliejinis 
pranešimas, nei filmas ne
paskatino narių ateiti Į tą 
susirinkimą.

Susirinkimas Įvyko Bal
tojo Žirgo tavernoje.

Ir kiti New Yorke-Brook- 
lyne veikiantieji Lietuvių 
Bendruomenės skyriai ne
gali pasigiili nei narių, nei 
susirinkimuose dalyvių skai
čiumi.

BROOKLYN. N.Y.

L. Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

LDD 7 kuopos susirinki
mas buvo gruodžio 8 d. Ja
me, be kitų reikalų, buvo 
perskaityti Centro sekreto
riaus N. Jonuškos raštai ir 
Keleivy išspausdintas LDD 
suvažiavimo aprašymas. Pa
sidžiaugta, kad suvažiavi
mo proga suaukota per 
$200.

Nutarta Kūčias ir šiemet 
rengti Spūdžių namuose. 
Tuo rūpintis pavesta Anta
nui S v. ingle, Petrui Mačiui 
ir Jonui Rimavičiui.

Nutarta nors maža $5 do
vanėle pasveikinti prof. Ste
poną Kairi, sulaukusi 85 m. 
amžiaus. Taip pat nutarta 
pasveikinti 70 m. sulaukusi 
bičiuli Kaži J. Paulauską.

Nutarta ir šiemet platinti 
Keleivio kalendorių, kuris 
jau gautas.

St. Briedžio pagerbimas

iiau prabilo: ”Džiaugiuosi 
draugų tokiu dosnumu, ma
lonumu, kurį ši vakarą man 
suteikėte. Ačiū. ačiū. drau
gai !“

Visa eilė kalbėjusių reiš
kė St. Briedžiui nuoširdžių, 
linkėjimų. Jis išaugo mišrioj i 
šeimoj. Jo tėvas buvo lietu-' 
vis, o motina lenkė. Namuo- i 
se kalbėjo lenkiškai arba 

į angliškai- bet tėvas sūnų iš- 
’ mokė lietuviškai ir išauklė
jo tikru lietuviu. Steponas, 
nors, kaip minėta, namuose 
buvo kalbama lenkiškai ar 
angliškai- atėjęs i tėvo siu-' 
vykią, su darbininkais kal
bėjo lietuviškai.

Adv. St. Briedis dalyvau
ja Įvairiose lietuvių organi
zacijose, skaito lietuvišką 
spaudą.

Susirinkime buvo maloni 
nuotaika. Nariai patenkinti, 
kad valdyba rūpinasi vertus 
pagarbos asmenis atžymėti.

Vienas iš kuopiečių 

MIAMI, FLA.

Lietuvių klubo susirinkimas

Gruodžio 9 d. Įvyko Lie
tuvių Amerikos Piliečių klu
bo narių susirinkimas. Pir
mininkavo V. Kraus. Iš nu
tarimų pažymėtinas šis: nu
tarta šalia klubo pirkti že
mės sklypą, jei bus galima 
dėl kainos susitarti.

giu ir išsikalbėti dėl pa
minklinės koplyčios Wa- 
shingtone, D.C.

Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjunga mano. kad koply
čia turėtų būti pavadinta 
ne Šiluvos Dievo Motinos, 
bet Vilniaus Aušros Vartų 
vardu.

Deja, vyskupas V. Briz- 
gys tos delegacijos nepriė
mė. Kuriam laikui praslin
kus, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Centro Valdy
ba pasiuntė vyskupui V. 
Blizgiui šešių puslapių raš
tą "Pro Memoria“. Ten yra 
rimtai išdėstyta- kodėl toji 
koplyčia privalėtų būti pa
vadinta Vilniaus Aušros 
Vartų vardu. Tas raštas, be 
vilniečių organizacijos na
rių, dar pasirašytas dauge
lio visuomenės veikėjų.

tinai ir visi lietuvių tautos 
tikintieji pritaria.

O iš esmės, ar iš viso buvo 
reikalo tokią koplyčią sta
tyti? Lietuviai turi daug 
svarbesnių reikalų, negu ta 
koplyčia, kuriems trūksta 
lėšų. Be to. jau dag lietuvių 
rankomis ar pinigais čia pa
statytų bažnyčių ir koplyčių 
atiteko kitataučiams, kurie, 
greičiausia, savo maldose tų 
duosniųjų statytojų nė žo
džiu neprisimena.

O Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos dėtos ir deda
mos pastangos dėl pamink
linės koplyčios Washingto- 
ne pavadinimo yra dar vie
nas iš daugelio irodymų, 
kaip katalikų bažnyčios vir
šūnės lengvai žiūri Į tikin
čiųjų lietuvių pageidavimus.
_ ____ __ . _J s? t

namus- jis pats vra geležies 
dirbtuvėje prižiūrėtoju. Gy- 

! vena dviese- nes sūnus An- 
— ' tanas apsigyveno Bellerica,

Linkiu Dangatffe palai- • Mass., o Vitas- kaip minėta, 
mos. malonių švenčių ir lai- j tarnauja kariuomenėje.

LIETUVOS ATSTOVO SVEIKINIMAS 

ŠVENČIŲ PROGA

mingesnių Naujųjų 1964 
Metų.

Tesustiprina jie mūsų 
vilti ir pagyvina pastangas 
dar daugiau nuveikti kovoje 
dėl Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės.

Te Naujieji Metai sustip
rina ir mūsų brolių bei sese
rų Tėvynėje viltis susilaukti 
laimingesnio rytojaus.

J. Rajeckas,

Artėjant Šv. Kalėdoms ir 
Naujiesiems 1964 Metams, 
reiškiu giliai nuoširdžią pa
dėką visiems esantiems J. 
A. Valstijose veiksniams, 
organizacijoms, spaudai, jų 
talkininkams ir pavieniams 
lietuviams, prisidėjusiems 
metų bėgyje savo talka ko
voje ir veikloje dėl Lietu
vos.

T įnfiirTiir? A tcfAUOSL

MALDEN- MASS.

Svečiavo* Įeit. V. Kasinskas

Keleivio skaitytojų Val
terio ir Bronės Kasinskų sū 
nus Vitas, su pasižymėjimu 
baigęs Bostono kolegiją, da
bar tarnauja kariuomenėje.

Klubo baro įrengimui au
kojo: Sally Einorienė $100: 
po $25—A. Sabaliai, Jonas 
Diržiukas ir Jobanna Kund- iNU1J, p > 
rotienė; Marijona ir Julius £jasi _ 
Adomaičiai—$10.

Klubas norėjo tam reika
lui nupirkti keturis Šerus, 
bet konstitucijoj nėra to nu
matyta. Klausimas bus vėl 
svarstomas kitame posėdy.

1964 metams išrinkta val
dyba: pirm. V. Kraus, jo 
pavaduotojas A. Noreika- 
sekret. N. Zeelienė ir marš.
W. Jakštas.

Direktorių tarybą suda
ro: P. Bukis, J. Gužauskas.
A. Sabalis, J. Nevis- W. Va
laitis. W. Zees. J. Trasas. J. '•
Nevienė. J. Mickūnienė, J.
Šimkienė ir S. Einorienė.

Sandaros kuopos 
susirinkimas

Visi nariai iš anksto buvo 
Įspėti, kad po susirinkimo 
bus pagerbtas adv. Steponas 
Briedis, kuris prieš 37 metus 
gavo advokato teises. Jis y- 
ra SLA iždo globėjas- Į tas 
pareigas kandidatavo ir 
praeitose nominacijose, ku
rių duomenys dar nepa
skelbti. Jis yra nuo pat kuo
pos Įsikūrimo jos uolus na-

M. Stonie

STATO PAMINKLUS 

KENNEDŽIUI

Londono gyventojai ren
ka aukas pastatyti J. F. 
Kennedžiui paminklą. Jau 
surinkta virš 25 tūkstančiai 
dolerių. J. F. Kennedžiui 
paminklo vietą yra numaty
ta Londono didžiuliame 
parke.

V įsoj Airijoj taip pat ren
kamos aukos ten J. F. Ken
nedžio paminklui pastatyti, 
kur gyveno jo protėviai.

Šiandien, kada prieš 10 
metu miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu

jo lavonas ..išmestasir jo lavonas ..įsmesias iš 
Švenčiu metu jis buvo gavęs mauzoliejaus Maskvoje, la- 
2 savaites atostogų, kui ia> j<jomu paskaityti Kelei- 
praleido pas tėvus. Ta pro-!prieš lg metu iš,eigU 
ga aplankė ir kitus gimines. ųnyge|e _
Po atostogų išvyko baigti
karo tarnybos i Europą. 

Bronė Kalvaitvtė-Kasins-

Kariu labai nuoširdžiai 
dėkoju visiems, sveikinu
siems mane švenčių proga.*

Visu vieningas darbas ir 
vieno kitam moralinė para-Į
ma — tiksliausias ir galin-į kienė yra gimusi Lau i ence. 
giausias būdas prisidėti prie j niažą tėvai įssiveze Lie- 
Lietuvos laisvinimo darbo. ; tuvon- ten ji ištekėjo uz v a- 

t erto Kasinsko ir augino 2
Ne viską Įvykdėme- ko 

siekėme praeitais metais. 
Nors Įvykiai ir sąlygos kei
čiasi, — mūsų veikla Lietu
vai laisvinti neturi atlyžti. 
Priešingai- j'i turi stiprėti.

Su laiku ir Lietuvai pate
kės tikrosios laisvės aušra, 
kaip ji patekėjo Afrikos ir 
Azijos tautoms.

Negalėdamas visus asme
niškai pasveikinti, bent šiuo 
nuoširdžiausiai visus sveiki
nu.

GERIAUSIA DOVANA
•Tei galvojate apie dova 

na savo pažįstamam a* 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bu? 
šios knygos:

sūnus—Antaną ir Vitą. Ko
munistams Lietuvą užpuo
lus, Bronė su vaikais galėjo 
grįžti Į JAV, vėliau atvyko 
ir vyras.

Čia pradžioje jie sunkiai 
dirbo- dabar jau turi gražius

JUOZAS STALINAS, 

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

"Your grandchildren will grow 
up under Communisml”

Gruodžio 14 d. įvyko 
Sandaros 52 kuopos narių 
susirinkimas. 1964 metų 
valdybon išrinkti: pirm. F. 
Rodžius, pavad. L. Stasiu- 
lis. sekr. J. Nevis, ižd. E. 
Verbelienė.

L. J. Stasiulis

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metam* $5.

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

Steoono Kairio “Lietuve 

budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio "Dieno- 
jant”, kaina $6.00. {

Į
Kipro Bielinio ‘‘Penktieji i 

pietai”, kaina $6.00. 1

i

—soy»
NIKITA KHRUSHCHEV

wn »h< s«vtat 
threot comu tru*T 
Will yovr
grandchiMrM jz 
Kv* wnd«e 
Communitm T 
Forg*» OodT

Soviel Sogt

"Neret-!" you trj. Bol jee «*»•’ How t 
Commuoism? One sure w«y. Help Kadio Fnt Eanfid Wh« 
does it do? It broadcast* the oews of freedom to 79 mdlioo 
people behiod the Iron Curuio. Ii helps keep them from 
turning to Cofcmunism. It poscs a major obstacle to the 
Russians statting a war. Būt Radio Free Furope depeods oa 
individual Americaos for it* eiistence. Will you help? Girt 
a dollar? Giva 9 dollars iiiOt more?

I Giva Now Te..;
RADIO FREE EUROPE

Vaica te Cammunbm 
toN** Na*. r. a •" *• y

POPIEŽIUS PO\ ILAS VI

Bemard Godwin yra pirmasis dailininkas, kuris nupie
šė popiežiaus portretą. Kaip žinoma, popiežius yra nu
taręs sausio pradžioje aplankyti Jeruzalę. Tai būtu 
pirmasis popiežius, ten apsilankęs.

Deja. Į ta raštą- pasiųstą Ta proga tiems- kurie no- 
rugpiūčio 6 dieną- nesulauk- retų plačiau susipažinti su 
ta jokio atsakymo. lietuviu Amerikoje kovomis 

dėl lietuvybės- patartume 
pasiskaityti St. Michelsono 
knygą "Lietuvių išeivija A- 
merikoje.“ Ten yra faktų, 
kurie primena ir dabartinį 
ginčą dėl paminklinės kop- 
ivčio YVashingtone.

