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Skausmo ir liūdesio kupini pranešame, kad 

netekome brangaus bendradarbio, žymaus sočiai* 

demokratų veikėjo, ryžtingo Lietuvos nepriklau* 

somybės nepalaužiamo gynėjo

STEPONO KAIRIO,

ir reiškiame gilią užuojautą jo giminėms ir visiems 

idėjos draugams.

Hew Yorke mirė 
prof. Steponas Kairys

Keleivio patikėtiniai, redakcija ir administracija

Pietų Vietname vėl jaunų 
generolų perversmas

Praeitą savaitę jaunų generolų grupė sukilo prieš 

Tautos Tarybą. JAV ambasadorius spaudžia maištininkus 

susitarti*

Pietų Vietname vis dar 
blogi reikalai. Komunistų 
partizanai vis stiprėja, jie 
užima vis naujus plotus ir 
ten šeimininkauja, o pasto
vios valdžios Vis nėra.

Sausio mėnesj gen. Khanh 
nuvertė valdžią, o spalio į 
mėnesj ji pakeitė jau civili
nė Huong vadovaujama vy
riausybė. gi štai dabar jauni 
generolai vėl sukilo prieš ei-1 
vilinę vyriausybę.

Jie esą prieš Tautos Ta
rybą (kaip ir laikinis parla-. 
mentas), kad joje vyrauja' 
tie, kurie ardo tautos vieny-1 
bę, o kokie jų tikri tikslai.' 
kas juos bežino-

JAV ambasadorius Tay- 
lor spaudžia maištininkus 
greičiau susitarti, nes pasto
vios valdžios nebuvimas tė-• 
ra tik komunistų partiza
nams naudingas.

Taylor įspėjo, kad jei ei-' 
vilinė valdžia nebus tuoi at- į 
statyta, JAV nebeduos kari-1 
nės paramos.

Italai dar negali išsirinkti 
prezidento, nes nė vieas ne
gauna kiek reikiant balsų.

Nauja# Britą Gvinėjos ministe
ris pirm. Forbes Burnham. kuris 
Cheddi Jagan, komunistą.

Vladui Stankui 
80 metų

Lapkričio 16 d. prof. Vla
dui Stankai sukako 80 metų 
amžiaus. Ta sukaktis praėjo 
spaudos nepastebėta, nors 
prof. Stanka turi didelių 
nuopelnų. Jis yra vienas žy
miųjų Lietuvos teisininkų, 
mokslininkų, išauklėjęs di 
delį buri jaunų teisininkų. 
Jis daugelio mokslinių vei
kalų autorius lietuvių ir ki
tomis kalbomis-

Šitas žymus profesorius 
yra nepaprastai kuklus žmo
gus. dabar gyvena Washing- 
tor.e ir dirba kongreso bib
liotekoje.

Linkime jam dar ilgų dar
bingų metų.

Unijų vadai pas
prezidentą

Prieš Kalėdas pas prezi
dentą Johnsoną lankėsi ke
li unijų vadai — Amerikos | 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Meanv ir kt. Jie tei-| 
ravosi, ar prezidentas keti
na vykdyti demokratų plat-Į 
formoje duotą darbininkam 
pasižadėjimą atšaukti Taft- 
Hailey akto 14-B skyrių. ku-| 
ris leidžia atskirų valstybių 
seimams uždrausti ’’union 
shop“.

Jis pažadėjo unijų reika
lavimą remti.

Be to. jis pažadėjo ”pa-| 
studijuoti“ ir sumanymą su-Į 
trumpinti darbo savaitę nuo' 
40 darbo valandų iki 35 va
landų. Unijų vadai numato 
ateinančiais metais ekono-| 
mijos atoslūgį, darbų su
mažėjimą. ir jeigu darbo sa
vaitė nebus sutrumpinta, ne- Į 
darbas galėsiąs užsitęsti il
gesnį laiką-

Vienoj senelių prieglau-; 

doj Indianoje kilus gaisrui 

sudegė 20 senelių.

Gruodžio 16 d. 12 vai- 45 min. dienos Brookly
no liuteronų ligoninėje mirė prof. inž. Steponas 
Kairys, žymus socialdemokratų veikėjas. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo akto ' pasirašytojas.

Gruodžio i o d. vakare gražioje vniversai lai
dojimo įstaigoje New Yorke buvo iškilmingas su 
velioniu atsisveikinimas. { jį atvyko didelis vieos 
lietuvių veikėjų būrys, o taip pat daug jų ir iš kitur- 
Iš Los Augeles buvo dr. K. Devenis su žmona, iš 
Chicagos Alto vicepirmininkas, Naujienų redakto
rius dr. P. Grigaitis ir velionio giminaitis dr. V. 
Tumasonis, iš Philadelphijos velionio pusbrolis dr- 
J. Puzinas su žmona, iš Baltimorės adv. K. Leonas 
su žmona, iš Bostono Pr. ir M. Šveikauskai ir J. 
Sonda, iš VVaterbury, Conn-, dr. P. Vileišis, iš 
Tbompsono, Conn., J. Paknys, iš New Rochelle, N. 
Y., K. ir E. Valiūnai ir kt-

Liūdnąsias iškilmes pradėjo velionio ištikimas 
draugas, iki paskutinės dienos uoliai juo rūpinęsis 
Kipras Bielinis. Po savo kalbos jis paprašė perimti 
vadovavimą dabartinį Vliko pirmininką Vaclovą 
Sidzikauską.

Po V. Sidzikausko kalbos į tribūną pakilo 
Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas, jį pakeitė Alto 
pirmasis vicepirmininkas, Naujienų redaktorius dr- 
Pijus Grigaitis, Lietuvių Inž. ir Arch. Sąjungos 
atstovas inž. A. Navickas, Lietuvių moterų atstovė 
Vincė Leskaitienė, SLA iždo globėja E. Mikužiūte. 
Keleivio redaktorius J. Sonda ir velionio pusbrolis 
dr- J. Puzinas.

Visi priminė velionio šakotos veiklos vieną ar
kitą sritį. Jų kalbos bus bus vėliau išspausdintos........
.... Atsisveikinimu buvo baigtas tautos himnu.

Prie karsto, apdengto tautine vėliava, stovėjo 
skautų aargybau Buvo per 20 vainikų, jų tarpe ir 
Lietuvos diplomatinės tarnybos. Daug kas su užuo
jautos pareiškimais atsiuntė ar įteikė komitetui ir 
piniginę sumą laidojimo išlaidoms apmokėti.

Gražų šeštadienio rytą kelios dešimtys asmenų 
palydėjo velionio palaikus į Fresh Pond kremato
riumą, kur atsisveikino Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Centro Valdybos pirmininkas 

Jonas Pakalka-
Velionio pelenai, kol juos bus galima nuvežti 

į Laisvą Lietuvą, bus saugojami Chicagos tautinėse 

kapinėse.

Laidojimu rūpinosi komitetas, sudarytas iš 
Kipro Bielinio, Juozo Audėno (Vliko atstovo) ir 
Juozo Petniūno (giminių atstovo). Jam padėjo lai
dojimo įstaigos dir. Šalinskienė.

Kalėdinės nuotaikos
politikoje

Kalėdoms artinantis, at
rodo taiki nuotaika Įsivyrau
ja ir politikų tarpe.

Paryžiuje posėdžiavo Na- 
to atstovai, ja V toje kon
ferencijoje nebeskuomo iš
spręsti atominio laivyno su 
rai plautine Įgula klausimo.1 
kuriam labai priešinasi 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle. Krašto apsaugos 
seki eterius mcNamai a ten 
išdėstė, kokią kalinę galy
bę turi JAV ir kad 40% ato 
minių ginklų yra Europoje, 
kad reikalui esant būtų gali
ma jais kuo greičiau pasi-i 
naudoti.

Tas gal neįtikino de 
Gaulle, kad JAV apgins Eu
ropą. bet kitas valstybes pa
skatino JAV sumanymą 
svarstyti-

Tuo būdu šiuo metu Nato 
tarpe daug ginčų kėlęs klau
simas jei ir nėra išspręstas, 
bet pastūmėtas pirmyn tin
kama kryptimi.

Prez. Johnsonas pareiškė, 
kad jis nerems tokio Euro- 
nos ansau^os nlano. kuriamX--- —I-------o-- I-------- v----------
nepritars Anglija ir Vokie 
tija ir kuris iš anksto nebus 
aptartas su Prancūzija.

Bendros rinkos valstybės 
(Prancūzija, Vokietija, O- 
landija. Belgija, Italija ir 
Liuksenburgas) vis dar ne- 

! galėjo susitarti dėl grūdų 
I bendros kainos. Dabar jau 
ir tas klausimas išspręstas,

Į Vokietijai sutikus dabartinę 
kviečių kainą kiek sumažin
ti. Prancūzijos ūkininkams 
tas reiškia kainos pakėlimą.

Susitarus dėl bendros kai
nos. bus lengviau tartis iri 
dėl kitų prekių kainų suvie
nodinimo minėtų valstybių 
ribose-

Reikaiauja atmesti 
kongresmanas

Mississippi negrai turi su
darę "laisvės demokratų 

|į partiją“, kuri reikalauja, 
kad tos valstybės išrinkti 
penki baltieji kongresmanai 
nebūtų įleisti į kongresą, nes 
450.000 negrų tenai nepri- 
leidžiama prie balsavimo-

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar- 
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams

Linksmų Kalėdų Švenčių!
"KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

JAV nori kasti 
kitą Panamos kanalą

JAV nutarė tartis su Panama kanalo sutarties atnau

jinimo reikalais ir kasti antrą kanalą per tos valstybės 

žemę, su kuria bus susitarta.

Sausio mėnesį prasidės, 
derybos su Panama kanalo 
1903 m. sutarties atnaujini
mo reikalais. Panama seniai 
ja nepatenkinta ir reikalau
ja peržiūrėti. Šiemet sausio 
mėnesį kanalo zonoje buvo 
net didelės riaušės kilusios, 
jose žuvo 21 panamietis ir 4 
amerikiečiai.

JAV apsisprendė ne tik 
seną sutarti su Panama per
žiūrėti. bet ir naują kanalą 
kasti. Mat. tas Panamos ka
nalas jau paseno, juo nebe
gali plaukti didieji tankeriai 
su pilnu kroviniu, o didieji 
karo laivai negali net mė
ginti į jį įplaukti- Nebesu
spėja jis aptarnauti ir ma
žųjų laivų, nes per vieną pa
rą juo tegali praplaukti 50- 
60 laivų, todėl jiems dažnai 
tenka laukti eilės po 15 va
landų. Taigi būtinai reika
lingas kanalas, pritaikytas 
šių dienų reikalavimams.