Dabar Vilniaus Krašto 
Lietuviu Sąjunga tą "Pro 
Memoria“ nutarė viešai pa
skelbti ir ji išsiuntinėjo vi
sų lietuviu laikraščių redak
cijoms. visų laisvojo pasau- 

' lio lietuvių žiniai, kurių bal
sas gali nulemti Šiluvos ar • Negrų problema visų pirma 
Aušros Varių Washingtono J yra moralinė. Iš visų tautinių 
katedroj bazilikoj lietuvių Į mažumų negrai nusipelnė ypa- 
kančioms atžymėti pamink-j tingo dėmesio, nes jie yra vie
linės koplyčios pavadini-J nintelė tauta, kuri čia atvežta 
rra__ "visos lietuviu tautos) grandinėse. Mes atvežėme jons

* \ t
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės labui“, kaip jų 
rašte vra pasakyta.

Dėl vietos stokos mes to 
ilgo Pro Memoria nespaus
dinsime. Bet mūsų įsitikini
mu, to reikalo pagrindinis, 
sprendimas ne nuo vyskupo 

į V. Bl izgio vieno ar kito nu- 
, tarimo priklauso. Yra už jį 
į itakingesniu ir laipsniu dar

čia. ir todėl mes esame atsakingi 
‘ jų šiandieninę padėti.u z

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kieki kun. M. Valadkos Įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“

1 aukštesnių- kurie tokiais at-; 227 psl., kaina tik $1.20.
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Planas jau braška 
vos pradėtas

(E) Maskvoje šūkauta a- 
pie reikalą skubinti chemi
jos pramonės plėtrą, o Lie
tuvoje, aišku, ir kitose res
publikose, stebime neran
gias statybas bei kitokią 
bolševikinę netvarką. Lie
tuvoje partija rimtai susirū
pino per lėtai vykdomais 
chemijos įmonių statybos 
darbais. LKP CK drauge 
su režiminės Min. Taiybos 
partinės-valstybinės kont
rolės komitetu, apsvarstę 
padėtį, paskelbė, kad atsi
randa rimtas pavojus, jog 
didžiosios chemijos objek
tai laiku nebus perduoti 
eksploatuoti. \ is laiku ne-
pristatomi įvairūs technolo
giniai įrengimai, atsilieka 
montažo darbai, ir dėl to ga
lį būti sužlugdyti gamybos 
planai. Dar nepasirūpinta 
chemijos pramonės objek
tus paruošti žiemai, tos sta
tybos neaprūpintos kvalifi
kuota darbo jėga. Tad ir 
šioje siityje dabar lauktina 
įvairių varoviškų šauksmų 
sriauto.

A. Sniečkus pažada 
didesnius derlius

(E) "Pravdoje“ paskelb-į 
tame A. Sniečkaus straips-j 
nyje apie naujuosius Lietu-1

vos žemės ūkio galimumus 
(perspausdinta "Tiesoje“ 
nr. 2c>8) pavergtos Lietuvos 
varovas nurodė, kad krašte 
specializuojamasi gyvuli
ninkystės produktų gamy
boje. Pernai šie produktai 
sudarę 87 U bendrosios pre
kinės kolchozų iir sovchozų 
produkcijos. Pagrindinis, 
partijos įsakytas, uždavinys 
būsiąs daugiau gaminti gim
dų ir pašarų, čia Sniečkus 
pripažino, kad Lietuvos dir
vose esą negausu augalams 
maistingų elementų ir ypač 
maža jose prieinamo fosfo
ro ir azoto. Pagal bendrus 
komunistinius planavimus ir 
Sniečkus, irgi laikydamasis 
Kremliaus pranašysčių, pa
žadėjo, kad iki 1970 m. der- 
.mgumą Lietuvoje numato
ma pakelti beveik du kanu- 
pašarų gamybą — net tri
gubai. Svarbiausia, pašarų’ 
dėka — Sniečkus aiškino 
sovietiniam skaitytojam — 
1970 metais Lietuva galė
sianti pagaminti skerdienos 
190,000 tonų, arba 2.1 kar
to daugiau, pieno — 1,650 
tūkst. torių, arba 2.6 karto 
daugiau ir kiaušinių —330 
mil., arba 4.3 karto daugiau, 
negu 1963 m., o grūdų ga
myboje būsią išauginta — 
1.900 tūkst. tonų, beveik 
dvigubai tiek, kiek 1963 m.

PRANCŪZIJA1964 m. sausio 1 d. STEPONUI KAIRIUI sueina 85 
metai amžiaus,

Steponas Kairys! Lietuvos demokratinio socializmo 
ideologas, vienas pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės 
skelbėjų. Lietuvos nepriklausomybė* deklaracijos signa- ryžiaus:: prof. dr. J. Balt*

Lietuviai—nauji Tarpt. 
Akademijos nariai

(E) Eltai pranešta iš Pa*

I*
Mass. senato prezidentas John Powers sveikina Ste
ponai Kairi. Juodu dalyvavo Bostone Vasario 16 sukak
ties minėjime 1959 metais.

Valstybininko darbas atėjus, kruvinu žmonių ska- 
ir žygiai t tiku pirkti ginklai buvo su

dėti, kariai apvilti ir išpūs- 
taviduriai "vadai“ išlakstė. 
Suardytoje vienybėje nebu
vo tautos brandumo ir ne
buvo kam kraštas ginti, kaip 
gynė savąjį suomiai.

Steponas Kairys vedė ak
, j cija prieš tautininkų diktatome J. Šmuliuose dar mo-Uį- smetoniakai vol.

kyklos suole besu,nešinanti de’ariškl}, ar Smetonos-Tu-
caro valdžiai ir jau tada įsi-’, ,. » , ■helio svogenską. ar tai vė

lesnę prisilaižymo lenkams 
ir šliaužiojimo prieš rusus ir 
vokiečius politiką. Turbūt 
jam buvo skautu regėti 
kraštą, kuris buvo išlaisvin-

Tas vyras buvo Steponas 
Kairys. Daaar per naujus 
1964 metus jam sueina jau 
35 metai amžiaus.

Steponas Kairys visą sa
vo gyvenimą kovojo dėl lie
tuvio išlaisvinimo. Mes ma-;

Tautos VetšFaiitti pagerbti

Aplinkiniais keliais į 
gyvenimą

Prieš 85 metus Aukštaiti
joje, ūkininko šeimoje, gi
mė sūnus. Augo jis apdai-

kinis kelias į Palangą.
Berniukui mokslas pati

ko. Bet tada jis nesuprato 
visos tos kelionės reikšmės. 
Tačiau vėliau, besimokyda-

traukiant į veikimą darbi
ninkų tarpe. Peterburge stu
dentaujant. matome jo poli
tinius pasireiškimus. Vėliau, 
kartu su Sirtitavičium, ma
tome ji organizuojant dar
bininkus Vilniuje. 1905-ji 
metai įtraukia ii i platu vi-į^“"?J

c . . .. . i UUULHsuomemm veikimą. Jis pir-*
mininkauja Didžiajame Vii-Į Veikla užsienyje 
niaus Seime, suvienija pa
laidas bereikšmes grupes, 
kurios kartu su pažangiais 
atstov

taras, Lietuvos Tarybos, seimų ir vyriausybės narys, vie
nas žymiausių Lietuvos inžinierių. Lietuvos Universiteto 
profe: orius. publicistas, rašytojas... Visi lietuviai žino ir 
žinos šį vardą, kaipo vieno žymiausių Lietuvos visuomeni
ninkų ir valstybės vyrų. O tie. kurie turėjo malonumo su 
juo asmeniškai susipažinti ir patirti jo tolerantiškumą, 
švelnumą ir širdingumą, yra jo — žinomi ar nežinomi — 
draugai ir gerbėjai.

Sakoma, kad žmonės dėl savo dvasinio palinkimo 
dalinasi į dvi pagrindines grupes: j tuos- kurie linksta vi
suomet džiaugtis, ir tuos. kurie visuomet yra susirūpinę. 
Steponas Kairys, be abejo, priklauso prie susirūpinusių ir 
sielvartaujančių — ne dėl savęs — o dėl Lietuvos, dėl jos 
darko žmonių sku:do, dėl nesantaikos, dėl pavojų ir grės
mių iš vidaus ir iš oro ir pagaliau dėl viso pasaulio nera
mumų. įtempimų ir tarptautinių neapykantų. — tai savo 
rūšies ”Weltschmertz“ visuomenės gyvenime įsikūniji
mas. Ir jei kas norėtų rasti Stepono Kairio asmens trum
pą apibūdinimą, tas galėtų pasakyti, kad jis yra Lietuvos 
Didysis Sielotojas.

Jo aštuoniasdešimt penkerių metų sukakties proga 
mes širdingai jį sveikiname ir linkime jam dar daugelio 
gerų ir našių metų.

Vladas Stanka 
Juozas Pajaujis

, Domas Krivickas
Balys Paramskas 
Leonas Kačinskas 
Kazys Škirpa 
Vincas Trumpa 
Vladas Vilimas 
Juozas Andriušis

rušaičio ir prof. dr. A. Grei* 
mo pristatymu, Academie 
Internationale Libre dės 
Sciences et dės Lettres gruo- 
džio 7 d. vienbalsiai naujais 
nariais išrinko pasižymėju- 
sius lietuvius mokslininkus: 
dr. Margerį Jesaitį, dr. Vy
tautą Pavilanį. dr. Mariją 
Gimbutienę-Alseikaitę ir dr. 
Juozą Girnių. Akademijoj 
posėdyje prof. J. Baltrušai
tis kalbėjo apie užsienyje 
po karo įsteigtas lietuvių 
kultūrines institucijas. Po* 
sėdžio metu išstatyti ligšiol 
pasirodę 29 Lietuvių Enci
klopedijos tomai į posėdžio 
dalyvius padarė labai didelį 
įspūdį. Atkreiptas dėmesys 
ir į "Knygų Lentyną.“ 

LATVIJA

tas iš svetimųjų,—pavergtą
i savųjų ir be šūvio vėl ati- . • • •

V CT 1111ITTZ?rei IIS7.

Tačiau naujiems, da) 
skaudesr iems, laikams atė
jus, mes matome Steponą

nais pilėme tiems lai- Kaįri kovotojų dėl tau
kams iaaika.iu> įeikalavi- tos jaįSvės priekyje. Jis va

Gerbiamam Drg. STEPONUI KAIRIUI,

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
Garbes Pirmininkui

Bijo ryšių su užsieniečiais
(E) "Ciną“ koresponden

tas pastebėjo Rygos uoste 
’gėdingus reiškinius,“ su 
kuriaies, esą, reikia kovoti. 
Rygos jaunuoliai mielai su
sitikinėja su užsienio jūrei
viais ir turistais, atplaukian
čiais į Rygos uostą- Užsie
niečių įtakoje jaunuoliai 
lengvai pasiduodą viso
kiems "vakarietiškiems vė
jams.“ Iš užsieniečių jie iš- 
siubagaują ar išsimainą į- 
vairių užsienietiškų prekių: 
kojinių, marškinių, skepe
taičių, vakarietiškų šokių 
plokštelių ir kt.

RYGA SENESNE, NEGU 
IKI ŠIOL MANYTA

Brangu* ir Miela* Drauge,

Man tenka didele garbe ir maloni privilegija pasvei-} 
kinti Ju* A. L. Socialdemokratų Sąjungos Centro Komi
teto ir visų jo* narių vardu šiuo metu keturguba proga:
Kalėdų Švenčių, Jūsų vardadienio, Naujųjų Metų ir Gim- j Latvijos sostinė Ryga

Iki šiol priimta rašyti,

STEPONAS KAIRYS
rnus. Tie reikalavimai vė
liau nuklojo gaires tolimes
niam politiniam brendimui.

Pirmajam pasauliniam 
karui užėjus, Kaili sutinka- 
ne Vilniuje, kur. nepaisant 
vokiečių okupacijos suvar- ma<; 
žymų- jin redaguoja "Darbo 
Balsą.“ Šis laikraštis, nežiū
rint vokiečių cenzūros, su
geba nušviesti esamą padėtį;

dovauja suvienytoms jė
goms ir yra pirmasis VLIKo 
pirmininkas. Okupantų per
sekiojamas. jis slapstosi Lie
tuvoje. vyksta į Švediją ir 

Į pakely vokiečių yra suima- 
Hitlerio jėgoms suby

rėjus. Kairys atsiduria emi
grantu ir vėl buria kovon iš
eivius—tremtinius. Didžiu
mai tremtinių sugužėjus į

ir paruošia žmones kovai, jungtianes / merikos Vais- 
dėl nepriklausomybes. \ė-'t,.k„c ir Voi_
iau Kairį matome Lietuvos

Taiyboje, kur jis griežtai

tybes, atvyksta čia ir Kai
rys. Jis redaguoja žurnalą 
"Darbą“ ir čia vėl plačiai 
reiškiasi visoje lietuvių lais
vės kovoje ir visuomeninia-

pasipriešina vokiečio Ura
cho kvietimui į Lietuvos ka- 
alius. Jam buvo neįmano-f 

ma įtikirti Smetonos ir kitų 
susižavėjusių Uracho kara-S Dabar, ligos ir amžiaus 
'avimo galimybėmis, todėl prislėgtas ir fiziniai nuo lie- 
iis su keliais kitais nariais tuviškos visuomenės izoliuo-

, me veikime.

tadienio.
Kadangi Jūsų gimtadienio sukakti* 1964 m. yra Jums- 

o kartu ir mums ne paprasta- bet 85-ji, tai ir mano linkėji 
mai svarbiausia į ją kreipiami.

Malonu konstatuoti- kad, nežiūrint ir labai sunkios 
Jūsų fizinė* būklės, likimo yra lemta tokį garbingą gimta
dienį minėti pilnam dvasinio gyvybingumo bei jautriai 
reaguoti savo plunksna į nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo problemas ir į pasaulinės apimties klausimus.

Todėl ir 85 metų sulaukus, linkime Jums likti dar dau 
gelį metų darbingam, gyvybingam ir- kiek leidžia Jūsv 
gyvenimo sąlygos, laimingam.

Jus nuoširdžiai gerbiąs
Jonas Pakalka- 

ALSS CK Pirmininkas

i įsteigta 1201 metais. Tačiau 
dabar kasant statomo namo 
pamatams duobę, užtikta 
senovės statybos pėdsakų. 
Kai kurie rasti daiktai yra 
iš 11-jo amžiaus, o dauguma 
iš 12-jo. Taigi Rygos am
žius bus bent 100 metų ilges
nis, negu iki šiol manyta.

JUOKAI Iš ANOSIOS 
PUSES

rus, sumanus ir ir apsisvars- 
tąs berniukas, ir tėvai guo
dėsi jį būsiant kunigu. Nu
tarė leisti į mokslus. Tačiau 
po visų paruošimų ir moky
mų namie — aplinkumoje 
nebuvo mokyklos, kur būtų 
galima jis patalpinti. Dvari
ninkų bei rusų valdininkų 
vaikams buvo artimesnių 
mokyklų, bet lietuvio ūki
ninko vaikas turėjo būti 
siunčiamas iš Aukštaitijos 
net Palangon. kur veikė ne 
Lietuvos "gubernijų.“ bet 
Kuršo kraštui skirti įstaty
mai. Todėl ir vežė jį Palan
gon. Ir kaip vežė?.. Arkliais 
į Jonavą, iš ten traukiniu į 
Liepojų, o iš ten garlaiviu į 
Palangą. Nelyginant, jei kas 
važiuotų iš Waterbury. 
Conn., į Bridgeport, Conn., j 
iš ten traukiniu į Atlantic 
City, N.J., o jau iš ten. saky
sim, garlaiviu į Bostoną, 
Mass. Toks jau buvo aplin-l

nas Palangoje, Šiauliuose 
r Peterburgo universitete- 
šerniukas suaugo vyru ne 
ik fiziniai, bet ir protiniai.

moraliai ir politiniai. Jis su
prato. kad Lietuvos liaudis 
ra skriaudžiama, kad jos 
aurimui ne tik trukdoma

siekti mokslo, bet lietuvių 
auta vi a rusų caro valdžios 

Roloniaiinės politikos išnau
dojama ir valdininkų bei 
dvarininkų susinama.

Rusų valdininkai turėjo 
visą galią ir geras algas, o 
dvarininkai—didžiulius že
mės plotus ir privilegijas, gi 
visa našta buvo užkrauta 
ant Lietuvos darbininko ir 
ūkininko. Taigi jaunuolis, 
subrendęs vyru. visu rimtu
mu ryžosi kovoti dėl Lietu
vos išvadavimo iš rusų val
dininkų ir vietos dvarininkų 
jungo.

pasitraukė iš Tarybos. Tik 
vokiečių imperijai sugriu
vus, dauguma Tarybos na
rių praregėjo, kiek Kairys 
buvo teisus. Tada jis Tary

tas, jis yra vienišas. Todėl 
mes turėtume jį dažnai atsi
minti ii- jo gyvenimą kuo ga
gėdami palengvinti. Linkė- 
<ime Tautos Veteranui svei-

bon sugrįžta su kitais išėjū-i katos, ištvermės ir skaidrios 
siais. Šiandien jis bėra vie-1 nuotaikos, 
nas iš keturių dar gyvų išli-f 
kusių Vasario 16-sios akto 
pasirašytojų.

Steponas Kairys vėliau y- 
ra Steigiamojo Seimo ir kitų 
demokratinių seimų aktin
gas narys, socialdemokratų 
frakcijos vadas, visada ko
vojęs dėl darbo žmonių ge
resnės ateities ir nemažai 
laimėjęs.

Tačiau gruodžio 17 die- 
ros perversmas ne tik pamy
nė Lietuvos žmonių teises- 
bet privedė net prie pačių 
Lietuvos ūkininkų šaudymo.
Atsirado lietuviškų "šamo-

P.S.
P.O.
L.I..

M. Pragela*
S. Kairio adresas:

Box 85- Smithtown, 
N.Y.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėm« 
valdžią, tvarko ūkį, kokia
yra darbininkų padėtis, api» 

durų,“ neblogesnių už rusiš- koncentracijos stovy’klas, są 
kus. Jie prislėgė Lietuvos žinės laisvę ir Lt ir Lt
liaudį, aikvojo pinigus ir Ypač šiuo metu ji naudin
tautos turtus valstybiniams, ga ir įdomi paskaityti. Jo 
peniukšliams šerti. Pavojui kaina tik 50 centų.

—- - ’iKiiZ

Lietuvių Darbininkų Draugijos narį- buvusį mūsų 
žurnalo "Darbo“ redaktorių, didį visuomenininką, politi 
ką, demokratinio socializmo sąjūdžio ugdytoją- Lietuvo 
nepriklausomybės akto signatarą, atsiminimų "Lietuve 
Budo“ ir "Tau- Lietuva“ autorių STEPONĄ KAIRĮ, 8f 
metų amžiaus sulaukusį- nuoširdžiai sveikiname ir jan 
linkime dar ilgų ir darbingų metų.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
Centro Valdyba

Draugui

STEPONUI KAIRIUI v 

Mielas Drauge,

Tamstos 85 metų sukakties proga mums džiugu 
nuoširdžiai pasveikinti Tamstą visų pirma kaip vyriausia 
amžiumi- bet vieną uoliausių mūsų bendradarbių.

I Maža to. Tamstos asmeny mes sveikiname vieną 
mūsų žymiausių kovotojų dėl lietuvių tauto* laisvės, jot 
darbo žmonių gerovės.

Tamsta be nuolaidų kovojai dėl Lietuvo* nepriklau 
somybės ir joje demokratinės tvarko* ir carines, ir kaizeri
nės, ir hitlerinės, ir stalininė* okupacijų metais. Tok* pa 
priešas buvai ir tautininkų diktatūros. Savo kandžie 
plunksna ir šiandien skaudžiai tebeplieki socializmo ide 
alo niekintojus, dabartiniu* Lietuvo* pavergėju*.

Mes visa širdimi jungiamės prie kitų šia proga Tams 
tai reiškiamo* pagarbos ir nuoširdžiai linkime dar ilgu 
darbingų metų ir sulaukti dienos, kada mūsų Lietuva vėl 
bu* laisva ir galės demokratiškai tvarkyti savo gyvenimą.

Keleivio redakcija

Skusti ir neskusti
(Iš "Šluotos“)

Jau penkis mėnesius ieš- 
<omas kirpėjas Salako 
miesto kirpyklai. O kol ieš
ko ir, žinoma, neranda, mes 
/ainkštinėjame į Zarasus 
tik 30 km.). Taip ir klajo- 
a Aukštaičių krašto, Perga- 
ės- Draugystės, Tarybų Lie- 
uvos ir Aušros kolūkių na- 
iai. O kas nevaikšto—tam

pa barzdočiai.
Prie klubo

Malonu matyti, kai į kui- 
tūros namus renkasi darbi
ninkai — kažkas kartą išdi
džiai pasakė.

—Taip! Dabar tenai re
montas!

Alinė
Turistai keliavo per Če

koslovakiją. Prahoje vado
vas, parodęs seną pastatą, 
tarė:

—Dabar mes praeiname 
pro seniausią miesto alinę.

Vienas iš turistų paklau-CO ••3C •
—O kodėl praeiname?

Kirpykloje
Kėdainių moterų kirpyk-
' meistrai naujais mėtotos

dais atlieka cheminį plaukų 
šukavimą, panaudodami pa
senusius vaistus. Praėjus 
trims dienoms po tokio šu
kavimo nuo mano galvos 
kuokštais pradėjo kristi 
plaukai. Pavardės nepasira
šau, nes pačiai gėda.
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PasikalbėjimasI 
Maikio sa Tęva

AKLAS NORĖJO 
APIPLĖŠTI BANKĄ V. Sirutavičius apie St Kairį I

Prieš Kalėdas Detroite _____
aklas 42 metų vyras norėjoj j VLKS
apiplėšti banką. Jis priėjęs j inž. VI. Sirutavičius yra besimokantį - Šiauliuose. Į 
prie kasos kasininkei pakišo ne tik inž. Stepono Kairio mane gilų įspūdį padarė ta-

—Ko taip susikūprinai, tė 
ve? Išsitiesk! Nuleisk pe-i 
čius žemyn! Kuprą įtrauk!: 

— Negaliu, Maiki.
— Kodėl?
— Kryžius skauda.
— Turbūt strėnos, ne kry

žius.
— Nežinau, Maiki, kaip 

tą vietą geriau pavadinti. 
Vieni sako strėnos, o kiti 
kryžium vadina. Bet kodėl i 
2i tas pleisas turėtų skaudė-1 
ti? "

— Gal sniegą kasei?
—- Nausa, aš tokio prasto1 

darbo nedirbu. Ale skauda 
džius di sem.

—-Tai gal inkstai page
do?

— O kaip jie gali pages- 
ti?

— Gal jau paseno, tėve. 
Nueik pas gydytoją, kad iš
egzaminuotų.

— Maiki, tau lengva pa
sakyti" nueik pas gydyto
ją“, bet kaip jis galės suži
noti?

— Jeigu jis nežinos, tai 
nusiųs pas specialistą.

— Šiur, nusiųs pas kokį 
specialistą. Bet ar tu žinai, 
kiek tas man kaštuos? Dak
tarui reikės užmokėti pen
kinę, o specialistas paims 
mažiausia dešimtinę, o gal 
dar ir 15 dolerių nulups. 
Stačiai aprubavoja žmogų. 
Ir liekarstvų neduoda, tik 
receptą parašo. Sako, nueik 
į drugštorį. O kai nueini į 
drukštorį, tai ir tenai tave 
apiplėšia. Seniau už kvoterį 
gaudavai nesiektų gyduolių, 
o dabar jau ir už penkinę 
nelabai ką gausi. Dažnai de
šimtinę turi pakloti. Tokį 
preisą, Maiki, tiktai unijis- 
tai gali mokėti, bet kai man, 
tai jau stačiai zguba. Sergu 
ir bijau pas daktarą eiti, 
kad paskutinės mundieros 
neatimtų.

— Nebijok, tėve, nueik ir 
paprašyk, kad išegzaminuo
tų, o kai parašys receptą, pa
aiškink- kad neturi pinigų. 
Mundieros neatims.

— Bet kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar nebūtų galima pa
sigaminti inkstams gerų lie
karstvų?

— Aš- tėve. ne gydytojas 
ir negaliu nieko apie tai pa
sakyti, bet žinau, kad vais
tais ne visada galima inks
tus išgydyti. Kaltais negali
ma apsieiti be operacijos. 
Kartaįs tenka svetimus inks
tus ligoniui sudėti.

— Eik jau, eik...

.... , - gdų įspūdį padarė „
raštelį, kuriame buvo para- Į bendramintis, vos pora me- da kuklus, žvalus jaunuolis 
syta, kad ji duotų $50, nes tų už jį senesnis, bet ir ben- St. Kairys. Cia mudviejų 
jo žmona yra pagrobta ir dramoksiis ir nuoširdus jau- pirmoji pažintis ir bendros 

-lu™ ;;c nystės dienų draugas. Tai veiklos pradžia, 
turėdamas galvoje, ir nuvy-

bus nužudyta, jeigu jis jos 
neišpirks. Žinoma, jis tuoj 
buvo apsuptas sargų ir $50 
negavo.