Kur jį kasti, yra keli pro
jektai: per Panamą greta 
senojo, per Kolumbiją ir pa
gal Nicaragvos ir Costa Ri- 
cos sieną.

Pirmasis projektas atrodo 
pigiausias, nes trumpiausias 
ir patogiausias kasti, bet ku
ri vieta bus parinkta, pareis 
nuo to. su kuria valstybe pa
vyks patogesnėmis sąlygo
mis susitarti.

Numatoma, kad naujas 
kanalas atsieis virš 2 bil. do
lerių. Kongresas jau pasky
rė tyrimams 17 mil- dolerių. 
Kasimo darbams siūloma

panaudoti atomo jėgą. tada. 
sako. išlaidos būsiančios žy
miai mažesnės. Bet lyšium 
su tuo kyla kiti sunkumai, 
susiję su radiacija ir kt

Grasino nužudyti
prezidentą Johnsoną

Jūrininkas Michael Cra- 
mer, kuris grasino nužudyti 
prezidentą Johnsoną. prieš 
pat Kalėdas uždarytas pen 
keriem metam kalėjime, ši
ta bausmė jam buvo nusta- 
bet buvo laikinai atidėta. 
Tuo tarpu buvo ištirtas jo 
protas. Kai tyrinėjimai pa
rodė, kad jo protas sveikas. 
Cramer uždarytas kalėji
mam

Pt
Britj Gvinėjos min. pirm. Ched
di B. Jagan. komunistas, kurio 
šalininkai pralaimėjo rinkimus.

Kubos ministeris Ernesto Guevaro atvyko dalyvauti Jungtinių Tautų posėdžiuose. 
Kubos pabėgėliai surengė prieš jį demonstracijas, piketavo Jungtinių Tautų rū
mus, net iš bazuko į tuos rūmus šovė. Dešinėje Guevaro vyksta į posėdį, kairėj 
Kubos pabėgėliai demonstruoja prie Kubos atstovybės Jungi. Tautose būstinės.
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Mirė kitiems gyvenęs žmogus no pareiga reikalauja iš jo 
kalbėti taip. kaip jo ponas 
liepia.

Manome, kad čia -per
spausdintą Jokubkos nuo
monę naudinga žinoti ypač 
bendradarbiavimo su komu
nistais šalininkams. Nors

Gruodžio 16 d. Brooklyne mirė prof. inž- Steponas 
Kairys, gimęs Ukmergės padangėje 1879 m. sausio 1 d.

Kas nors kiek sekė Lietuvos gyvenimą, tam nėra rei* 
kalo apie velionį nė plačiai pasakoti, nes jis visur buvo 
mato mas, visur jo svarus žodis girdimas ir jo konkreti tie ir kaip ten mandagia*
veikla juntama. ir atsargiai lenkiasi prie o-

Jis jau 1897 m- pakėlė "buntą“ Šiaulių gimnazijoje kupaftto čebato, bet patikė- 
prieš privalomą maldą rusų kalba. Jis, dar studentas bū- dniai jokubkos- vistiek juos 
damas, įsijungė į Lietuvos socialdemokr.tų eile. ir uoliai 'adina "vertais pasigailėji- 
jose veikė, rašė jų spaudoje straipsnius ir atsišaukimus. mo 11 IS s tai. m
Jis 1905 metų lietuvių revoliucinio sąjūdžio vienas vado
vų. Jis suvaidino lemiamą vaidmenį Vilniaus lietuvių 
seime, kad jis taptų Didžiuoju Lietuvių Seimu, padėjęs 
jam mesti tokius šūkius, kurie ir šiandien tebetinka.

Jį$ vadovavo ir kitam "buntui“ 1918 m., kada Lietu
vos Taryba norėjo perdaug vokiečiams nusileisti-

Jis yra Lietuvos nepriklausomybės akto ne tik pasira
šytojas, bet ir autorius.

Jis "buntavojo“ ir prieš Uracho kvietimą Lietuvos 
karaliumi.

Jis ir nepriklausomoje Lietuvoje nuo pat pradžios 
stovėjo priešakinėse eilėse: buvo ministeris, seimo atsto
vas, skaudžiai plakęs valdančiųjų neigiamus darbus.

Jis nevieno socialdemokratų laikraščio redaktorius 
ar bendradarbis.

Jis Lietuvos miestams įrengė kanalizaciją, vanden
tiekį, todėl inžinieriai jį vadina Lietuvos miestų sanitarijos 
tėvu. Profesoriaudamas jis paruošė visą eilę tos srities 
specialistų-

Kovojęs su caro valdžia, jis taip pat atkakliai kovojo kas jų nuo savo namų nepa- 
su narini* ir komunistais. Todėl jis buvo pirmasis pagrin- vai ė. pasakė kun. Filas. Pri- 
Jy susikūrusio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pažintas pasaulinis autoj ite- 
pirmininkas. 1944 m. jis buvo pasiųstas į Švediją ryšiams tas apie Jėzaus tėvą Juoza- 
su užsieniu užmegzti, bet jūroje vok iečių pagautas ir ka
lintas. Išsilaisvinęs Vokietijoje ji* vėl įsijungė į Vliko 
darbus.

Atvykęs į JAV, jis veikė Vlike, redagavo Darbo žur
nalą, bendradarbiavo Keleivy ir kt., rašė atsiminimus—
"Lietuva budo“, o vėliau, jau sunkios ligos kankintas, ne
tekęs net kojos, parašė dar didesnę knygą —"Tau. Lietu- kūdikio gimimas jau buvo 

~ Paskutiniuoju laiku jis ruošė trečiąjį atsiminimų laukiamas.“
"Faktiškai“, pasakė kun-

Steponas Kairys buvo tas, kuris visą amžių sielojos? Filas. "Juozapas su Marija, 
n____ i <iėi in* darbo žmonių liki- nrieš Jėzui 2imštant. kuns

ar jie dabar tokiu "dialogu“ 
su tėvvne gali labai džiaug
tis?

PASAKOS PASAKOSE

Kunigas pats netiki mitams 
apie Jėzaus gimimą

Naujienos gruodžio 14 d- 
rašo:

Įterptos legendos liūdnai 
iškraipė tradicinę Kalėdų 
istoriją. — pareiškė jėzuitų 
Lojolos universiteto teologi
jos departamento pirminin
kas kun. Francis Filas.

Juozapas ii- Marija visai 
nekeliavo i Betlėjų prieš Jė
zui gimstant, ir joks bešir 
dis nakvynės namų savinin-

pa ir didelis jo gerbėjas, 
kun. Filas pridūrė: "Jis 
(Juozapas) būtų buvęs neį
tikėtinai didelis kietaširdis 
ir kvailys imti savo nėščią 
žmoną asilu raitą keturių 
dienų 90 mylių kelionei, kai

va 
tomą

ne dėl savę*, bet dėl Lietuvos, dėl jo* darbo žmonių n® 
mo. Jis tuo sielotis nepaliovė iki pat mirtie*. Jis ir mirė 
tikėdamas, kad Lietuva bu* laisva, kad jo* žmonės galės 
tvarkytu taip, kaip jie norės.

Koks nuostolis ir liūdesys tokio žmogaus netekus.

Kas kitur rašoma

JAV sekretorius Dean Rusk kalbasi su Italijos užsienio 
reikalų ministeru Paryžiuje Nato valstybių ministe- 
rių konferencijoje.

Bruno, gyv. Švedijoje, ir da
bar stovi latvių socialdemo-Į 
kratų priešaky, yra komu
nistų pavergtų Europos vals
tybių socialdemokratų są
jungos pirmininkas.

NĖRA NEI SVOGŪNŲ.

NEI PIRŠTINIŲ

Tikrai keista yra ta sovie
tinė tvarka! Ten ruošiamasi 
pasiekti kitas planetas, o ne
sugebama užauginti svogū
nų net Ukrainoje. Ir Latvi
jos žemės ūkį taip nugyve
no. kad ir ten svogūnų trūks
ta ir jų tenka atsivežti net

..... . iš Kirgizijos. Baškirijos ir
čioninns sudaro valdžią, o tarybą. 1918 m. ji buvo vie- iš kitur, 
savivaldybėse bendradar-1 na iš 40 latvių, pasirašiusių 
biauja su komunistais. Tai
krikščionys tik kalti, kad jie 
susidėjo su socialistais. Va
dinasi, lauk socialistus iš 
valdžios, ir tada viskas bus 
gerai.

Bet kas toiiau? -Jis pats 
rašo. kad žmonės neklauso 
vyskupų įsakymo nebalsuoti 
už komunistus, bet nenuro
do, kaip tuos balsuotojus 
nuo komunistų atitraukti.
Jis nesupranta, kad jei ne 
socialistai, tai gal komunis
tai ten jau turėtų daugumą.
Socialistai yra didžiausi ko
munistų priešai, jų darbo 
trukdytojai, jie vis didesnes 
mases atitraukia nuo komu
nistų- Tas darbas jiems dar 
labiau sektųsi, jei krikščio
nių demokratų partijos dau
guma būtų pažangesnė, su
prastų dienos uždavinius ir 
rūpintųsi drąsiai spręsti se
niai pribrendusius ir plačio
sioms masėms opius reika
lus. Deja. taip nėra. Jie tūp
čioja vietoje ir tuo būdu pila 
vandeni komunistu malu-«, c
nui.

Latvijos nepriklausomybės Menkas daiktas pirštinės, 
paskeibimo aktą. Per visą ?r J? .^n ^bai sunku( 
nepriklausomvbės laikotar-' &?uti. o jei ir gaunama, tai 
pį K. Kalninš buvo Latvijos* ™ekam netikusios, jas rei-Į 
socialdemokračių organiza- J:la -1 aV mestl ^ukan vos xe- 
cijos pirmininke, bet daly- ias dienas padėvėjus, 
vavo taip pat profesinių są- Apie tai pasakoja ne ko- 
jungų veikioje ir per dauge- kie "piktos valios“ žmonės.! 
ii metų redagavo Latvijos bet rašo pačių komunistų 
žemės ūkio darbininkų žur- svarbus laikraštis "Trud“. 
nalą.

v 1000 1 ♦ MIGDOMOJI MAŠINANuo 1923 iki 19o/ metų
M- Kalninš dalyvavo dauge- Sovietų S-gos 3 inžinie- 
lyje Socialistų interraciona- riai užpatentavo JAV savo 
lo kongresų ir moterų tarp-! įdomų išradimą — migdo- 
tautinėse konferencijose. Į mąją elektrinę mašiną. Ji 

užmigdanti žmogų per 4 mi
Antrojo pasaulinio karo 

metu Klara Kalninš akty
viai pasireiškė rezistencinia- prie elektros tinklo, 
me sąjūdyje prieš bolševikų
ir nacių okupacijas. 1945 m. Tie inžinieriai užpatenta- 
apleido tėvynę ir apsigyve- v0 ir aP-ū’4 migdomąją ma
no Švedijoje, kur išgyveno1 šiną. kuri venkia baterija. Ji 
19 metų. kol buvo sveika, sveria tik 4 svarus, 
dalyvavo savo partijos dar- Leidimą tas mašinas ga- 
be ir važinėdavo į konferen- minti turi National Patent 
cijas. 1953 m. išėjo is spau- Development Corp. Giynas 
dos jos atsiminimų knyga pelnas eina sovietų valdžiai.

nors patentaį išimti inžinie-

nutes. Mašina sveria nuo 10 
iki 15 svarų, ji prijungiama

’Šviesūs metai' 
Sekančią dieną po jos vardu-
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Sakoma, kad Kalifornijos uni
versiteto prezidentas Clark Kerr 
sutiko piimti JAV prezidento 
pasiūlymą būti sveikatos, švie
timo ir labdaros ministeriu.