Teisme paaiškėjo, kad jo 
19 m. žmona yra nėščia ir 
jis esąs visai be skatiko.

Teisėjas, prieškalėdinių
nuotaikų paveiktas, ne tik 
nenubaudė "plėšiko“, bet iš-

kau pas V. Sirutavičių kiek 
šnektelti, juodviejų praeiti 
pakilnoti.

—Mano gyvenime bus 
bene pirmas atsitikimas, 
kad aš spaudai duosiu pasi- 
kalbėjiimą. Smagu prisi
minti jaunystės dienas, kar
tu su St. Kairiu praleistas, 
besidarbuojant ano meto

Nėra reikalo plačiau man 
apie tą pažintį kalbėti, nes 
tai galima rasti St. Kairio 
knygoje "Lietuva Budo.“

Petrcgrade, studentauda
mas technologijos institute-' 
kurį laiką gyvenau kartu su 
A. Smetona. Štai vieną ru- 

' denį atsilankė St. Kairys. 
Fasisakė, kad ir jis studijas 
pradės technologijos institu-

Puslapis penktas

Kairėje bteponas Kairys, dešinėje jo jaunystės draugas 
inž. Vladas Sirutavičius (stovi Jackus Sonda). aplankęs St. 
Kairį 1962 m. liepos 16 d.

leido ji iš teismo su $85, ku• . . ,
riuos sumetė teismo tarnau- te. J jį įstoti buvo nelengva.

nojęs mano tikslą.
—įdomu žinoti, kaip jūsų

toji pii moji pažintis susi
mezgė?—klausiu.

-Čia kiek fiutolsim. Ar alistiniame jūd je

žiavime dalyvavo, be demo-i Tada gal daugiau laiko 
kratų, kariu esami ir būsimi! mudu praversdavome Vil- 
socialdemokratai. Dr. K. j niuje ir aplamai Lietuvoje. 
Grinius savo atsiminimuose j negu Petrapily studijoms, 
to buvusio suvažiavimo J Todėl ir mokslo metai pail- 
tiksliai neprisimena. Tame gėjo. Čia veikė jau tada su- 
suvažiavime dalyvavo J.
Bagdonas, S. Matulaitis, A-

tojai.

BEŽDŽIONĖS I’ KSTAI
IŠGELBĖJO >4 OGŲ

Tulane universiteto klini
koj (New Orleans) 43 m. 
jūrininkui Įdėtas beždžio
nės inkstas. Ligonis, sako, 
jaučiąsis gerai taip, lyg ne
būtų sirgęs savo amžiuje. 
Tai pirma tokia operacija.

Reikėjo išlaikyti konkursi
nius egzaminus. St. Kairys 
tuos egzaminus įveikė. Ir 
nuo tada tarp mudviejų pra
sidėjo bendras darbas soci-

Prieš pirmąjį pasaulinį merikon, neteko sužinoti.
karą jis dirbo Vilniaus mies
to vandentekio ir vanden
traukio skyriuje. Nepriklau
somybės laikais Kaunui ir 
kai kuriems kitiems Lietu
vos miestams suplanavo ka-

Philapelphijoje jis priklau
sė prie LSS 1-mos kuopos 
choro ir važinėjo po ta apy- 
likę sakydamas prakalbas. 
Kazys Vidikas tada buvo 
LSS organo "Kovos“ redak-

— Iš tikrųjų, tėve.
— Na, o kas tau savo 

inkstus atiduotų?
— Čia ir bėda, tėve, kad 

gyvas žmogus savo inkstų 
niekam neatiduos, nes be 
inkstų jis negalėtų gyventi. 
Bet galima įdėti beždžionės 
inkstus.

— Sakai, man įdėti mon- 
kės inkstus?

— O kodėl ne?
— Maik. np.būk našėles!
— Aš nesu pašėlęs, tėve. 

Tokie bandymai su beždžio
nės inkstais jau yra daromi.

— Kur tas daroma?
— Šiomis dienomis, tėve, 

New Orleans mieste, Tulane 
universiteto ligoninėj, du 
šimpanzės inkstai buvo įsiū
ti juodveidžiui Jeffersonui 
Davisui. Operacijoj dalyva
vo 12 daktarų, nes tai buvo 
istorinis bandymas, kuriam 
vadovavo dr. Keith Reemts- 
ma, ir hirurgija puikiai pa
vyko. įsiūti inkstai tuoj pri
gijo ir pradėjo veikti.

— Ale tai visgi nebuvo 
monkės inkstai, Maiki?

— Tai buvo beždžionės 
inkstai, tėve. Šimpandzė yra 
nedidelė Pietų Afrikos bež-j 
džionė. iki keturių pėdų ū-i 
gio, kai stovi stačia.

— O kas atsitiko su to ni-| 
gėrio inkstais, kad jam rei-i 
kėjo naujų?

— Jie buvo sugedę, ir 
pataisyti jau nebuvo galima, 
o be inkstų jis nebūtų galė
jęs gyventi. Jo gyvybei iš
gelbėti buvo reikalingi nau
ji inkstai; kadangi žmogaus 
negalima gauti, tai daktarai j 
pasiūlė jam šimpandzės 
inkstus. Jis sutiko, ir tie or
ganai buvo perkelti jam iš 
beždžionės. Dabar jis jau 
sveikas ir gerai jaučiasi.

— Bet kodėl nepaėmė ge
resnio gyvulio inkstų — ne
kalto avinėlio ar kitokio?

— Šimpandzė buvo pa
rinkta dėl to, tėve. kad iš 
visų keturkojų ji yra arti
miausia žmogaus giminė. Ji 
yra protinga, jos toks pat 
kraujas, ji vartoja tokį pat 
maistą ir gyvena tokį pat 
amžių, kaip ir žmogus. Jei
gu įdėtum žmogui "nekal
to avinėlio“ ar kitokio ke
turkojo inkstus, jie neprigy- 
tų, žmogaus kūnas juos at
mestų.

— Šnekėk, kaip nori. 
Maiki. ale monkės inkstų 
man neįkalbėsi.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

simetę socialdemokratų ir 
varpininkų centrai. Važinė-

lekna, A. Domaševičius, visi Į jom su pranešimais, platin- 
jie busimieji daktarai ir •' darni atsišaukimus ir kitais 
veiklūs visuomenės nariai, i reikalais.
buvo dar Bronza, D. Mali- —Ar ne kartu su St. Kai-

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie-

rauskas ir aš. Ten buvo su-i ju(ju pra(jėjote leisti ir 
sirupinta Lietuvos jaunimas ”Darbinninkų Balsą“ Tilžė- 
įtraukti į Lietuvos visuome-j __klausiu.
ninį darbą, o ypač norėta iš- , 
judinti besimokantis jauni-( Čia VI. Sirutavičius nuti- 

nam reikalingus žodynus: į ^as. Man buvo pevesta su-' lo, gal atsiminimų bangos 
Dabartinės lietuviu kalbos į rasti ryšius ir užmegzti pa- paveiktas, ir, kiek patylė- 

žodynas, redagavo prot JJžintis. Čia turiu pastebėti- Jfs, tarė:
Balčikonis ir kt., yi a apie kad St. Matulaičio, į bolševi- —žinote, aš ir dabar tu-
45,000 žodžių, 990 psl., kus išvirtusio, atsiminimų rju daUg sentimento Londo- 
kaira ........................ $12.00 knyga kupina faktų iškrai- ^one leidžiamam "Darbi

ai ♦ -v •............................. PY1111!’ daug kas nepelnytai nįnku Balsui.“ Jis man pri-
Lietuvisriai angliškas zo- n1intlcsil<niarnn Lietuvos O- , • •,Viliaus Peteraičm II; nuPasaKOJama . mena anuos laikus ir veik tądynas, \ į.iaik. i eteiaic.o, 11į j;upanto naudai. nati darba atlieka Lietuvalaida, dauanau kaip 30.000 * .. , paų aaroą auieKa. uieiuva

žodžių, 5S6psl., kair.aS7.0U.1 , Nutaikęs progą, išvy kau į vėl tos pačios Rusijos o- 
Liepoją, Rygą- Šiaulius ir i kupuota. Laisvai spaudai 

Anglų-lietuvių kalbos žo- kur buvo besimokan-; ten vietos nėra. Laisvam žo
dynas, V. Baravyko, apie įjo jaunimo. Toje kelionėje. džiui ten patekti daug sun-
3?,000 žodžių, 583 puslapiai, sutikau A. Pureną, būsimą, kiau, negu anais carinės o-
kaina ...................... $6.00. j profesorių. K. Bielinį. būsi-, kupacijos metais.

Anglų-lietuvių kalbos ^o-į mą paidamentarą ra^oją I Tajp Rartu gu gt Kairfu
psl. apie 20,000 žodžių, kai J- Biliūną ir Steponą Kaną, j - - -
dynas, V. Baravyko, 368 
na .............................  $4.oi

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knyga
TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETU 
RUSIJA

NAUJIENA

nalizaciją. Kauno miesto torius, gi Juozas Stasiulevi- 
gyventojus aprūpino ir geru čius, vėliau pasivadinęs Stil- 
vandeniu. O tai buvo be ga
lo svarbūs St. Kairio darbai 
greta mokslinio darbo (pro
fesoriavo universitete), ben
dradarbiavimo spaudoje ir 
politinės veiklos.

Kokie mudu buvome iš 
pirmųjų dienų nuoširdūs 
draugai, tokie pasilikome ir 
iki šiai dienai. Užpernai jį 
aplankiau. Nustebino mane 
jo darbštumas. Toks jis vi- 

1 sada buvo,—pabrėžė VI. Si
rutavičius. Tais žodžiais ir 
baigėm pasikalbėjimą.

sonu, buvo 
nistratorius.

’Kovos“ admi-

J. GAIGALĄ PRISIMINUS

1917 metais Amerika įsi
traukė į Pirmąjį pasaulinį 
karą. Gaigalas tada išvažia
vo į Lietuvą. Kadangi pa
prastu keliu Lietuvos jau 
nebegalima buvo pasiekti, 
tai jis nuvyko Meksikon. iš 
tenai Japonijon ir per Sibi
rą pasiekė Lietuvą.

Kai 1918 metais įsikūrė 
nepriklausomos Lietuvos 
valdžia, Gaivalas buvo na- 
skilias pradžios mokyklos 
mokytoju. Mokytojavo Eže- 
rėnuose ir kitur. Bemokyto- 
įaudamas vedė taip pat pra
džios mokyklos mokytoją. 
Vėliau perėmė iš jauniausio
jo brolio ūkį, atmokėdamas 
jam priklausomą dalį.

Atsimenu Liet”vos social
demokratų konferenciją, ku
ri įvyko 1905 metais Leko 
vienkiemio miškelyje, Pa- j
švitynio apylinkėje. Dalyva-į Užėmus Lietuvą bolševi- 
vo 13 vyrų ir 4 merginos.! kams, susirasinėjimas su
Vadovavo Alfonsas Micke
vičius iš Draudelių, Juozas 
Gaigalas iš Gaižūnų ir Leko

Gaigalu nutrūko.
J. D. Taunis

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražjai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6. ________________

Jonas Aistis, POEZIJA, rėjom. Bagdonas tada tvar
ioje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai-Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, į na §6.
tos vergu stovyklos, kuriose! Leonard Valiukas, LI- 
kertėjo ‘ ir ‘žuvo mūsų THUANIA LAND OF HE- 
broliai, seserys, giminės ir ROES, 88 psl. teksto ir ^95 
draugai. Lietuvių kalba to-i psl. paveikslų, kaina 84.75. 
kios knygos dar nebuvo.! Dr. Kazys Grinius, ATS1- 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-' MINIMAI IR MINTYS, I) 
leivio administracijoje. tomas. 336 psl. kaina $5.

gimė mintis leisti darbo IS 11 Nuo redakcijos: Drg ,J. D.
žmonėms skirtą laikraštį | sunus gimnazistas. 1 Taunis yra senas Keleivio
"Darbininkų Balsą.“ Mudu! Mickevičius dėvėjo mies-skaitytojas ir bendradarbis, 
jau buvova "Varpo“ bend-! čionišką kostiumą, o Gaiga-
radarbiai. "Darbininkų Bal-! las buvo studento uniformo- 
so“ pirmą numerį ne tik mu-! je. Pasitarę visi išsiskirstė, 
du suredagavome, bet ir pri- Sekantį sekmadienį Lin- 
rašėm nuo pirmos iki _pasku- einant žmonėms g
tmes raides. Keli,, Tilžę zi- bažn<įos. Gai las> ui.
nojom. Zaunvtes adresą tu-, J . . .pęs ant krūvos akmenų pne 

šventoriaus, sakė prakalbą 
prieš caro valdžią. Kadangi

kė "Varpui“ gautą medžia
gą. Tai jau nebuvo naujiena
ir mudviem pasukti tuo pa- jis buvo policijos sekioja- 
grindžio keliu.

1 Jaunesnis būdamas, jis gy
veno Tamaųua miestelyje. 
Pennsylvanijoje. kur laikė 
įvairių smulkių daiktų krau
tuvėlę. Šių metų gruodžio 
25 d. jam sukako 85 metai. 
Dabar jis gyvena Shamiki- 
ne, County Home prieglau
doje. Sveikinams jį- sulau
kus tiek giažių metelių!

mas. tai namo nėjo keliu, į SKAITYK 
bet laukais. Jo dėdė jį pase-į ĮF.l -ŠONO

STASIO Ml- 
PARASYTA

Janulaitis, kuris po dides
nių socialdemokratų areštų 
atsidūrė užsieny ir ten ran
kų nenuleido.

Nors ir carinės Rusijos o- 
kupacijos metais taip pat 
veikė Lietuvoje net laiškų

r ’i ta ' - a~i<rian vi«nkm cenzūra, bet dar būta šiokiomis—apsukrus katinas. Daupene tuu n d^8>a"padol.umo Jeį lalškų 
įnamių žvirblių, pelių, ziuikių. Ji tn s .. j . ar sįuntinj gavaį iš pašto, tu
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienes kieme ir jos ma- . _
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadway-----------------:-----------------------So. Boston 27, Man.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklvs vra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-

Vėliau "Darbininkų Bal- ....... . ........ —i • -L- a ke, sumuse ir įverte į gno-i . .£, . ......so“ redagavimą pereme A. ’ rR 1 - KNYGĄ: -L,etuv.ų Uem,.
Janulaitis, kuris no didės- v Amerikoje,” DAUG PA-džią.

1910 metais Gaigalą jau 
pamatėme Philadelphijoje. 
Kuriais metais jis atvyko A-

VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4-00, 
KILIAIS—$5.00

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigtas spausdinti.

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

, Kale’-dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-
turėtu adresu į Kybartus, o. ‘ . v i
iš ten jau į Vilnių ir kitus! numerata, arba atskilai. Kalendoriaus kaina pa.teka kaip 

buvusi — 75 centai.
Aplamai apie St. Kairį Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

galiu tiek pasakyti, kad jo, gjuo adresu:
būta visuomenininko, stro- “KELEIVIS*
paus. pareigingo. Toks jis Broadway------- :--------South Bo«*on 27. Mas*.
pasiliko ir visą gyvenimą.

jau neatsakai už jo turinį. 
Iš Tilžės Lietuvos pogrin
džiui spaudą gaudavome 
siuntinėliais tiesiai iš pašto. 
Tokiu būdu ateidavo ir 
"Darbininkų Balsas“. Jis 
buvo siunčiamas iš Tilžės



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1,1964 m. sausio mėn. 1
LAUKIA KITO PATĖVIO 

%

MOTERV SKYRIUS

Meta i
Prieš 250 metu. būtent. 1714 m. sausio 1 d. Lazdynė

liuose, Prūsijos valdomoj Lietuvos daly. gimė Kristijonas 
Donelaitis, nemirtingo kūrinio "Metai“ autorius. Jis mirė 
1780 m. vasario 18 d. Toiminkiemv.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba šiuos 11M»4 m. 
paskelbė Kristijono Donelaičio melais. Pavergtoje Lietuvoje 
tie metai taip pat pavadinti Kristijono Donelaičio metais ir 
bus ten ne vien tik pavergtoje Lietuvoje paminėti, bet ir vi
soje Sovietų Sąjungoje.

K. Donelaičio veikimo ir mirimo vietoje—Tc’minkiemy 
būsiąs pastatytas paminklas pavergtos Lietuvos valdžios 
lėšomis.

Deja. rusai, okupavę tą Lietuvos dali. Tolminkiemį pa
vadino Iljinskoje. o K. Donelaičio gimimo vieta Lazdynėliai 
pavadinti Krasnoznamensk. lr visi kiti to krašto vietovar
džiai dabar jau surusinti, tad ir sovietinis pagerbimas Done
laičio tikrai nenudžiugintų.

Vėliau apie Kristijoną Donelaiti parašysime plačiau, o 
čia duodame ištrauką iš jo "Metų“ skyriaus, pavadintą "žie
mos rūpesčiai“.

ŽIEMOS RŪPESČIAI

Ant, žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįžta- 

Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint.

Vei! kaip ant ežerų visur langai pasidaro,

Lygiai kaip, antai- stikliorius Įdeda stiklą.

Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė- 

Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 

Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia.

Ant, laukus žiemys jau taip nugandino bardams- 

Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis- 

Ir purvynai jų teškėt ir šliurp pasiliauja.

Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai- 

Nei koks būbnas įtemptas, dėl pašalo trinka 

Taip- kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.

Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.

Ak, jau bcn ir reik; Kalėdų didelė šventė 

Artinas- ir Atpentai nor poryt pasibaigti.
-i

Rudenis, ans dramblys- perdaug nemandagiai drėbdams 

Ir besivoliodams purvuos- mus vargino skaudžiai. 

Kožnas, į klumpes ir į vyžas įsinerdams,

Koliojo jo darbus ir jo madarą skystą.

Bet ir ponai- su šulnais skraidydami žirgais 

Ir su poniškais kasdien viešėdami rėdais,

Beteškant purvams- nešvankų rudenį peikė.

Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės 

Ir sausos žiemos didiai gi belaukdami skundės.

Taip visiems bedejuojant- štai, pažars pasidarė- 

Ir tuo žiemiškai visur plesdendami vėjai 

Darganas į pietus, kur gandrai miegti, nubaidė.

Iš debesų žiema po tam- iškišusi galvą,
Nei pikčiurna kokia su mėšlais rudenio barės 

Ir su šalčiais jo šlapius nudegino darbus- 

Ik ji jau po tam- rudens iškopusi mėšlus,

Ant visų baisių klampynių kelią padarė
Ir su rogėms vėl skraidyt ir čiuožt pamokino.
Taipgi dabar- kur mes pirm to pavasarį linksmą 
Šventėm ir žoleles jo margas sav nusiskynėm,
O paskui džiaugsmus šiltus su vasara baigėm,
Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė,
Ir žiema sav žiemiškas kvietkas nusipynė.
Tik dyvai žiūrėt- kaipo barzdoti pušynai 
Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo 
Ir- nei puderuoti ponaičiai, stov įsirėmę.
Bet kiti nuogi žagara itarp jų pasilenkę.
Būriškai po stogais jų stovėdami- dreba 
Ir raudodami kloniojas, kad švilpina vėjai.
Bet ir kerplėšos ir jų kelmai nusigąsta,
Kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judint 
Ir besijodamas, nei su sietais- dulkina sniegą.
Taipgi dabar visi pasislėpė gyvuliai girių.
Vėtroms vėl berūstaujant ir sumišai besipiaujant,
Čia viens urvoj sav šiltai- kaip gal- įsigūžęs- 
O kitsai tenai ant virbo tupi besnausdams.

Aktorė Elizabeth Taylor netrukus susituoks su akto
rium Richard Burton. iki šiol jos 6 metų duktė Liza 
Todd turėjo patėvį FisherL o motinai su Burton susi
tuokus. turės naują patėvį.

Pomidorai-aukso vaisiai

jos išnyks.
Būtų geriau, jeigu tas 

i mūsų draugas būtų pasakęs-'
• kad ne sausu pirštu trinti,
, bet paėmus ant piršto tru
putį kokio nors riebalo. Jei 
pleiskanos atsiranda dėl o-i

, dos sausumo- tai riebalasi 
! gali jas sumažinti, kad ir
• visai neigvdvs.

Teisės patarimai

RŪPESTINGAS TĖVAS i
Yan-1 
-ša-.

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

M. Šveikauskas Attorney at La*, 8 Belgrade Avė., 
Koslindaie, Boston. Mass., 02131.

moję kito radijo pirkti. Jei 
Tamsta gali gauti kitur pirk
ti tokį pat radiją, koki bu
vai užsakęs, bet kaina yra 

žmogus, kuriam aš daviau brangesnė tai jie turės 
užsakymą, mirė- o tie- kurie! kainos skirtumą Tamstai su-

an- i Klausimas
Aš užsisakiau dideli im-

Indijos ir Brazilijos 
denyse gyvena žuvis
mas. Perėjimo laiku žuvis-i po„uota ra(ly, už $550 ir
tėvas imi įsnarsas (taras) , daviau $50 rankpinigių. Tas,

Į savo žiotis. Jo žiotyse įssipe- 
Į ri jaunikliai, išplaukia ir ten 
• pat grįžta atgal pavojui e-
! sant. Vargšas tėvas-šamas perėmė jo bizni, man to ra

dijo neduoda. Sako, jie da
bar tokiu neturi. Aš neturė
jau raštiškos sutarties- bet 
tui iu rankpinigių kvitą. Kas 
man dabar daryti?

Mėgėjas

turi tuo metu visą laiką la
bai atsargiai atidarinėti ir 
uždarinėti savo žiotis. Ėsti 
tuomet jis visai negali. Kai 
galų gale jaunikliai pasida
ro savystovūs ir palieka sa-Lt- .1 , - v\ orcester, Mass.vo lopšeli—tėvo žiotis- tai' 
šamas būna jau beveik visai j Apsakymas 
užbadė jes.

I.Č.

MINISTERIS SU TRIMIS 
ŽMONOMIS

Tamsta sakai, kad kiti

Pomidorų tėvynė — Pie-įlo pavadinimai — pomido- 
tų Amerika. Mokslininkai rai. tomatai. 
dar nesutaria, ar tai bus Pe
ru ar Meksika. Bet faktas, 
kad ten juos augino dar
prieš Kolumbą. Jie priklauso 
bulvinių augalu šeimai.

Į Europą pomidorus atve
žė šešioliktajame amžiuje 
ispanų ir portugalų jūreiviai. 
Pirma atveždavo laukinius 
pomidorus vyšnios didumo, 
o šiandien sugebama išau-
»» XI *cmti IICX O

> a i u VI T VIZ.1V7.

Pomidorai nėra maistin
gi — negalima jų prisival
gyti lig soties. 4 uncijos po
midorų teduoda nuo 15 iki 
20 kalorijų, todėl jie ir netu
kina. Juose yra daug vita
minų — A, B, C, D ir E — 
bei mineralinių druskų. Be 
vitaminu, pomidoruose yra 
potašo, kalkių, sodos, gele 
žies, vario, fosforo, chloro, 
nikelio ir kobalto, Vssri^ «ni_
kiai veikia veido spalvų. Be 
to, jie turi citrinos ir obuolių 
rūgšties.

Pradžioje jis buvo laikomas 
dekoratyviniu augalu, tik 
18»-jo amžiaus gale Prancū 
zijoje imta auginti kaip dar 
žovė. Iš ten jie paplito ir ki- j 
tuose Europos kraštuose.

Lietuvoje pomidorai pra 
dėti auginti tik po I-jo pa neutralizuoja rūgščių

Pomidorai yra svarbi šla
pimą varanti ir laisvinanti 
priemonė. Pomidoruose e-

perėmė jo bizni. Jie atsakin-! 
gi už biznio pasižadėjimus. 
Jei kvitas yra pasirašytas 
mirusio žmogaus firmos 
vardu ir jei kvite pasakyta, 
kad rankpinigiai duoti to-

mokėti ir, žinoma, rankpini
gius $50 grąžinti. Yra ir ki
tų galimų teisinių išeičių, 
bet- nežinant visų aplinky
bių, sunku patarti. Pasitark 
su vietiniu advokatu.

TARYBINĖ PRAMONĖ

Neseniai nepriklausoma 
tapusios Kenijos respubli
kos ministeris pirmininkasį kį° ir tokio radijo aparato 
Jomo Kenyatta turi 3 teisė- P^ ^ūno sąskaiton- Tamsta 
tas žmonas (ten leidžiama išreikalauti savo $50-
daupatystė) Viena iš jų yra nenori toje pačioje fir- 
baltosios rasės. Jomo Kenv-J 
atta yra apie 70 metų am-į 
žiaus (kiek iš tikrųjų jis turi i 
metų- pats nežino- nes anais, 
laikais ten gimimų neregist-! 
ravo). Sakoma, kad jis turi 
20 vaikų.