VA1KA1 SUKLIUDĖ

TĖVUI VEDYBAS

Keistas įvykis buvo Gre
noblio (Prancūzijoje) vedy
bų įstaigoje-

—Ar tu imi šitą moterį 
teisėta žmona? — paklausė 
majoras 73 metų amžiaus 
jaunikį, kuris turėjo susi
tuokti su 61 metų jaunąja.

Iškilmėse dalyvavę jauno
jo vaikai šnibždėjo tėvui:

—Tėve, sakyk ne.
—Ne, — tarė jaunasis.
Kai tada jaunoji pradėjo 

ginčytis su jaunuoju, majo
ras uždengė registracijos 
knygą ii paprašė vestuvinin
kus apleisti įstaigą.

Paskutinis garsios Manchu di
nastijos Kinijos buvęs impera
torius Pu Yi. dabar ramiai gy

ni.

mirties iš Rygos buvo gauta 
telegrama, kurią pasirašė šinos dar neužmigdys ame-' 
buv. Latvijos Socialdemo- ; Skiečių politinio budrumo, i 
kratų Partijos pirm. F. Men- nors tam reikalui mašinas j

pnes Jėzui gimstant
laikas jau gyveno Betlehe- 
me.“ Pasaka apie beširdį sa- 
liūnminką, kuris tariamai 
neįsileidęs Juozapo su Mari
ja. kai jie prašė nakvynės, 
"preštarauja tradiciniam 
orientalniam svetingumui“. 
Be to. kun Filas sakosi visiš
kai sutinkąs su mokslinin
kais. kurie tvirtina, kad

mirė klara Kalninš
Reikia tikėti. 1__ 1 X_

Kau LŪS III<X-

Latvijos darbo sąjūdžio ___ _____ ___
pionieiė Klara Kalninš. su- ders ir kiti draugai, kurioje čia sovietai dar primokėda-J
Įaugusi 90 m. amžiaus, po 
ilgos ligos mirė lapkričio 21 
d. Stockholme.

pasakyta: mį dalintų...
’Su dideliu skausmu mes----------------

liūdime netekę Klaros Kai- UŽ8akyk Keleivį savo.
nins, oidelio asmens, ištiki- jraugams Kalėdų dovanų, venantis Pekinge. 1911 m. jis 
mo draugo ir drąsaus laisvės yuo afveju metinė prenume- buvo priverstas atsisakyti savo 

sosto.

Klara Kalninš gimė pa
žangaus ūkininko šeimoje ir

Kristus gimė pavasarį. Kaip i Jau. būdama studente įsijun- kovotojo. Jos gyvenimas. rata tjj< $4.00 
Lukas savo knveoie rašo ! &e 1 socialistini sąjūdi- 1901 pilnas kovų ir pasišventimo
kad piemenys naktimis ga- m- # istei£ė socialdemokra- dėl socializmo, liks visuo-i -- -----------

kun met su dėkingumu prisime
namas“. I

Šie keli žodžiai išreiškia 
pavergtos latvių tautos jaus-

okupuota. bet mokyklose į- KOMUNISTŲ PAVOJUS rn- ji buvo priversta' mus Klarai Kalninš. kovoju-
—1------- pabėgti į Šveicariją, bet

1906 m. grįžo ir aršiausios

nos. nėra ragavę kovos ug
nies už egzistenciją, nėra 

Vilnies redakcijos narys kankinti ar lupti fašistinės
S. J- Jokubka gruodžio 15 d. policijos rimbų, nėra Lietu- - A ° I tu m-UDe DrovmciKre kuri

. -a liaudies žmonės. Lietu- ne avis. tai paprastai ten a- "* P™™"*® e’
■mvli iš knvgu. moksliš- 'is naktimis niekas negano, J.904, m-, susijungiu. su ke
rnui h gu. išskiriant pavasario laiką. homB tatoms gnipenis. su-

kada avvs gimdo ėriukus. Latvijos Socialdemo-
"Jie žino. kad Lietuva ne- * Į kratų Partijos užuomazgą, i

VILNIS IR DIPUKAI

laidoje rašo. kad —"dipukus vos 
reikia skirstyti į tris rūšis: į į vą temyli iš knygų 
nacistinius nusikaltėlius, tal
kininkavusius hitlerinin. 
kams. išdavinėjusius Lietu
vos žmones budeliams. į be
smegenius užkietėjusius an- 
tikomunistus. kuriems Tar.
Lietuvoje viskas negera, ir 
sveikai galvojančius, su
prantančius. kad Lietuvoje 
reikalai gerėja ir visiems nacionalistų reikia juoktis 
laikams ten buržuazija iš- susiėmus pilvą, štai: Jie turi 
šluota. suorganizavę Vliką — Vy-

"Dar viena rūšis yra. tai riausią Lietuvos Išlaisvini- 
siekianti bendradarbiavimo mo Komitetą. Į šį komitetą 
su savo senąja gimtine. Ide- susispietusios visos jų gal-

kai.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

ologiniu atžvilgiu nors jie 
mums nepakeliui, bet vis
tiek su jais galima susišne
kėti ir be susilojojimo. Jie 
nebijo pažangaus žmogaus 
susitikti gatvėje, ar asmeni
niuose pažmoniuose.

* * *
"Kalbant apie tuos dipu

kus. kurie siekia bendradar
biavimo su savo senąja gim
tine. mes juos sveikiname, 
bet tuo pačiu laikome ver
tais pasigailėjimo, ištižu
siais-

"Siekia bendradarbiauti 
su gimtine, bet mūsų pažan- j 
giu šalinasi iš toli. Tik tiekį 
jie vra "smart“. kad nebijo 
buržuazinių nacionalistų, 
buvusių voldemarininkų ir 
šiaip jau "deržimordų“

"K dėl jie tokie ištižę? 
Nėra ragavę depresijos duo-

bet j šiai virš 70 metų dėl Latvi
jos laisvės.

gytu gudrumu save prisi
dengia skelbimu, "okupuota
Lietuva“. Juokas, ar ne? "Drauge“ gruodžio 12 d. caristinės reakcijos metu 1 čia pažymėtina, kad visa

# « dr- V. Mar. parašė ilgą buvo savo partijos centro 1 Kalninšų šeima yra žymi
x .., . . . ' straipsnį, kuriame aiškina komiteto nariu ir slapto i latvių socialdemokratų eilė-

fuo tarpu iš burzuazmių kad Itajįjai g,-esja komunis- laikraščio redaktore. Tuo se- Jos vyras Povilas, miręs

ITALIJOJE

vos- Ir žinote kieno vardu 
tas komitetas šneka? Ogi vi
sos Lietuviu tautos!t.

’Jeigu mes pažangiečiai

tų pavojus.

Krikščionys demokratai 
1960 m. rinkimuose gavę 
9.800,228 balsus, o šiemet 
9.476.812. Taigi keliais šim
tais tūkstančių mažiau. Ko
munistai anuomet gavę 
•5.883.708, šiemet 6.600,887 
balsus. Taigi virš 700.000 
daugiau.

laiku ji buvo kieta kovotoja 
prieš Latvijos bolševikus- 
Po 1917 m. revoliucijos ji

1945 m. buvo žymus latvių tūros Fondo leidinius:
socialdemokratų veikėjas, 
ilgametis Latvijos parla-

buvo išrinkta į Ryg<* miesto mento pirmininkas, o sūnus

kalDetumem tautos vardu. Net katalik b4s cen6re
ta. ka. kas gal pariketų^ nes Romoje popiežiaus
mus tauta gerbia. Betgi kojomJis krik^io^^ demo. 
juos! Taute yra prakeikus krį ba,
visiems laikams . sumažėjęs, o komunistų žy.

I šitą vergo kliedėjimą 
galime pasakyti, kad kaip 
tik komunistus Lietuvos

miai padidėjęs: Romoje į 
krikščionys gavę 387.209 Į 
balsus, o komunistai 368. 

žmonės jau seniai keikte 706 (jų balsų skaičius per 4 
prakeikė, tik to savo žodžio metus priaugęs beveik 100, 
jie negali viešai pasakyti 000)-
nei Jokubkai. nei jo kacapui 
ponui Kremliuje. Jeigu būtų
lietuviu tėvynėje laisva va-i , ..... . .
lia. Lietuvoje jau seniai ne- ?au« b^nycių ir kunigų, 
būtų likę nė vieno komunis- komunistų partija yra gau-

Kas kaltas, kad katalikiš- 
kiausiame krašte, kur tiek

Dešinčje poUdninkas veda kabietę Gladys Perez, kuri 
įtarta norėjusi kėsintis į Kubos pramonės ministerio 
Ernesto Guevara fP'vbę. Kairėje matome tą bazuką, iš 
kurio buvo šauta į Junginiu Tautą rūmus, kai ten kal
bėjo Kubos ministeris Guevara. šovinys nukrito į upę, 
nepasiekęs taikinio.

tų skudurio ir nė vieno oku
panto ruso barzdaplaukio. 
Tai gerai žino ir pats Jo-

siausia ir už ją vis daugiau 
balsų paduodama?

Autorius dėl to kaltina so-
kubka, bet parsidavusio tar-; cialistus. Jie, girdi, su krikš-

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

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera-

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 " $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai " ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

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

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11%) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, H.
J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Ciceru 50. IIL 

į A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Midi.

A. šemeta, 13506-10 Woodworth Rd„ E. Clevdand 12, Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, OoL, Canada.
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Brood- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamad «tao 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57tb St„ 10tb ft, Nev York, N. 
10019.

b
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO.

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTER1O NAUJIENOS
WORCESTER, MASS.