Ėjo kurpius per miesteli— 
Nešė kurpalių maišeli.
Bėgo dienos, bėgo metai— 
Gimė batų kombinatai.
Daug pridygo kombinatų. 
Gerų hatų nesimato.
Batų būtų iki valiai.
Tik neturime kurpalių. 
Kurpiau, kurpiau, po paraliais 
Pasirodyk su kurpaliais! 
Pasiimk sau kombinatą.
Tik sulopyk mano batą.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

POVANDENINE RAKETA

Tik praeitą savaitę viešai 
paskelbta, kad JAV’ turi a- 
tominę raketa- kuri palei-* 
džiama iš vieno povandeni-' 
nio laivo i kita. Ji iš van-

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV. Barboros Armonie- 

pė- ’"Krvši3u,c keliu** Sibire 
aDrašvinas. surašė A. L. Nas-

ŽVII.GSNIS I PRAEITI. K. Žuko f- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai- 
x» •••••••••••••••••••• S i/.00.

IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir idomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miejro. geriausia dovana kiek-

LiETiviu išeivija Amerikoje.' ąSa"*.PSr^ia,4i6ie^aX 
va,zc. šio krašto lietuvy istoriją, formato. Kaina .... $5.50
ira : ! : :;a paraše bt Mi- socialdemokrat,Ja lR
che,sonas. virs oUO puslapiu. Kai- ; SEV1ZMAS patral Kautskj, nau- 
r.a kietais vir=ai= So.00. minkštais Į jausiomis žinjomis Dapi)dyta tuo 
virtais ......................................... S4.00 klansimn knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

vytis. 222 pusi., kaina ....53.95. i

sanėios šarminės medžiagos ;dens kylastačiai Į viršų iriiEMMeIŲ KRrKJTĄS. AWkl.
. t. <. per* i nusileiddžia i vandeni ten- ■ fetorini* romanas iš žemaičiu krik

saulinio karo. Šiandien jie teklių, kuris atsiranda orga-1 kame stovi taikyklis — ki- ’aiku. k-en anoa-ai .... &&
vra. viena iš plačiausiai au- nizme maitinantis mėsa,! tas povandeninis laivas. Jo paskui jo t.tett'vtu žinynas . . , T-i •• 'i-- •• it. . - i • panosė Anicetais Simutis. dansry-ginamų ir naudojamų daržo- kepsniais, miltiniais vai- vieta, kryptis, greitis ir <i-; bė ž-mu lietuviu ir ane-iu kalbomis
vių pasaulyje.

Pomidorai nėra vienme
čiai augalai, bet mūsų klima 
te netgi mažos šalnos jiems 
kenkia, o šiltuose kraštuo 
se jie gali augti ir duoti der-

giais, saldumynais. Daug pa 
midarų patariama valgyti 
laikantis dietos prieš nutu
kimą, sergant cukralige, 
inkstų ir širdies ligomis.

Pastai-uoju laiku surasta

anie lietuvius 
454 o=l. Karna

visame pa=aulv.
$6.50

lių eilę metų be pertraukos, dar daugiau pomidorų pri 
Aztekai (Meksikoje) p0-dalumų. Jie teigiamai veikia

midorus vadina "’zitotoma- i 0,iL J3 atgaivina,
gražina veido spalvą. Taip 
pat raminančiai veikia ner
vu sistemą. Mat, juose yra 
bromo diuskos. Grožio sa
lonai pataria savo nervin
goms lankytojoms kasdien 
tepti veidą pomidoru — kai 
sunka išdžius, nuplauti šva
riu vandeniu, be muilo. 
Na, ir kiekvieną dieną išger
ti stiklinę pomidorų sunkos.

te“. I Europą jie atėjo kaip 
’’pomi dėl Peru“ — vaisiai 
iš Peru. Italai juos vadino 
”poma d’oro“ — auksiniai 
vaisiai, taip pat "tumatle 
amerieanorum“. Iš čia ir ki-

REMEMBER / 
CAHCER’SL 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

KAIP SUMAŽINTI 
PLEISKANAS

tos reikalingos žinios tam!
tikrais instrumentais pra. e-,

i i ... + „ « ! DIENOJANT. “Ir-ve-nešiu karaliais”samos- kol raketa dai te 1 sūnaus Kinto Bielinio idomūs atsi 
ra vanmzdyje. Ji vadinasi] minimai. 4<-,4 p=l. kama... $6.<w»
Subroc. sveria anie 4-0D0l’-9O5 5TET.U. Kroro B;eHn»o atrim»- 

* j pimų artroji dalis, o92svarų.
JAV stato 25 povandeni

nius laivus, kurie bus ap
ginkluoti tokiomis dar r Me
keno kito neturimomis rake
tomis.

VISKAS KEIČIASI

Kanados geležinkeliečiam 
iki šiol buvo privalomi ki: ė- 
niniai laikrodžiai- bet dabar 
jau leista jiems naudotis ir 
rankiniais.

i lė.

MĮSLĖS

Aplinkui žolė- vidury sky-

•SR1ĮĮUĮRA SUnpąĮRNf
Šarlatanai skelbia visokių Akys kaip ratai — saulės 

”vaistų“» bet tai tik pinigų į nemato, 
viliojimas iš žmonių, kurie 'Kpajoj

Ant nosies sėdi- už ausų
kojas laiko.

•TRTTlinfV
Plieno plonas kr-minėlis, 

lando po audinėlius.
*ini?pv

nori nuo pleiskanų nusikra- 
! tyti. Tikiu vaistų nuo pleis- 
! kanų nėra. Yra daugybė vi
sokių ”shampoo“ plaukams, 
bet jie nėra joks vaistas nuo 
pleiskanų.

Rimtos vaistų firmos ir 
geri daktarai nei nesiūlo 
vaistų pleiskanoms naikinti.

Svarbiausia, nors ne vie
nintelė, pleiskanų priežas
tis yra sausa galvos oda. J.
D. Tau nis- senas mūsų skai
tytojas. siūlo pleiskanoms 
sumažinti tokį patarimą: 
kadangi pleiskanos yra sau
sos odos plušėjimas, tai pa- i Palmės, laurai, kamštr 
trink pleiskanotą vietą pirs- Į njai ąžuolai savo lapus te
tų- arba ir visais pirštais, o į keičia tik kas seserį metai.

Patarles

pasi-

yrimu artroji 
Kaina

puslamai 
$6.00

SUŽA'nęTTNĖ J Titrnio 15 tm-n’ 
pa=akoomu 1°*' T-=1 Kaino ..

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES. 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL A8 NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arsru mes
tai. Kama «•••.»••■ .•••• 20 Cuk

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukaro išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilką. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kaina ................................ $100

'•’LTKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. art a kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kai;.a .. 41.00

LIETUVJU DAINOS AMERJEOTf 
surinko -r svnedasravn Jonas Ba- , 
lys. 472 dainos -raidomis. An?- į 

liškai duotas kiekvienos daipo=!TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ, 
turinys, todėl tinka dovanoti ir j Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
lietuvis’ ai nekalbantiems, iri=ta . socializmo aiškiniti/nas. Kąsni 25 c. 
326 pusi. kaina ........................$5.00 j

•DĖL LAISVOS LIETUVOS. I.ietu-
SOCIAI TZMAS TR RELTGTJ T>- j vos socialdemokratų1,raštai dėl bol- 

rašė E. Vandervelde. vertė V ardę j ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
nas. Kaira ................... 25 Cnt J voje. Kaina............................25 Cnt.

MAKT BOROTTGJT‘S LITHUANIAN • « , .
SELF-TAUGIIT. M. lnkienė. ye- j VISUOTINAS TVANAS. Ar palejo

vadovėlis ’ietuviu kalbos mo-*j toks tvanas būti ir ka apie tai sa
kytis antiškai kalbančiam. 144 Į ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.
psL, kaina ............................ 55 j NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- j M Michelsonienė, 250 jvairių lieto, 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki- j » kitu tautu valjnų receptų,
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sme. ! 132 puslapiai, karna...............$1.25
tonos diktatūra. Pirma dalis 330 Į
psl. Kaina ....'.......................$3.00. CEZARIS. Mirko Jesuiiė romanu

NEMUNO SŪNŪS. Andriau? Valec
ko romam antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo** pagrin
dai. Pa ’.,iu= Galaunė, didelė kny- 
sra su dausrvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai Baujr paveikslų. 255 psl. ?era 
popiera. Kaina ....................... $5 0Ž

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
▼o« ir iš Amerikos lietuvių sryve- 
nimo. 178 psŲ kaina ........... $2.01“tt’RA TEISYBĖ APTE SOVIETU j 

RUSTJA. arba komunistų diktatu-i
rs faktu šviesoje. Trumpa bo’šeylz- [JOJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
no :--tori'a ir valdymo praktika.! ]j£kio meistriškas aprašymas, kaip 
’ ab-.i da-Jir informacijų, 96 nsl. , karui einant prie yato tūkstančiai 
Kaina ................................... 50 Cnt. | lietuvių bėjfo į Vakarus nuo ru

sų “vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

Ateir.a Kalėdos, 
baitas seros bėdos.

Nauji metai — nauji la
pai.

Kain pasiklosi, taip išsi-' 
miegosi.

-FNOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nuc 
s-niansių laiku iki Lietuvos ne
priklausomybės tralo 1795 metais 
Parakė Jona= Kares, daugybė pa- 
veikslų, 396 psi.. <er»s popierius
kaina ......................................... $10.00 ,I

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mtt- 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sv 
rašytojos paveikslą, 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct

SOCIALIZMO TEORIJA/Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar

kLTOPTŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Visos trys dalys irištos į viena 
Autorius.’ nats buvęs kunigas, ap- . . .
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- ! keisis. Kama ....................... 25 Ct
dėio 1 DEMOKRATINIO SOČI A 1.1 Z MO
knyga, kieti viršai, 031 puslapis. PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šia dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

Kaina $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<3* E- Brosdwa» ------- :-------- So. Boston 27, L

t
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/L'fPAPOliK

< ia matome Biblijos "šventąją žemę,“ kuri dabar pa
dalinta tarp Jzraeiio ir Jordanno valstybių. Popiežius 
Povilas VI sausio 1-6 d.d vyksta aplankyti vietų, “kur 
Kristus gimė. gyveno, mirė ir įžengė į dangų.“

Vietinės žinios
Nepiliečiai, registruokitės!

ADMINISTRACIJOS , parduodamas namas TAI IR BEDUGNĖS, pre-; PLAUK, MANO LAIVELI, 
PRAŠYMAS I r,-. . ~ . mijuotas romanas, 279 psl., Petro Seeato eilėraščiai,

----------- tiuodams mūrinis namas 172ikHina $3,JO. III psl., kaina...........$2.00
“Keleivio” aciministraci- į Elizabeth St.. New Yorke, 4 bu-; Juozas Švaistas: JO SU-, MURKLYS, A. Giedriaus graži 

130 psl., 
.. $1.80,

Kas neturi JAV piliety- Ja prašo mieilU4 skatytojų, • tai ir krautuvė, už $13.000. Gry- 2ADET1NĖ, oremiju o t a s 
l kurie keičia adresą, prane- • nais pinigais reikia įmokėti, romanas jį Vinco Kudirkos; • • _  _ » I ct i noo -- ,  u.......i: • *bės, tas iki vasario 1 d. turi' ■ . ..... .

užpildyti pašte ar imigraci- Unt_nau^Į adres* neuž-Į Mi.oao. Mokesčiu su draud.- 
jos įstaigoje gaunamą kor-Į ro*r*t* parašyti ir senąjį.
telę (Adress Report Card,!
Form 1-53) ir ja įteikti ten. J SANDĖLIS VISOKIŲ 
kur gavo. Kas to reikalavi-j

I gyvenimo, 394 pusi kaina

mo neatlieka, tas yra bau- i ARBATOS ir ŽOLIŲJI Y?_ _• _ 3 • x x J _ |

mais apie $500, mėnesinių pa ja- : 
mų $207. Kreiptis: Joseph De-1 ’ 
reskewich, 172 Elizabeth St., 2 Vytautas Alantas: TARP 
Apt., arba 309 E. 5th St. !DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
_____________________ (*) i pusi., kaina $4.50.

apysaka 
kaina .

jaunimui.

džiamas ir gali būti net de
portuotas.