Buvo susirinkę sandariečiai

Gruodžio 13 d. buvo San
daros 16 kuopos susirinki
mas. J valdybą išrinkti šie 
asmenys: pirm- A. Tamkus, 
vicepirm. J. šalaviejus. sekr. 
Ad. šermukšnis, fin. sekr. J- 
Krasinskas. iždo glob. Ig. I 
Pigaga. J. Matijošaitis ir V- 
Mitrikas.

Veiklos komitete yra M. 
Žemaitaitis, J. Gaidis. J. į 
Stankevičius. B. Kraunelis. 
J- Dvareckas, A. Palubeckas 
ir Kl. Zurlis. Į

Nutarta euraošti porą pa
rengimų. J. Krasinskui kuo
pos vardu įteikta piniginė 
dovana už spaudoje bendra
darbiavimą. Už tai apdova
notasis nuoširdžiai padėko
jo.

Išrinko naują valdybą t...

tarta gegužės 2 d. surengti 
banketą L. P. Klubo salėje. 
Į jį pakviesti SLA prez. Po
vilą Dargi. Paaiškėjo, kad 
per šiuos metus mirė 9 kuo
pos nariai, kad įnirusiems 
ir sirgusiems išmokėta 3,900 
dolerių.
Į valdybą išrinkti: pirm. 

Vincas Mitrikas, vicepirm. 
Petras čyvas (naujakurys), 
sekr. J. Krasinskas. fin- sek. 
Alena Lendraitienė-Krauče- 
lyte (gimusi ir augusi JAV). 
ižd. Jonas Dvareckas, iždo 
glob. Mykolas Žemaitaitis. 
Ona Šilinskienė ir Juozas 
Jankauskas, org. J. Krasins- 
kas-

Naują valdybą turi ir 

didžiausioji draugija

Gruodžio 14 d. išrinkta 
šitokia Lietuvių Pil. Klubo 
valdyba: pirm. Leo Misiū
nas. vicepirm. Vincas Vie- 
raitis, sekr. Julius Sviklas, 
fin. sekr- Jonas Ridikas, ižd. 
Jonas Kasperas. iždo glob. 
Albertas Vieraitis ir Juozas 
Tribandis. Direktoriais iš
rinkti : Vytautas Pigaga 
(Mass. seimelio atst.). Anta
nas Staliulionis (miesto bal
savimo skyr. dir ), Bernar
das Barysas (šerifo padėjė
jas), Vincas Kraunelis. Ben- 
ny Matusevičius-Savage.. 
Juozas Kacevičius ir Edvar
das Kupstas.

Ohio). Jos tikslas — įdai
nuoti lietuviškų dainų plokš- 

Mirė dipl. cbem. K. Karuža tele ir su koncertais (daly
vaujant Dariui Lapinskui) 
pasirodyti keliuose lietuvių 
telkiniuose. Pirmieji kon
certai įvyko lapkričio 27-28 
dienom darbo’kuopose Kai- 
serslauteme ir Schuetzinge-

VOKIETIJA

(E) Lapkričio 22 d. Muen- 
cheno ligoninėje po ilgos ir 
sunkios ligos mirė dipl- che
mikas Kostas Andrius Ka
ruža. Jis buvo gimęs 1905 
m. gruodžio 1 d. Krorstate. 
Rusijoje ir Prancūzijoje bai
gė chemijos mokslus. Nepri
klausomoje Lietuvoje dirbo 
Pavenčių cukraus fabrike. 
Išeivijoje nuo 1946 m. visą 
laiką gyveno Muenchene. 
Tarnavo UNRROS įstaigo
se- Velionis paliko našlę, 17 
metų sūnų ir dubrolius — 
Lietuvoje ir JAV. Lapkričio 
24 d., gausiai Muencheno 
lietuviams dalyvaujant. K. 
A. Karuža palaidotas West 
friedhof kapinėse.

JAV lietuvių atstovai 
Vakarų Vokietijoje

(E) Keliaudami aplink 
pasaulį, lapkričio 13-15 die
nomis Huettenfelde. Vasa
rio 16 gimnazijoje, lankėsi 
Balfo direktoriai iš Chica
gos — kun. B. Sugintas ir 
Vai- Šimkus. Abu svečiai 
buvo gražiai priimti ir susi
pažino su gimnazija.

Lapkričio 19 d. į Vokieti
ją atvyko solistė Aldona 
Stempužienė (iš Cleveland,

ne.

Pabaltiečiai vokiečių 
socialdemokratų kongrese

(E) Lapkričio 23-27 d.d. 
Vak- Vokietijoje. Karlsruhe 
mieste, vyko 16->is vokiečių 
socialdemokratų partijos su
važiavimas. Kviestinių sve
čių tarpe dalyvavo ir pabal- 
tiečiai: J. Mikhelson (es
tas) ir J. Glemža (lietuvis).

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

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

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

Keleivio adm-ja

šitas Atlanta policininkas, helikopteriu skraidyda
mas. pastebėjo įtartinai norinti pabėgti automobilį 
tuoj po banko apiplėšimo. Jis apie tai pranešė policijai, 
kuri jį sulaikė. Paaiškėjo, kad jame važiavo banko plė
šikas (kairėje).

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitara Dovanoti

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-jos gruodžio 10 d. su
sirinkime išrinkta šitokia 
valdyba: pirm. Vincas Mit
rikas, vicepirm. Ignas Piga
ga. sekr. Juozas Krasinskas. 
fin. sekr- Ona Joslin-Gata- 
veckaitė. iždo glob. Kleofas 
Zurlis. Adelė Novosiacky- 
Dambrauskaitė ir Pranas 
Barnatavičius. Direktoriais 
išrinkti Brigita Žekaitienė.
Ona Rakauskienė. Ona Ši
linskienė. Rožė Jušinskienė 
ir Juozas Glavickas.

Ši draugija turi nuosavą Mano sveikinimai
Vytauto parką (seniau \a- Sveikinu Keleivio redak- 
dintą W oodland Park). cjjos ir administracijos na-

Tai graži vieta prie van- rius. jo skaitytojus ir kole- 
dens su pušų ir kitų medžių gas bendradarbius, draugus 
apsupta erdvia sale. ir pažįstamus. Linkiu vi-
Kas vadovauja SLA 57 kp-? siems malonių Kalėdų ir lai-

Gruodžio 3 d. buvo susi- min^ 1965 met* 
rinkusi SLA 57 kuopa. Nu-! J. Krasinskas

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA,

Buvo malonus moterų 

banketas

Gruodžio 6 d- Moterų

Buvo pagerbti tie. kurių 
gimtadieniai išpuolė tuo me
tu. būtent—Antanas Alek
na, V. Valaitienė, 0- Kaula
kienė ir Stupelienė.

Šokiai tęsėsi iki vėlumos.Klubas surengė puikų ban 
ketą. Po gardžių vaišių pra
sidėjo kalbos. Kalbėjo dr.
J. Surbis. adv. Perri. F. Ra-
džius. D- Noreika, svečias iš amą. kuri atsieis 500 mil 
Indianos dr. G. Sadauskas, dolerių. Norima pralenkti 
Petronėlė Krausienė. Julija garsųjį Los Angeles Disney 
Styles ir kt Land.

Pirmininkė Jennie Nevie- Atvyko šiauriečiai 
nė prieš kalbas pranese. kad
klubo mecenato P. Mockaus Jau atvyko iš šiaurės žie- 
nebus. nes serga, o po kalbų mos praleisti Aleknos iš So- 
paskelbė 1965 m. valdybos Bostono, Klemkos iš Arling- 
sudėtį: pirm. Nelli Zesienė, tono. Mass.. P. Kubilinskas 
vicepirm- V. Valaitienė, sek. iš Arlingtono, Mass.. Pilvi- 
Ona Sniprunienė, fin. sekr. nis iš So. Bostono. Ch- Yu- 
Ona Stankevičienė, ižd. mont iš Ashmont, Mass.. ir 
Jennie Bukaveckienė. marš. kiti

Stato Interamą

Jau pradėjo statyti Inter-

LEAVE YOVR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ...$3.95.

DtL LAISVOS LIETUVOS. Lfato 
vot socialdemokratų raitai dėl bot 
įpvikų okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Raina ......................... 26 Cnt

t\ lbGSNIS į PRAEITI. X. tmo t- 
domūs atsiminimai, 477 P*L, ksfl 
m ................................ *5 JW.

neKO J ANT, -kny<neih» karaliauti" 
,-ūraes Kipro Bielinio Įdomūs atn- 
minimai. 464 pel-, kaina... .99.00

lHfū METAI, Kipro Biehi.io atsimi
nimų antroji dalis, 602 
Kains ........................................ *•<*»

LieiUVIŲ DAINOS AMERIKOJE 
•urujto ir suredagavo jonas Ba 
lya, 4'i* dainos su sraidomis. Any 

ttfeai duetas kiekvienos dainoe 
turinys, todėl tSnks dovadeti • u 
hetaviūkai netaisantiems, jriita K6 puti- kaina ......................

SOČI KLIZMAS IR RELIGIJĄ. P* 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardft 

........................ 26 cm
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 

8ELF-TAUGHT. M. inkienė. ge 
—. vadovėlis lietuvių ksIUos mo 
artis anglis! ai kalbančiam. 14-.7 - .................. SI Xb

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valu, 
av romanas iš 19S5 metų Suvalei 
jos ūkinfaky sridlimo prieš sme 
toaos diktatūra Tinus dalis 38* 
nei. Kaina............................ S3.0C

IETŲVIO IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašte lietuvių istorija 
yausiai iliustruota, narašė St. Mi 
cb.lsonas, virš 5W puslapių. Kai 
na kietais viriais 15.00. minkštai 
▼iriais ..................................... 244?

iETUVA BUDO, Stepono-------
lanai vaizdžiai ir įdomiai parašyt 
atatminimai. kaip Lietuva kėlės 
ii miego, geriausi* dovana kiek 
▼iena proga, gražiais kietais vir 

keliais, Bfoatroota, 416 pusla^
didelio Kaina

Ona Balmanienė.

BROOKLYN, N. Y-

Mokytojų konferencija

JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo Taryba or
ganizuoja rytinio pakraščio 
lituanistinių mokyklų studi
jinę konferenciją New Yor
ke 1965 m. sausio 2-3 dieno
mis. Konferencija įvyks Ap
reiškimo parpi jos salėse, 
259 North 5th St, Brooklyn, 
New York.

Konferencijoje kviečiami 
dalyvauti New Yorko, New

L. J. Stasiulis

Jersey. Hartfordo ir Bosto
no apygardų, apylinkių ir 
Rochesterio. Philadelphijos. 
Washingtono, Baltimorės ir 
Pittsburgho apylinkių litu
anistinių mokyklų mokyto
jai. tėvų komitetų atstovai 
bei apylinkių švietimo vado
vai ir visi lituanistiniu švieti
mu besidomintieji.

Užsakyk Keleivį saro 
draugams Kalėdų dovanų, 
rata tik $4.00.
Tuo atveju metinė prenume*

2EMAITSS RASTAI. Garriooios mi 
sų rašytojos pirmoj© karo met 
Amerikoje parašyti vaizdeliai a 
rašytojos paveiksiu, 128 pusiaola 
kabia ....................................... O

t AVO KEblšS i SOCIAL1ZM.. 
faraše ijeonss Bliumas. Trumpa 
sociaiizmo aiikiim.JU** kaica 2o

aEMONO SŪNUS, Anonsus Vautc- 
ao romano sutroj! dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... S4.v>

LIETUVIŲ UAUD1ES BENAS, X 
meninių formų piėtojuuuai pagrin
dai. Paulius Galaune, <nde.e any- 
ga su daugybe pasvirnių, gerauit 
popieriuje. Kaina ................... S8.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETI, 
RUSIJĄ, arta komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina • • — 69 ^>nt.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI ntu 
seniausių taikų iki Lietuvos ne- 
priklausomybės galo 1796 mėtau 
Parašė Jonas Karys, daugybe pa 
veikslų. 196 psl-, gera*

vLTORIV AEšRLT. V. Puttao-My 
koiaičio romana* trijose dniyr# 

trys uaiys l vien*
Autorius, oets buvęs kunigas, ap
rašo. Kaip kunigą* Vasari.- išsita 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
tnjgę. Kieti virtai, 681 
Kaina .............................

OCIALDEMOKRATIJA ir boi 
ŠEVIZMA8. Pagal Kautskį, naa 
jaustomis {kitomis oapildyta tu- 
klapsimu knygutė. Kaina.. 26 C»
A8AUU0 LIETUVIU ŽINYNĄ:

Ajdeetas Stmitis. daugy 
Beturiu ir ančių kalbom*

. visame pS&auljL
■■■ A.-:*

1ETUVO8 SOCIALDEMOKRATi
PARTIJOS PROGRAMINES GAj 
RRŠ. 32 p«l_ kaina ........ 26 Cs

UOZAS STALINAS, arta ka.
Kaukazo išpopis buvo oasidar. 
Rusijos diktatorių Kaina 25 f*

•ETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Parašė nr. b. Pilka. Pritaikini 
Amenkos Seteriam- 144 pusi* 
pių. Kaina ............................. »•<»

LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PR/
NEŠIM AS, arba sodri mn-uoee n. 
ra vienybė;.. 80 psl- kaina Ii-

;emaiwų krikštą-’' Ao«a 
istorinis romana.- ’š žemaičiu kn 
što laikų, kieti sudarai t-l

VISUOTINAS TVANAS- Ar gaiė. 
toks tvanas būt; ir k* apie tas a* 
ko moastas’ Kama ........ 26 Cz

SAUJA VALGIU KNYGA, para.- 
M. ėHcbeieunienė, 250 'vairių lieti 
visko ir kitų u-itu veizių rececti 
132 puslapiai. k*n>a..............81.8-

KZARta. Je.aliė romana
trijuaa aaiyse, Kieznana dalia £ 
42, ara visos 1. aslys..........

• EPRi KLAUSt 1 J* OS LIETUVOJ
i'lNlUAl, paraše Joną- nirys, la
bai
popiera. kams

• AUKUOJU TAKELIU, K.
Knaueinao ai«,mimn!U iš I 
▼ua ir t« Ame.-^ >• lietuviu

t^l psl- kaina ..........

paveikslų, P*1-Laans ...............  »•“

tiUlAUZRo TEORIJA. _ __

. . . ■ <»Kerais.
fc^VKAATUMio fcOLlA LI7MU 

HRAUAi. Populiari ir naudta^ 
n>y«a te, a,enų Ziaasimana aa-

Kama .........................

UtaafcymuB ir pinigo* prašome tfųoj giuo adresu: 
KELEIVIS

«3g L Broadwar ------ •------- Sra. Beako* 27. *

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS
1965-jų metų Keleivio Kalendorius j j užsisakiusiems 

jau išsiuntinėtas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs ir norėtų 
žinoti, apie ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia 
paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis:

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

Medžiagai ir kitiems dalykams vis brangėjant, buvo
me priversti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet 
pamatysite, kad jis to vertas. Užsakymus galima siųsti 
kartu su prenumerata arba ir atskirai.

Adresuoti taip:
"KELEIVIS“
636 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 02127

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’' administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi- 

. mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Ar tori šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTOR1J?. su spalvotu žemė
lapiu, 96 psi., kaina .. $0 75 

I r
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai

na ..............................$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 Dsl.. 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 02 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 40.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ r ARTI JOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl„ 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.2$

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

LSur FOIi l:imc."ni.** ė 
FREEBOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5 00

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

IŠ DOMINĖS LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 1*24 
psi.. Kaina .................... $1.00

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

KAil SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYD/A’O SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaili? .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIM AS, 80 psi.. 
Kaina ............................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiK»- 
*no komedija. 29 psl.. Kai- 
kaina ............................

ALKOHOLIS LRkaina ............. KŪDIKI AL 
......... $0.25

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

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

KAS YRA SOCIALIZAC1JA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $9 30
Užsakymus su piruvais oras**

Inta siusti:
i PAPARČIO ZlEDAę ir kitos a- 

pysakos. A. Antar.ov. 15 oši
nama 10 centų

KEI KIVIS 
636 Broadwa»

Sa Ibiotoa Z7
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Chruščiovo reformos 

netikslingos

Lietuvoje vyksta tai, kas 
numatyta Maskvoje. Gruo
džio 4 d. ir okupuotoje Lie
tuvoje įvyko Lietuvos Kom. 
Partijos Centro Komiteto 
plenumas- Jis svarstė klausi
mą apie Maskvoje 1964 m. 
lapkričio mėn. įvykusio ple
numo nutarimo įvykdymą. 
Iš tikrųjų, lietuviškieji ko
munistai tegalėjo padaryti 
„nutarimus“, kurie tik at
spindi naujųjų valdovų 
Maskvoje padarytuosius. 
Kaip ir laukta, pranešimą 
padarė A. Sniečkus. Buvo ir 
vadinamos „diskusijos“ dėl 
pranešimo-

Aišku. Vilniuje įvykęs 
plenumas „vieningai ir pil
nutinai“ pritarė Maskvos 
plenumo nutarimui „Apie
sričių ir kraštų pramonės ii 
kaimo partinių organizaci
jų sujungimą“. Pakeičiant 
buvusias N. Chruščiovo re
formas. nutarta reorgani
zuoti gamybinių kolchozų 
ir sovchozų valdybų pani
nius komitetus į partijos ra
jonų komitetus, nutarta pa
naikinti pramoninius—ga
mybinius <zoninius) parti
nius komitetus, nutarta dar 
gruodžio mėn. surengti ra
jonines partines konferenci 
ja» ir jose išrinkti atitinka
mus partinius organus. Tie
sioginiu priekaištu Chruš
čiovui padvelkė nutarimas, 
jog laikoma netikslinga tu 
rėti Lietuvos KP Centro Ko
mitete Pramonės ir statybos 
biurą bei žemės ūkio biurą.

Plenume padidinta Parti- 
nės-valstybinės kontrolės 
komiteto sudėtis — naujais 
nariais patvirtinti V. Gri- 
gorjevas ir B- Lopata.

Taigi, dabar seks dauge
lio paitinių komitetų per
tvarkymas ir panaikinimas 
Netrukus patirsime, kurie 
riebūs pareigūnai neteks šil 
tų partinių tarnybų ir ar to
liau išsilaikys aiškus buvęs 
stalinininkas ir visų Chruš
čiovo reformų rėmėjas A 
Sniečkus.

Iškilmingai palydimi 

išvykstantieji • kariuomenėn

(E) Vilniuje surengtos iš 
kilmingos palydos išvyks
tantiems į sovietinę karinę 
tarnybą. Jos vyko Akaue 
miniame operos ir baleto te 
atre. Susirinkusiems vaiki 
nams kalbėjo partijos ir vai 
džios bei jaunimo atstovai 
Teatro solistai buvo suren 
gę koncertą-

ŠVEDŲ REPATRIACIJA

(E) Iš Stockholmo gauto
mis žiniomis, naujieji Krem
liaus valdovai patenkina kai 
kuriuos Švedijos vyriausy
bės norus. Nuo N. Chruščio
vo lankymosi birželio mėn. 
Švedijoje iki šiol iš Sovietų 
Sąjungos į Švediją galėjo iš
vykti 77 sovietiniai pilie
čiai- Jiems buvo leista ap
lankyti daugiausia seniau iš
vykusius Pabaltijo pabėgė
lius (estus, latvius) arba ir 
visai pasilikti Švedijoje. Pa
staruoju metu gautos žinios, 
kad numatoma leisti repat
rijuoti vadinamo „Švedų 
kaimo” Ukrainoje gyvento
jams. Jie Ukrainoje įsikūrę 
nuo senesnių laikų, pana
šiai. kaip savo metu kitoje 
srityje gyvenę ir vėliau so
vietų iškelti Volgos vokie
čiai. Dabar leista išvykti vos 
šešiems „Švedų kaimo” gy
ventojams. Į

Šis kaimas įkurtas 1781 
m. Kotrynos II-sios įsakymu. 
Pradžioje ten buvo įsikūrę 
1.200 švedų, anksčiau gyve
nusių Dagoe saloje, netoli 
Estijos krantų-

Pabaltiečiai, vergą stovyklų je susirinkę kūčių vakarą.

Kūčių vakaras Sibire
Kai Kūčių vakarą susėsime už gausiai valgiais ap

krautų stalų vakarieniauti, pagarbiai visi sustokime ir 
susikaupę išklausykime H. Tautvaišienės žodžių iš jos 
skaudžiausių tikrų išgyvenimų knygos „TAUTŲ KAPI
NYNAS SIBIRO TUNDROJE“ — Kūčių vakaras:

* *

Buvo Kalėdų šventės išvakarės. Tai visiškos tamsos 
metas- Šaltas vėjas pradėjo pūsti sniegą ir vis smarkiau ir 
smarkiau; lauke dirbusius anksčiau paleido iš darbų. 
Norėjome bendrai prisiminti šventes...

Prie apšerkšnė jusiu ir apšalusių lubų skardinė (be 
stiklo) lemputė. Nebuvo žibalo. Statine su žibalu buvo vi- 

Tie leidimai išvykti — tai1 rišliai palaidota sniego pusnyje- Šviesai naudodavome 
vienintelė teigiama Chruš- sakuotų lentų skalas. Šį vakarą viena moteris įsižiebė 

žvakę. Ir aš įsižiebiau savo žvakigalį, kurį buvau gavusi 
prie krosnių statybos.