Algas keldami, nori 
mažinti deficitą

prieinamiausią kaina
KATALOGAS

Dykai siur 'iarnas pagal 
i pareikalavima

PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS

Viešojo susisiekimo imo-
1 nė (MTA), kurios žinioje 

Vid bostono ii keliolikos ap- i Yra augalinis sutaisymas, suside 
linkinių miestų susisiekimo į da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų 
priemonės, vis duoda dide- s?k’- !r *o,iY Kiekvienas kas tik noJ. iri būti visada sveikas, turėtų vartot
lių nuostolių. 1964 m. numa-Į TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
toma iii turėti anip 20 mil f1*8 nuo dispensijos, vidurių užkietė- lorna jų lUieil apie mil., j ;imo nevirškinimo, Stokos apetito.
o 1965 metais net 21 mil 800 • širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 

.. J sugedimo, reumatizmo, neuralgijos,
tUKStanCių. į kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia-I vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu-

MinėtOS įstaigos vadovy-l silpimo, inkstų ir kepenų ligų. 
bė, galvodama apie nuėsto- į vaS““ SE6°
lių sumažinimą, nutarė, kad I FL0RA[ herb COMPANY

i geriausia priemone bus pa-Į Box cuvrox, indiana

į didinti 108 viršininkams ai-j dept. s
Į gaS. Taip ir padarė, nors tie PASTABA: Kartu su orderiu pri- 

, siųskite ir pinigus, nes kitaip orderiu Viršininkai ir iki Šiol gauaa- neišpildysime. Kanadoje 50 centų
Komunistai dar vis biblijos laida. Rasta ir isiti- vo po kelioliką tūkstančių ekstra.

nenurimsta

Dėl JAV prezidento J. F. 
Kennedžio tragiškos mirties

kinta, kad tos laidos verti-J 7 •
mas iš žydų ir senovės grai
kų kalbų ir kitų šaltiniu yra 
tiksliausias.

per metus.

KĄ TIK IŠĖJUSIOS 
KNYGOS

-neskoiimui
Aš, Julija Mauragienė. ieškau J ^aina 00

juseserės Juzės Paulauskaitės- į
.lezene. kilusios iš Viduklės pa- i7 !
rapijos. Girdėjau, kad gyvena 
VYiscuftsin valstijoje. Prieš tai 
'yveno (hicagoje. Prašau atsi- 
iepti šiuo adresu:

Mrs. J. Morris, 1328 Liver- 
.ool, N.S., Pitlsburgh 33. Pa.

Į Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., į

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA-
■ M ATI K A, 215 psl., kieti vir- 
į sėliai kaina............. 33.50Pranas Naujokaitis: U- 

PELIA1 NEGRI2 T A 1
KALNUS, 509 pusi., kaina Į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaityte, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
S2.00. ‘

$5.00.
Tos knygos gaunamos ir Į

Keleivio administracijoj.
— Saukos taurė, Stasio

Santvaro 5-ji eilėraščiųKELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

Kas žino. kame gyvena Jonas 
Dešrius, kilęs iš Virbališkių kai-1 
mo. Kupiškio vaisė. Jis į JA\ , 
atvyko prieš pirmąjį pasaulini I 
kara. Jo ieško giminės iš Lietu- ! 
vos. Prašoma rašyti: Mrs. J. Į 33 CAIRNLEA CRASCENT
Kačinskas. 17 Myrtle. Stough-, BELLSHILL
ton. Mass._______________ , LANARKSHIRE, SCOTT-

Vladas Devenas. nuo 1929 m.' LAND. 
gyvenantis Kanadoje, ir Alek
sandras Devenas, gyvenantis 
JAV. prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: . _ t _______

Sra Ona Devenaitė-Talmon- ,
Bertas*. Gr.. ! ŠVENTADIENIS UŽ MIES

J. VENSKCNAS

NAUJAUSIOS KNYGOS

tienė, Ostende 557,

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ! 
SKELBIMAS

| Argentina.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Biblijoje nurodoma, kad pa- 
Spėjama. kad tos laidos į Keleivio administracijoje *?u.!io pabaigoje, kurios prisiar-

““ vi^enuXu"°S TTu -U iSE gaUnam0S Ši0S k? tik PaSir°- i buni“aiaUD^rSZtS
niai „ai .is nenuiimsta. Jie kitų kraštų R. katalikų baz- džiusios knygos: įsteigimo. Pasaulis žengia į at-
----- spaudoje įrodinėja,savo
kad pieš prezidentą Kenne
dy. kaip taikos Įgyvendini
mo šalininką, buvo suruoš
tas dešiniųjų sąmokslas, o 
Įtariamas užmušime Osval
das buvo tik anų sąmoksli
ninku auka.

nvcioms.
22 metus darbavosi vi

sa eilė vertėjų, iki tą naują 
biblijos laidą sudarė.

KAS NUŽUDĖ KENNEDĮ?

knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.
Tas knygas gaiima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvvay,

Ar turi šitas 
knygas?-

’YNA, Sally Salmi-1 DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
, garsios švedų rašyto- LIETUVOS RESPUBLIKOS

j TO, Mariaus Katiliškio 17 j 
novelių, kaina $5.00.

KATRA’ 
nen
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

Ale Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie' 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl..

ISTORIJA., su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl.. kaina .. $0.75 

GYVULIŲ PROTAS, 212 psi., 
kaina 75 centai.knygos

LŪŽIAI, Jeronimo Igna-
tonio Įdomus romanas, 301 
psl., kaina $3.
METŲ VINGIAI, Alfonso
Tyruolio lyrikos rinktinė. 
176 psl.. kaina $3.

MES NEŠĖME LAISVĘ,
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvio P. Pleskevi-

(Atkelta iš 2-tro pusi.) 
pažino panašų pareiškimą

.. . , , i joms padaręs, bet teisinasi,Ka.p ten bebūtų, kad ui fcuve ,>juokais.<. 
viesejo Maskvoj. Be( atsiraįo žmonių, ku.

rie liudija, kad po preziden-Į čiaus Įdomių ir lengvai skai
to nužudymo Russel McLar 1 '

Maskvai tas Įvykis nėra! 
malonus.
Oswaldas viesejo Maskvoj 
Ten ketino pasilikti. Jis pa
sisakė esąs komunistas-leni-
n.stas. nors nėra jokių jro- ry kį be i(ien.
dymų. kad jis formaliai ko-.jį Kennedžio .'Amerikai 
munistų partija. priklausė. Į bug iau... B Bostono
be tas nieko nereiškia. To-j laikrašėiu0Pe žinia pasir0. 
dėl Maskvos komunistų dė tjk v, karta jr'tai be

kO zil/'ho T71C7O TO I *■
jokios antraštės. Atrodo,

tomų atsiminimų antroji pa
pildyta laida. 197 psl., kai
na Š2.

spaudos didis noras visa tą 
kaltę suversti ne vienam Os- 
waldui. jog nenorima daug apie tai 

j kalbėti, kad visuomenė ne- 
Tai daroma propagandos!susierzintų. Galimas daik- 

sumėtimais. Norima JAV Į tas, kad tikros tiesos apie 
gyvenimą diumsti ir savus į prezidento Kennedžio nužu- 
skaitytojus Įtikinti, kad į dymą visuomenė niekad ir 
JAV esama pusėtinai palai- nesužinos.
do gyvenimo, atžangiųjų 
stipriai veikiamo.

Nerimsta ir JAV komu-’

S. Michelsonas

Skaityk Stasio hiichelso-

nistai. Ir šie- pagal Maskvos no parašytą knygą “LIETU 
dūdą šokdami, teigia, kadiV,y IŠEiV1JA AMERIKO- 
tame sąmoksle prieš prezi- Į __
den to gyvybę dalyvavo ir : JEL,” 500 puslapių, daug pa-
kiti. Irtų nežinomų kitų Os- Į vejk$lų, gal ten ir save pa 
waldas buvęs tik auka... Čia
amerikinių komunistų prisi
menama. kad, naciams Įsi
galėjus Vokietijoje, ne ko
munistas padegė Reichstago 
(parlamento) rūmus, ku-Į 
riam visa kaltė buvo suvers- i 
ta- bet tą padegimą provo-j 
Racijos tikslais suorganiza
vo patys naciai.

Bet dabar yra gerai žino
ma, kad tuos rūmus padegė 
olandų komunistas, tik nėra 
Įrodymų, kad jis tai padarė 
komunistų partijai Įsakius.

BENDRA BIBLIJA

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00. kietais $5 OD

sinaujinimo gadyne jau nuo 
1874 metu. ir tas laikas tęsis 

i vieną tūkstanti metų. Ir praras
tojo rojaus Edeno sodo atstaty- Į kaina $4.00. 
mo ženklai jau rodosi. Jau kuris 
laikas, kaip ši naujiena yra ap- 
sakinėjama ir liudijama, kad 
pranašautas Dievo Karalystės 
laikas jau prisiartino ir kad bus 
atstatytas buvusis rojaus Ede
no daržas.

Kokių palaimų tada žmonės 
apturės, atėjus teisingai Dievo 
valdžiai? Pranašas Jeremijas 
(Jer. 33 ;6) sako: Juos gydysiu 

Į ir išgydysiu, ir Dievas išklausys ; 
ištikimųjų maldos ir suteiks j 
jiems ramybę. Pranašas Izajas J 
(lz. 33:24) sako: Ir nė vienas} 
nepasakys, kad Dievas nėra ga
lingas, nes žmonės tenai gyve
nantieji apturės nusidėjimų at
leidimą.

Dievo pranašas Jezua (35;1) 
pranašauja: Tyrai ir negyvena-

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80. į moji žemė bus linksma, laukai 

i džiaugsis ir žydės kaip lelijos
GINTARO. TAKAIS, J. Na-j <«> visuotinis džiaugs-
runes eilerasciai, daug ilius-Į vairiais nes vėl švies
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. i Libanono šlovė, duotoji Karme- 

j lio bei Sarono. Visi regės mūsų 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto j Viešpaties sprendimą. Ir tai dar 

15 pasakų ir padavimų, 186 Į ne viskas, kas čia yra pasakyta, 
pusi., kaina ....................$2.00 ,

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

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

rfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitėn vaikams, 69 psL. 
caTna ...................................... S 1.RU

(Bus daugiau).•
Skelbia: Wil1iam Shimkus 

3308 Lincoln Avė. Clevelan 34 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš Šv 
Rašto, siunčiame Jiemokama 
(Dievo Karalystės žinios, Tėva< 
Sūnus. šv. Dvasia, Dievas i’ 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie 
sa apie pragarą).

Ale Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., romą 
nas, 309 psl.. kaina .. $2.50.

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.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta $ 1,50.

Juozas Kralikauskas, TIT - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
'Omanas. 205 pusi., kaina 
52.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
•omanas, 201 psl., kaina 
52.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl., 
<aina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP-

PANEVĖŽYS, didžiausia į 
knyga apie tą miestą ir a-:LIETUVOS žemėlapis 
pylinkę, 430 psl. kaina na ..........................
$6.50. NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-

į kaina ............................. $0.20
VARPAS nr. 5, daug Įdo- DgL pinigų, 3 veiksmu rtra- 

! mm strninsniii ?.7X nsl mat L. Tolstojus, 62 psl., kai-

kaL
$0.50

mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-| 
MERIKOJE, St. Michelso-. 

no vaizdžiai parašyta šio’ 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

$0.35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 

-tuiaitis, 24-psl., kaina $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina ...............  $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ i-ARTIJOS PROG- 
RAMLNĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 25 centai.

Į JAUNASIS SOCIALDEMO-

ne

KRATAS 
35 centai

Nr 4 ir 5, kaina

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIM AI APIE JUO- 
’ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 ps!.. 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 ..............«... $1.00

DELKO zMOGUI REIKIA
LjE.| GERT IR VALGYT, dr. A.

Garmus, 40 psl., kaina $0.15NEPRIKLAUSOMA 
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

Iki šiol R. katalikai ir 
protestantai naudojosi skir
tingomis biblijomis. R. ka
talikų biblija yra versta iš 
senesnių šaltinių. Protestan
tai turėjo kitus vertimus.

Dabar teologijos mokslų 
daktaras prof. Luter Veigl 
pranešė, kad anglijos kata
likams j'au leista naudotis 
paskutiniąja protestantų

ATVYKO ATOSTOGŲ

Christi de Bert su 1 metų 
dukrele iš Vokietijos atvy
ko švenčių atostogų Rot- 
terdam laivu. New Yorke 
jas pasitiko stiprus šaltis. 
Christi vyras Vokietijoje 
studijuoja teologiją.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuGa nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų »r iidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą, 3) SLA apcL-auda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50 J
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina................................... . ................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00 Į

1
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.....................................................  $1.00
IYof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

j 196 puslapiai, kaina .... ...... ........ ....... ............... .. $2.00

KAll SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kairia .. $0.10

F J L Ė S IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir Kt.). 'J? psl.. kaina .. $0.25

M A T ERIAI .IŠTIŠ K A S ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psu 
xaina ............................. $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ............................. $0.25

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

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .....................................  $0.75

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

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

KAS 
K. 
na

YRA SOCIALIZACIJA, 
Kautsky, 31 psl., kai- 

..................................... $0 30
;PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a-

pysakos. A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais praš<> 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvay
UtMUuo 27.