čiovo lankymosi Švedijoje 
pasėka.

AUSTRALIJA

Lietuvių dailininkų veikla
(E) Australijos lietuviai' 

dailininkai V. Ratas ir L.1 
Urbonas su 12 darbų daly
vavo Sydnėjaus The Ben- 
nox galerijos siu engtoje pa- j 
rodoje. Ji vyko gruodžio 
1-19 d.do.

Daugeli premijų pelnęsi 
pasižymėjęs lietuvis daili
ninkas H. Šalkauskas nese
niai gavo Ryde miesto savi- 

1 valdybės premiją už akvare
lių j darbą to miesto sureng
toje konkursinėje parodoje-

Melboume savo grafikos 
ir piešinių parodą surengė 
daii. Adomas Vingis.

Lengviau mirti, 
užmušti?

negu

(Tęsinys)

NAŠLĖS LAIŠKAS VYRO ŽUDIKUI

Tamsta rašai, kad „mes nesame kokia gyvulių rūšis, 
kurią reikia užmušti žmonijos labui”, bet ar Mitehell Sto
ne. mylintis ir malonus vyras, tėvas ir aprūpintojas, kuri 

\ tamsta radai reikalinga užmušti, buvo „kokia gyvulių

Ir silpnesnieji pakilo iš savo guolių, atsisėdo. Rank
pelnio Deveikos šeimos narių, motinos ir tėvo. vietos buvo 

(E) Tasso pranešimu, at- tuščios. Motina mirė, o tėvas buvo izoliatoriuje.
leistas is paieigų pirmasis, Visų kančios ir mūsų sielos skrido pas mums
Kazachstano kom. partijos b , . to£ -“favnėj..

atimtas ir partijos bilietas. Kra*n°J&r»klOi stovyklose, Kankso kalėjime, kur kentėjo 
Naujuoju pirmuoju sekre- • mu,li vyrai ir broliai-

Valymai Kazachstane

rusis p -. &

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

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

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

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina...........$2.00

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi-
didžiausia 

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

Tamsta sakai esąs „pasmerktas“, bet tomis keliomis 
trumpomis sekundėmis, kuriomis tamsta užmušei Mitehell 
Stone, tamsta pasmerkei jo žmoną nesuskaitomoms nak- vrv-*vo 
tims plūsti ašaromis nemigus, nesuskaitomoms dienoms ' ♦
ir naktims vienatvės, pasmerkei ją atlikti visus tuos dar
bus, kuriuos ji tikėjosi atlikti su savo vyro meile ir pagal
ba. Drauge statyti gyvenimą, auginti šeimą, žiūrėti atei- i
tin. Pasmerkei ją kiekvieną kartą, kai tamsta parašai VARPAS nr. 5, daug įdo-

K. Petrikienė ilsisi Lietuvoj

(E) Okup. Lietuvoje išti
są mėnesį lankosi „pažan
giųjų“ Amerikos lietuvių 
veikėja K. Petrikienė. Ji do
misi Lietuvos moterų suva
žiavimu. plačiai spaudai pa
sakoja apie tariamai didelę 
Amerikos „pažangiųjų“ lie
tuvių darbo vagą kultūros 
srityje ir pan. Petrikienė nu
mato pailsėti ir Druskinin
kuose.

Mirė akt- A. Kupstas

Lietuvoje giuodžio pra
džioje mirė ilgametis Valst 
teatro Kaune aktorius, so-

straipsnį, atspausdintą laikraštyje, prisiminti gyvybę, ku-' straipsnių, 278 pgl.,
rią tamsta užgesinai. Pasmerkei ją aiškinti savo 5 metų kaina $2.00. 
amžiaus sūnui, kodėl jis neturi tėvelio, kaip kiti vaikai, ir RUDENS SAPNAI, Kotry- 
bandyti paaiškinti savo 8 metų sūnui, kad jis suprastų, ko- nos Grigaitytės eilėraščiai, 
dėl visi gailisi to vargšo žmogaus, kuris nužudė jo tėvą. premijuota knyga, 80 ps1 , 
Argi ne visi jo gailisi? • kaina $2.00.

.-.Tamsta sakaisi parašęs ii’ išspausdinęs 50 istorijų LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
ir straipsnių. Esu tikra, kad tamstai už tai buvo užmokėta.1 MERI KO JE. St. Michelso- 
Tamsta turėjai penkeris metus ir septynis mėnesius gyve- no vaizdžiai parašyta šio 

Šį vakarą, atrodė, — ir ilgiau, ir šviesiau kūrenosi į nimo (mokesčių mokėtojų sąskaita) padalyti gražios at- krašto lietuvių istorija, 
mūsų židinys, apie kurį visą laiką sukinėjosi ir būriavosi1 sargos palikti savo šeimai, kad — visvien kas su tamsta ir puslapių, kaina minK-
mūsų kambario devyni vaikau Be juoko, be kalbos, be beatsitiktų — šeima būtų aprūpinta. Kiek gi laiko tamsta pls .V1^“ais $4.00, o 

Kui tų lietui ių nėia^. Štai džiaugsmo. Deveikos mergaitės jau nebepajėgė iš savo davei Mitehell Stoniui? Visai nedavei laiko..- jokio laiko.
tolimojoj Indijoj dailinin- pakilti. • kad galėtų bent kiek sutaupyti ir atidėti į šalį savo vai- ATSIMINIMAI APIE JUO-
kas Petras Lukas net gavo, ..... . .. . , . i kams mokslui išeiti (vienas ypatingai gabus mokinys). ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-
Visva-Bharati universiteto Mokytoja. Petraiti, bandė pasakoti vaikam, kaledi-, j į ateičiai kurią tamsta užgesinai. -Jei Mitehell ronėlč Liūdžiuvienė, 88 
stipendiją indų kinų ir ja- n« legendų kalbėti apie tei. kaip įvydavome tėvynėje. stonc būtų turėjęs tuos 5 metus ir septynis mėnesius gyve- I»L kaina................11.00

jo rašvtojo ir filosofo Ra- ’ gal ir jis būtų patapęs rašytoju. Žinoma, jo istorijos nebu- ATSIMINIM AI, paraše Juo-
bindranato Tagorės portre- apsalusių lubų lašėjo vanduo dideliais lašais, drė- tų apie mirties celės baisumus, bet gal būt jos būtų buvu- zas Liūdžius, 246 pusla-
cą laimėjo konkursą. kino narus, ir apšerkšnojusioje asloje susidarė ledo grums-' sios apie mirties bausmės beprasmiškumą. Ir jeigu jis bū- Piai» kaina...........$3.00.

Iškilmių metu P. Lukas tlR tų turėjęs tuos metus pagyventi, jis gal būtų išgelbėjęs MURKLYS, A. Giedriaus graži
buvo pakviestas tarti žodį.' Šį tylųjį taikos vakarą sutrukdė NKVD atstovai. Vie- kieno kito gyvybę ir gal būt būtų sutrukdęs nevieną api-j apysaka jaunimui, 130 psl..
Jis. be kitko, padeklamavo nas jų įslinko pas mus, atidžiai apsidairė ir dingo. plėšimą, išprievartavimą ir būtų padaręs gatves šiek tiek kaina.........................

saugesnes nuo žmonų tokių, kaip tamsta, nes jis buvo ge- VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
ras policininkas ir sąžiningas- Į nas, parašė Aloyzas Baro-

Tamstą nusmerkus. Mitcell Stoniui nebebus grąžinta ; ”“\"7 .^-JĮt’i"a 
gyvybė, aš žinau, taip pat žinau, kad du blogiu nepadaro ^KIKLA OMĄ LIE- 

gėrio. Tačiau ne mano kaitė, kad as jauciu daugiau,
skausmo tamstos aukoms, negu tamstai. Gal būt. aUakv- pgl, Raina . j- 
mas būtų pagaliau rastas kitų žmonių bendruomenių pa-1 TCZ^T RLUBAS Antano 
vyzdyje, kur žudikas, atlikęs savo nalejimo bausmę, Ii-. TuHo n noveH J96 j
kusią savo amžiaus dalį praleidžia dirbdamas savo nuzu-, kajna .................... S3.oo’
dytojo asmens šeimai išlaikyti... Aš nežinau, tik žinau, > ANGLŲ KALBOS GRA- 
kad tai ką Mitehell Stone būtų davęs visuomenei, butų M A TIRĄ. 215 psl., kieti vir- 
buvę daug vertingiau, negu tamsta gali duoti. šelfai ka W .S3.60

_______________ • - vrii'U r K it ŽEMES, para
šė Kotiyn aGrigaitytė. 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

corium naskįrtas lisšiolinis Katalikų papročiu „pįotkeiiu“ vietoie dalinome duo-
kazachų min. pirmininkas laužydami ją po trupinėlį nuo vieno gabaliuko. Nebuvo

upajevas* utanmai P® a tokių žodžių, kuriais būtume galėję savo jausmus išreikšti, 
lyti Kazachijos respublikos 2monįt d ,yiidImi.
A- Sovietui susirinkus. 3

LIETUVIS PIEŠIA INDIJĄ

lietuviškai vieną gabalą iš ~ . , - . . _
tįsiausiųjų R Tagorės kū- . Ureit uz«e*° žvakes, ugniakuras blėso, įsivyravo tam- 
inių Gitanžali. kuri kadaise “■ Vandens lašai iš lubų krito vis rečiau ir rečiau, 
sverte Karolis Vairas. Į Tik ant narų čia vienoje, čia kitoje vietoje vieni tyliai 

Nėra abejonės, kad ten meldėsi, kiti vaitojo.
pinną kartą viešai niKkam-; T< jaulime |auke vyksU

3?V1° Ie UV1S 1 i ko me. nebuvome dar pergyvenę. Buvo ir vėl pra,įdėjusi
1 T - L, ., t> t L- i žiaurioji audra, tamsioji purga.

Laisvu laiku P. Lukas va
žinėjasi po Indiją ir piešia 
tai, kas patraukia jo dėmesį.

ANGLIAKASIAI GAUNA

11 CT. PER VALANDĄ

Andų kalnuose. Bolivijos 
respublikoje. Pietų Ameri
koje, cino kasyklose darbi
ninkai gauna vos 11 centų 
už valandos darbą. Dirbti 
reikia grąžtu, kirtikliu ir 
kastuvu- Kasyklose pilna 
dulkių. Žmonės suserga si- 
likoziu. džiova ir miršta. Re
tai kas išgyvena prie to dar
bo ilgiau kaip 5 metus. Taip 
skursta 41.000 angliakasių. 
Gyvena vieno kambario lūš
nose. Valgyti verdasi lauke, 
kūrendami krūmokšnius ir

vietiniame laikotarpyje dir- gyvulių išmatas. Apie tai ra-
bęs Valst. akademiniame 
dramos teatre Vilniuje —
Aleksandras Kupstas.