1.RU


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1,1964 m. sausio mėn. 1
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Nauja lietuviška šeima Į Naujųjų Metų sutikimas Shallnų sveikinimas

Niekas neabejoja, kad 
• šeima yra pagrindinis židi-

MŪSŲ MOKYKLA sisekimu padainavusiems
--------- j naujų dainų.

Kad Bostono Lituanistinė
Mok 
jau
rime būti dėkingi jos nuo-!
slidžiam globėjui prel. Pr. Be to. Lituanistinę Mo-
Yirmauskiui. Taip pat da-įkyklą piniginėm aukom pa-
, .. ,. . rėmė šie niekad nepailstan-bar nuoširdi . .. . - - - r

8. P.O. Stasiui Kiliuliui ir
Mokykla sėkmingai veikia M į petruiciui, dirbusiems 
jau 14 metų. visų pirma tu-j įe bar0
i -i /i Kuli z*i ’ v*» m į/AO A

So. Bostono Lietuvių Pi-! Lietuvos garbės konsulas 
liečiu Dr-jos rengiamam I adv. Anthony Shallna ir jo 

nys lietuvybei svetimame1 Naujųjų Metų sutikimui tre-j žmona adv Zuzana Shall- 
krašte išlaikyti, todėl, kai to- j čiojo aukšto salėje vadovau-j . . „.n,:,,:-",
kia seimą susikuria, džiugu ja adv. A. Young. įėjimas , _ .• J 5 * J Buck Hill Falls. Pa., kur jie

praleido Kalėdas.visai lietuvių sąmoningai vi 
suomenei.

asmeniui $5. Visi 
kviečiami dalyvauti.

nariai

Z " •

tono L. Piliečių Dr-jos salėj 
Stepono Minkaus vadovau-j į 
jamo radijo 30 metų sukak-! i 
tuvinis ir N. Anglijos gra-.i 
žuolės balius. : 1

’’Mes tikime, kad visame pa- į1 
šaulyje, taip pat ir Rytų Euro--j 
»»<»je. gyventojai turi būti laisvi,' 
kad jie galėtų patys pasirinkti ' 
savo ateitį be diskriminacijos 
ir kitų diktavimo.“

John F. Kennedy

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONIS ŽIUNSKAS 
629 E. bixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Tokią šeimą praeitą šeš-! 
tadieri Bostone sukūlė gra-'
ŽJ*5 j .Jaunuoliai — Regina, Tarpklubinėse Bostono 
Galdikaitė ir Leonardas į šachmatų lygos rungtynėse 
Mockapetris. Tuo faktu pa- So Bostono Lietuvių Pilie- 
sidžiaugti jaunųjų tėvai Zo-; čiu Draugijos šachmatiniu 
fija ir \ alentinas Galdikai v«;z
ir Ona ir Motiejus Mocka-

Rungtynės su Ariingtonu PARENGIMŲ KALENDORIUS

klauso mokykloTvedėju^A. UeJ1 aukotoJa^
Mažiuliui ir pasišventusiem čiu Draugija $50. 3L Bratė- 
mokytoiam, ponioms Amb- nierė $10, inž. J. Mikalaus- 
raziejienei, Dabrilienei. I- kas $10, S. ir V. Stelmokai 
Vaškienei, Jasinskienei- Kai-
vaitienei ir Iz. Giedraičiui. Bričkus S5. dr. G. Stapu- 

. .. . j lionienė $5. V. Kazakaitis
Kad lietuviškoji visuome-. $4 ir kiti po mažiau.

nė šią mokyklą remia, pato-,
dė nepaprastai gerai pasise- '; . . T .. , ,kęs mokyklos naudai su- priklauso jums visiems Bos-! Jaunoji yra chemike-far- 
ruoštas banketas lapkričio'tono >r apylinkės lietuviams, maeeute. o jaunasis aero-
17 d., kuriame dalyvavo a-| nes savo gausiu atsilanky- 
pie 300 asmenų. Viso paja- mu puikia nuotaika jūs 

nulėmėt šio pobūvio pasise
kimą.

Tėvu Komitetas

Vasario 16 d. Alto rengia, 
mas Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas So. Bosto
no aukšt. mokyklos salėje.

Liet. Pilie-

petriai i So. Bostono Lietu-

kai( komandos kapitonas 
Algis Makaitis) sausio 3 d. 
susitinka su Arlirgtono ko-

* * *

salę sukvietė apie porą šim
tų savo ir jaunųjų bičiulių. 
Kad viskas sklandžiai eitų, 
jie pavedė rūpintis inž. An
tanui škudzinskui. kuris tas 

Pati didžiausia padėkai Pareigas tikrai gerai atliko.

ių Piliečių Dr-jos didžiąją j manda pas juos. Sausio 10

nautikos inžinierius, 
atsakingą valdini

turįs
darba

d. i So. Bostono Piliečių Dr- 
ją atvyksta Cambridge ko
manda. kurios eilėse daly
vauja atvykęs iš Jugoslavi- 

: jos žinomas šachmatininkas 
‘ Milan Vukčevič.

Knygų mėgėjas

Balandžio 3 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas — latvis barito
nas Teodore Brilts.

♦ *

Balandžio 12 d. Laisvės 
Varpo dešimtmečio minėji
mas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.* *

,xxxx_ xxxx»xxjx x x xxxx
* Šimtą metų gyvensit 
< jeigu valgysi medų. 
| pirkdamas pas lietuvį 

£ V1CTOR THOMAS.

SAV-ON

HHXX
X
X
XB
x

189 Pleosant St., 
Watertown< Mass. 

Reikalaukite jo aukštos 
kokybės medaus ir 

So. Bostone 
lietuvių krautuvėse

ROOFING and SIDING CO.
409 W. Broadway. So. Boston 

AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
Al Stecke F. Pukanasis
Res.: 8 Faxon St. Natick 
Brockton 586-9272 655-0807

K.XKXXXXXXXXXXXX

mų buvo $1428.50, išlaidų 
$588.25- gryno pelno liko 
$840.25, kurie yra Įnešti Į, 
mokyklos kasą.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems. pvisidėjusiems prie 
šio banketo surengimo:

1. Mokinių motinoms ir 
tėvams už pagamintą ir pa-

Ekonomistų suvažiavimas

J. Sajauka iš St. Catheri- 
Washingtone, kur išsivežė! nCs užsisakė knygų $16 ver-

graziąjąir savo jaunąją 
žmonelę.

Abiejų tėvai yra geri lie
tuviai. tokiais lietuviškai 
galvojančiais yra išauklėtas

Ketvirtadienį. gruodžio ir jų atžalynas — abu susi- 
26 d., Bostone prasidėjo e- tuokusieji ir dar po vieną li-
konomistų suvažiavimas. Jų f kusią dukrelę abiejose šei- 
prigužėjo keli tūkstančiai iš J mose. Todėl naujoji šeima 

dov anotą maistą vakarie-1 visos Amerikos ir nemažai j bus gražus lietuvybės židi-
nei ir padovanotus daiktus _ pkonomistn iš kitu? nys» kuris neužges ir
loterijai.

2. Ponioms Katauskienei,
Vasiliauskienei. Vakauzie
nei. Baikienei, Barūnienei.
Šnekutienei, Pleskevičienei, 
paruošusioms puikią vaka
riene.

večių — ekonomistų iš kitų i 5: ’ ngai neužges
raštu. Jie užėmė didžiau-'. kltus- pametusius kelią, 

save trauks.

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas — lietuvė pianis
tė Aldona Kepalaitė.

Telefonas: AN 8-2805i Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Ketvirtis & Co. ,
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai *,
Papuošalai 

Elektros Prietaisai *
Rūpestingai taisome laikrodžius, « 

žiedus, papuošalus *

379 W. BROADWAY ;
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 1

tės. Tai tikrai šviesus tautie
tis. Balandžio 26 d. So. Bos-

NAL’JOSIOS angluos LIETU Vi v 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vaL ryt*
AM Bangomis 1190 kilociklu i

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
tš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

kraštų. Jie užėmė didžiau-’ kitus, pametusius kelią, į 
sius Bostono viešbučius —
Statler-Hilton, Sheraton- | Pažymėtina, kad vestuvės 
Piazza ir Somerset Hotel. = ir savo išorine išvaizda bu- ~ 
Ten pasiskirstę sekcijomis! vo lietuviškos: visos 4 pa-į J 
posėdžiauja. Daugumas jų mergės (Vida Galdikaitėj* 
yra universitetų profesoriai. Daniia Mockapetrytė. Auš

relė Kasperaite ir Marija~ t, . . . ... todėl jie ir pasirenka Kaiė-3. Ponioms Treinienei iri 
Leveckienei už labai gerai! „
suruoštą loteriją. J • balta kaiD gulbė) Pabro-. . r, • r. t ! Suvažiavime dalyvauja ir: , Kaip guioe). raoro-

4. Poniom Banienei, Pal‘1; j ekonomistas — Leopoldas: l'al» buv0 Aloizas Petronis, 
henei ir Janušauskienei UZĮ ŠVeikauskas iš Yale univer-1 Gediminas Margaitis. Sigi- 
padovanotus vertingus daik-j siwt kurfs u aplan-itas Leimonas ir Kazys Vaši- 
tus: paveikslų, tortų ir mes-! ko tė gyvenančius W.: liaukas.
kj antrai loterijai. į Roxbury, JIaį.

5. Mokyklos mergaitėms;----------------

atostogas savo suvažia-. Grinkevičiūtė) dėvėjo tauti- 
”” i nius rūbus (jaunoji buvo

DOVANOS į LIETUVĄ

Reginai Baikaitei ir Verutei! 
Šnekutvtei. patarnavusioms, 
prie stalų.

Padėkos žodis

i Jaunieji povestuvinėn ke-j 
1 lionėn pasileido į Naujosios 
Anglijos kalnus, kur, aišku, 
nebus jiems nei perdaug

FISH PIER LIQLOR CO-, INC.
19 RAMP STREET

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka ‘ 

pasirinktus gėrimus

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos;

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

Peter Maksvytis
Carpenter A Buiider 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, remon
tu ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

L Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalią išlaidą garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo pianas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas —

% jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 
f 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ, 
f 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
/ Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
/ jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
j šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
j turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel Uo_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namu Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.

INuoširdžiai dėkoju šach- sniego, nei peršalta.
z- t - vr t?-i • • .matų bičiuliams dr. A. Ka-' Ilgų ir laimingų metų jau-, j6. Inz. Vyt. Eikinui. suor-! T c - - 4 - - 4 J '(

1

ganizav ‘ . • ' • , • i počiui, J. Starinskui-S. Kaz-; niesiems Reginai ir Leonar-1 j
■T^lL lau'kui' P- Konuutui, A.;dui Moekapetriams!i J. Gaideliui, paruosu- Vfl,l1voV;„; T p = Įtonui J. Gaideliui, paruosu- Keturakiui, J. Monkui, P., 

šiam vyrų sekstetą. ( §Veikauskui. J. Kapočiui ir j
7. Seksteto dainininkams V. Kubiliui už kalėdinę do-‘ 

Eikinui, Veitui, Šimkui, vaną ir brangiuosius sveika-1 
Dambrauskui, Lizdeniui. tos linkėjimus.
Grinkevičiui, su dideliu pa- Kazys Merkis 1

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 Węst BROADWAY, So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. 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, įdėdamfaiškius siun

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

TSTVGA LIETUVIŠKA. KkEIPKTTĖ? LIETUA’IšKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAtTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO isalioūmai?

^iuntiriai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
B vai. ryto iki 7 v»L v»k ir ėeatadieniai? nuo S vai. ryto 'ki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

J. V-gas

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R. 

VNESHPOLSYETORG

įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku 
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skub os.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 

So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

487 Washington St., Dorchester, Mass., 02124.

ivoooeeoooeooooot

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 

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

Apsidrausk

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
• . . • { Draudžiame nuo polio, viso- » 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
5 Visais insurance reikalais {
i sreiDtis:
* i *
{ Jastire**

BRONIS KONTRIM
of thePeace—Constable

598 E. Broadway 
• So. Boston 27, Masa. i
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir 

£ viską, ką pataisyti reikia.
» Naudoju tik geriausią

medžiagą.

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

k
^aaaaaaaaaaaaaaa >> aaaaaaaį.
♦
******«i ***

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

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

112 MT. VERNON STREET š 
DORCHESTER 25, MASS.t

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

!Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

i 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. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
8arininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie gelefies daiktai

t S