šo iš Bolivijos amerikiečių ( 
korespondentas Thomas 
Stone-

Anglų verslininkas Lawrence Freed man nupirko fut* 
belo rungtynių loterijos bilietą už 70 centų ir laimėjo 
$844,869.

URUGVAJUS

Paminėjo Kultūros Dr-jos 

sukakti

tų antplūdžio, kurie kėsinosi 
ją užgrobti ir sunaikinti.

Lietuvą rusams užgrobus, 
kad sėkmingiau būtų bend
romis jėgomis su okupantu 

Spalio 4 d. buvo paminėta kovoti, socialistai pakvietė 
Urugvajaus Lietuvių Kultu-' į draugiją klerikalus- Pasek- 
ros Draugijos 35 metų su- mės — liūdnos. Dabar drau- 
kaktis. Tame bankete, sako, giją valdo kunigų Įtakoje e- 
dalyvavę nemažai svečių, santieji buvę komunistų 
bet jų tarpe nebuvo tos simpatikai biznieriai, viso- 
draugijos kūrėjų (socialis- kie prisiplakėliai, prisitaikė- 
tų), kurių dalis tebėra gyvi. iįai, kurie draugiją —*

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mass.
E- Broadwnv.

Jų nebuvo, nes jie nebuvo 
kviečiami.

Ilgą laiką draugijai vado
vavo socialistai. Jie išsaugo
jo draugiją ir nuo komums-

kuriant 
jos kūrėjus vadino neišma
nėliais. Dabar tie kailiamai-

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkcs įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl.. kaina tik $1.20.

niai. užvaldę draugiją, net kios knvgos dar nebuvo 
jos kūlėjų nebenori Įsileisti. į Kaina $2.50. Gaunama Ke

M. Krasinskas leivio administracijoje.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

laukuose avių neganė, kaip tatai skelbia Gimimo istorijų 
autoriai.

. G.eriausiai Padar® Etiopijos (Abisinijos) koptai 
krikščionys, kurie Kalėdas švenčia tiek kaitų, kiek yra ka
lendų (Calendae) per metus. Ui yra dvylikų mėnesių — 
dvylikų Kalėdų ir dar vienas magaryčių, būtent, dar dve
jos Kalėdos balandžio mėnesį. Argumentas toks: girdi. 
Kristus turėjo tiek daug dorybių, kad turėjo būti gimęs 
ne vienų, o mažiausiai bent keliolikų kaitų!

Ii kur atsirado Santa Klaus?

SanU Claus originaliai yra "gimęs“ Olandijoje. Tai 
sutrumpintas vardas vieno legendarinio vyskupo švento 
Nikalojaus (St. Nicolas). kuris kunigavęs kažkur Mažojo
je Azijoje ir labai mylėjęs vaikus, jiems vis atnešdavęs 
visokių dovanėlių "pilnus maišus“.

I jaus dienų neskaudės gal- 
Į vos. Taigi tas chicagietis 
į svečias bus padaręs daug
Sero- . . | Nors męs lietuviai, esame pratę didžiausia metų

— O gal ir tavo teisybė, švente laikyti \ elykas. bet anglosaksiškuose Vakaruose
• linkP'in Pirmenyb^ ir čia gyvenant tenka prie to

.. . taikytis. Tad. pirmiausia, kaip j Kalėdas žiūri čiabuviai, 
tai yra šio krašto šeimininkais pasišovusieji anglosaksai?

Kalėdos yra labai sena ir visame pasauly paplitusi 
metinė šventė ir jokiu būdu ne kaip krikščionių šventė. 

STASIO Mi o iki mūsų gadynės parėjusi iš žilos senovės, kai apie 
PARAŠYT/) krikščionis ir jų iš moters gimusj Dievų niekas dar supra- 

. . ..... l’mo neturėjo, ir dėl to net pats Kalėdų vardas nėra krikš-
KNYGĄ: Lietuvių išeivija #onjškas. ir Kalėdų vyriausias veikėjas — Kalėdų senelis 

nieko su krikščionybe neturi bendra..
Anglo-saksai savo Kalėdų pavadinimų išveda jau iš 

krikščioniškų terminų. Būtent, viduramžiuose Anglijoje 
jos buvo vadinamos ”Kristaus mišiomis“ (Christes Mas- 
se), vėliau Christ’s Mass. pagaliau jau vienu žodžiu — 
Christmas. Prancūzai jas vadina Noel, skandinavai — 
švedai, norvegai ir kt-.— Jul. Juien. Italai Natale, vokie
čiai Weihnacht (šventoji naktis) ir tt.

las yra Kalėdos?
Maiki.

Dabar aš pal

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

tėvui laimingi] Naujų Metų 
— Olrait, Maiki! Apynių

yr...

SKAITYK
CHELSONO

J Amerikų SanU Klausų atsivežė pirmieji olandų ko- 
lonisui. kurie 17 šimtmetyje Naujajame Pasaulyje įstei
gė savo uosto miestų prie Atlanto, pavadintų New Amster
dam, vėliau anglų perkrikštytų New Yorku- Taigi, olandų 
vaikai savo patrono vardų iš Nikolaus sutrumpino į Klaus 
(Claus). o vėliau iš ispanų kolonistų išmoko vietoje saint

Kaip lietuviai senovėje šių žiemos šventę, šių saulės vad^n^ sanU. Kalėdos, arba KrisUus mišios (Christmas) 
os ir šilimos grįžimo ir dienos laimėjimo bei nakties Olandijoje ir dabar tebėra švenčiamos giuodžio 6 dienų, 

;>• ---------- i=.-i— -—.------i-. _ - Ui yra šv. Nikalojaus mirimo dienų.
sviesos
tamsos, šalčio ir miities nugalėjimo šventę vadino, deja. 
nebežinome. Kalėdos yra subarbaiinUs lotynų kalendo
rinis vardas Calenda, Calendae, kas reiškia — kiekvieno 
naujo mėnesio pirmoji diena. Lietuviai tų pavadinimų, 
kaip ir visą krikščionybę, gavo per slavus. Uigi nebe loty- 

o gudiškas "Kalėdas“ iš jų žodžio

Amerikoje,” DAUG PA 

VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4.00 

KIETAIS—$5.00

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI

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

i praeitį?
Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti . 
yra dr. Vandos Sruogienės ĮuŠkas Kale./u? 
parašyta Lietuvos istorija, j ’kalady 
Tai 1,000 puslapių knyga,' 
lengvai skaitoma, kaina —; Kaip Jėzus buvo įderintas į Kalėdas?
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci joje.

Anglai originaliai Kalėdų senelį vadina Father 
Christmas. kaip ir prancūzai Pere Noel, o vokiečių vaikai 
anksčiau jį vadindavo Krist Kringle, skandinavų —švedų, 
norvegų vaikai Yule Tomten. iUlai iš seno vyro pasidarė 
moterį, kurių vadino sinjora Befana. Geriausiai įsivaiz
duoja Kalėdų senelį suomių-karelų vaikai. 'Ten Kalėdų 
patronas SanU Claus yra ožys, tikras ožys su barzda.

Kai kurie rimti, net mokyti žmonės bandė kovoti prieš

• pirmaisiais krikščionijos amžiais ji nevienodai buvo nu- 
——————— statoma“, rašo Liet. Enciklopedija X tome. "Šv- Klemen-
TAUTOS PRAEITIS i Aleksandrietis (StromaU) jų nurodo arba V. 20 (ge-

— Ei. tėve. ko taip drebi? — Matyt. prastai miego- v . . . . . . . 20 dien3> arba sausio 10 d., arba sausio 6 d., pa-
— Bijau. Maiki. dėl to ir jai, tėve, kad toks piktas. , žymėdamas, kad pastaroji data yra tikriausia, šv- Kipri-

drebu. —Būtum ir tu piktas, jei-! * ^-,*<4 ■« . mQ kn a T jonas (Depaschacomputus) KrisUus gimimo datų duoda
__ O ko Uip bijai? Gal gy kas padarytų tokių $5 och** *’ kovo 28 d., o šv. Ipolitas — balandžio 2 d. Vėliau buvo

"Tikroji Kristaus gimimo daU nėra žinoma, todėl Kalėdų išvirtimų SanU Claus kultu, ypač prieš vaikų Ka- 
laisiais krikščioniios amžiais ii nevienodai buvo nu- lėdn seneliu anou„Hinūiimo

vėl sapnavai velnių? kiaulystę. j ~ . 1 apsistota ties kovo 21 diena, nes toji daU (pavasario die-
— Ar tėvų kas nuskilau-! Joje J. Jakštas rašo apie nos jr naįties susiiyginimas) buvo laikoma pasaulio tvė-

, , , . , .J®?3.“' 8Ukjbl"4 Lietuvoje, rimo pradžios data. Uigi ir pasaulio atpirkimo diena tu-
— Siur. kad nuskriaudė.! Vilniški* apie lietuviu* Vil-

lėdų seneliu apgaudinėjimų. Pavyzdžiui, vienas Amerikos 
psichiatras Brock Chisholm 1945 meUis įrodinėjo, esu.— 
"vaikas, kuris rimUi tiki SanU Claus, visam amžiui jau 
turi sužalotų sugebėjimų sveikai galvoti“. Muskegon. 
Mich., miestelis prieš Kalėdas 1949 meUis buvo pašutęs 
didelę tikrai amerikoniškų garsinimų lentų su užrašu: 
"Nėra jokio SanU Claus — dirbk, pelnyk. Uupyk.“ Bet 
vaikų tėvai tiek įniršo, kad privertė lentų netrukus paša
linti.

Kadangi olandai, iš Arimųjų Rytų importavę, grei-
— Ne velnių, ale bombas d-?

sapnavau. | ' ... ______ , ,
/ — Negalvok taip daug a- TurėjaiTsavo"džiogų 1 prisi-? niaus krašte, J. Rūgi* apie re{USI butlta paLl! Prarjasas Malacmjas mesijų vadina tei-' čiau aklimatizavo šventųjį Nikalojų, aišku, kad ir vaikams 
i pie karų. ui ir bombų ne- pylęs ruginės ir mislinau.: Sibiro lietuvių batalioną ?Yb^s saule, c Evangelijose Kristus vadinamas sviesos | dovanų dalinimų jie pirmiausia savaip įsivedė: Kalėdų 

kad galėsiu linksmai pasi-51918-1919 m. ir kt. ,saule. Jei tao pasaulio kūrime saule buvo^sutverta ketvir-, išvakarėse vaikai prie pečiaus padėdavo savo medinessapnuosi.
— Maiki, tu nežinai, kas tikti Naujus Metus, aleapsi-' _ 

gali atsitikti- Jau prasideda žiūrėjau anųdien, kad šnap-j 
velniava. Štai į Jungtinių so jau nebėra.
lautų rūmus Najorke buvo Ar šeimininkė išgėrė?* keleivio administracijoje I "Kristausgimimo šventės į giuodžio 25 dienų atkėli-i pradėjo vartoti Um reikalui kojines. 

; paleista iš bazūkos bomba. _ Nežinau, ar ji gėrė, ar į ęalite ?auti --uog kjekvį€. mu: jtalcos turėjo ir Romos civilinis kalendorius bei pago-
v ♦ -116’ n . a e us nu‘ ne; ab> yistiek ji kalta. > a-į reikalingus žodynus: • niškoji "Sol invictus“ (nenugalimoji saulė) šventė, kurių,
krito 1 vandeni ir vandeny tai pas įa atvažiavo is Čika-; * , 4 .. . ; , u-. / • a.,
sprogo. Tuo tarpu iš Wa- gos kavalierius, kažkoks! .šinktono eina eandai kad šnunka Ii mare su-- y”’*' .. nas įvede visoje imperijoje ,toliaurasoLiet.Enciklope-
s . , g . . Caus SpunKa. Ji mane su . j . ?o.oon rodžiu, kai ; , - ^r-n-.t!nK tikrosios pasaulio saulės P JPr.)varna prieš komunistus Viet- pazindino su juo ir paprašė/ su or . «i;a. kn^-tau?. tos ūktosios pašaunu v
name bus sustiprinta, o kad aš jį priimčiau į savo na ........... ..................... ' i gimimas turėjo atstoti pagoniškojo saulės kulto šventę.
Maskva ir Pekinas grasina ruimų pernakvoti- Sako. jis Anglų-lietuvių kalbos io- Pop. Leonas Didysis (440-461) viename savo pamoksle 
Amoi-ii-ui Va J iio strtc Vn. i-vaic minoro cnaViniai 1 dvrm. ' Raravvko anie įgpėja Romos tikinčiuosius nesumaišyti Kristų su natūra

line saule-..“

ŽODYNAI

! tųjų dier$ (trečiadieni). Ud ir Kristus turėjo pradėtas 
! Marijos iščiosę kovo 25 d., o Ūda jo gimimas — giuodžio 
: 25 d-..“ aiškina L. Enciklopedija.

klumpes, tėvų įkalbinti, kad geriems vaikams šventasis 
klumpęs pripils dovanų, o blogiems vaikams įdės rykščių. 
Vietoje klumpių ir šliurių Belgijoje ir Prancūzijoje vaikai

Amerikai, kad jie stos ko- nais vyras, miega spakiniai.i dmas. '7. Baravyk 
munistams į pagalbų. Taigi neknarkia ir nesispardo. o j JO.O00 žodžiu. 08R pusiniai 
galės užsidegti visas svie- lova plati, tai vietos užteks ; k-ina ........................ S6.00

Eglutės ir vainikų paprotys

Nors Kalėdų eglutės kultų kai kurie "teologai“ pri
skiria 8 šimtmečio šventam Bonifacui, bet vokiečiai gin
čija, tvirtindami, kad tai išradęs jų Martynas Luteris 
penkioliktajame amžiuje- Vienų gražių Kalėdų naktį iš 
kažkur grįždamas namo. jis įsižiūrėjęs, kaip danguje žiba 
žvaigždės ir atsispindi sniego prisingtų eglučių galūnėse.

tas. Tai vot. Maiki. kodėl 
man sapnuojasi atombom- 

, bos.
Nusiramink, tėve. aš nę'

abiem. Nu, tai aš ir priė
miau jį.

— Ir jis išgėrė tėvo degti-

ir sumanęs panašių eglutę "Dievo garbei“ pasidaryti na 
"Nors Kristaus gimimo šventė liturgijoje buvo vadi-1 mie. To ir užtekę, kad reformacija ir eglute paplito pir 

narna Nitalis Domini (Viešpaties gimimo) arba tiesiog--------- -------------------------------
Natale, liaudies kalboje pasiliko pagoniškosios šventės 
vaidas — Calendae... Kadangi viduriniais amžiais Naujie

prižiūrėsiu, kad tau senat
vėje vargo nebūtų-

— Kad ir tu. Maiki, vel
nių priėdęs.

— Kaip tai?
— Nu. argi tu nebalamu- 

; tinai man galvos su savo 
Stateisi dideliu

— Jessa!
— Ar tėvas nepajutai?
— Čia. Maiki. ir vėl gas- 

padinės kaltė. Matai. is r *y t o i 
ji mane suturbacino. Sako. 
nueik į storų ir pamesk bin- 
zų pusryčiams, kad svečias 
nebūtų alkanas. Išeidamas

-.mokslu? stateisi aiaenu paiįięau jj <jav lovoj tebe- 
mokslincium. net is kunigų dnfbsantį> A*le kai aš išėjau, 
juokus darei. O kaip dabar nezęadnas sutvėri-
švento Juozapo gazieta mas alsikėl4 šnapsų išlakė. 
"Darbininkas isfigenavo. Į q jo vipton biegas žino ko

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai- Į jj metai prasidėdavo gruodžio 25 dienų, tai ir Kristaus 
na — $o.00. i gimimo šventė paprastai buvo vadinama Calendae •

Lietuviškai angliškas žo 1 ~ Ljet Enciklopedijos apie pirmųjų krikščio-
JvnaF. Vi’iaus Pete.-aičio. II.. nju ”mokslinčių“‘ argumentus ir apie saulės grįžimo šven- 
’aida. daugiau Kaip 30,00<') tės pasisavinimą bei Jėzaus gimimo atkėlimų į datų.kuri 
iodžių. 5S6 psl., kaina $7.00 S jam jokiu būdu nepriklauso. Be to. primintina_, kad patys

Dabartinės lietuviu kalbos' biblijos mokslininkai aiškina, jog gruodžio 2o dmna Pa- 
rodynas, .edagave įref. J ! lestinoje y,a pačiame lietų sezone, kada piemenys tiknu

. . , . , , . . , , u iv vieton biesas žino
tol tOKie mandragalviai. ką ri|eido _ kad jam liežuvis 
kunigus ir tikėjimą kriti- jšlį pakauši!-,
kuoja, nėra jokie mokslin- _ Tėve negražu tau: 
čiai. o vien tik bedieviukai. keįktig
Regli mokslinčiai, • Maiki, __geį tu, Maiki. nežinai
tikėjimo bekritikuoja, ba ir 
patys rožančių kelnių kiše
nėse nešioja. Mano f rentas 
Zacirka net ir už baro sto-, -ssvadosvedamas sukalba rožančių. Iho-ne įskados
kai kostiumėl ių nėra- Ai be- 
čiu!

— Jeigu taip. tai tu. tėve. 
su Zacirka turėtumėt būti 
"regli mokslinčiai“, nes a- 
budu rožančių kalbat ir ku- 
nigų nekritikuojat. R

■ _ Tu. Maiki. juokų iš • 
mudviejų nedalyk, ba tas 
užgauna mano panaberijų-

— O kas yra, tėve. toji 
’panaberija“? Ar tai kokia 

šunvotė?
— šerap!

kad tas lakūdra padarė man 
už tris dolerius iškados.

— Sakyk, padarė nuosto- 
>s“.

— Maiki. vistiek zgūba. 
Bet jaudintis dėl to ne

reikia. Atsimink savo am-' 
žiu. Apopleksija gali ištik
ti-

— O kų tas reiškia?
— Tai reiškia staigių mir- 
Taigi nepyk.
__Nu. ale pasakyk, kokie

man bus Nauji metai be 
snapso

Balčikonis ir kt., yra apie 
15.-00 žodžių, 990 psl. 
kaina ......................  $12.0< KAS GI YRA TAS MURKLYS?

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna 
mis-apsuk’^ katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
inamių-žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemų 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sųjungos. 
silpni jungiasi pneš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie tuviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašyiojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitvtojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakoj Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

skaitydami pakeliaukite po i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiam^ 
platųjį pasauli. Jo knygos:' įr pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

DAUG KRAŠTŲ, DAUG 
ŽMONIŲ

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

Iš lietuvių vienas didžiųjų 
keliauninkų yra Dan Kurai
tis. Jis yra savo keliones į- 
domiai aprašęs, todėl įsigy- 

' kitę jo knygas ir bent jas

Magiškuoju kilimu į Vil
nių, 331 psl.. kaina $3.00-

__ O aš pasakysiu, kad;
taip bus daug geriau. Kai i Anapus geležinės uždan- 
neturėsi kų gerti, tai ryto- kaina $2.00.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------s— So. Boston 27, Mass.

ma protestantų kraštuose, o vėliau, kad ir vaipydamiesi. jų 
pasisavino ir katalikai.

Žalumynai, vainikai prie durų ir langų ir kitokie iš 
eglių, pušų, kadugių bei amžinai žaliuojančių augalų Ka
lėdoms daromi papuošalai yra taip seni pagoniški papro
čiai, kaip sena yra Saulės grįžimo šventė pasaulyje. Tai 
turi įvairiausių nemirtingumo, gyvybės atsinaujinimo, 
vaisingumo ir panašių reikšmę, o kai kur tikima, kad žalu
mynai atbaido net piktas dvasias. Tautos iš senų senovės 
turėjo ir savo amžinai žaliuojančius šventus augalus, kaip 
tai druidai Gali joje. Britanijoje ir Airijoje savo šventu 
alumynu turėjo mistletoe. o lietuviai-baltai—žaliųjų rūtų. 
Airių, škotų protėviai ne tik bučiuodavosi po savo mistle
toe žole. bet gerdavo ir jos arbata, kaip stiprinanti ir mei
lę žadinantį vaistų. Reikia manyti, kad ir mūsų rūtelė se
novėje yra turėjusi nevienų pašaukimų, nes dar ir šiandien 
mergelės rūtų vainikėlis reiškia daug daugiau, nei įbūtų 
arbata, kurios gydomas savybes težino tik labai reta mote
rėlė ir katės-katinai. kurie prireikus bėgdavo į rusų dar
želį ir kniaukdami rūtas valgydavo-

Ar dabar "sutarbintoje“ Lietuvoje, kada kolchozai 
išardė rūtų darželius. įūtų kultas dar išsilaiko, deja, nete
ko girdėti. ^r*

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE

Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių, 
nuo 1879 metų Iki 1955 metų

Kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
Parašė ir išleido F. Lavinskas. Knyp* su stipriais, gražiais 
sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašytojų lr pačių laikraščių, 
viršeliais. Kaina tik $ 2.00. Rašykite aiškiai savo adresą.

Kreipkitės į 
FRANK LAVINSKAS

41.41 — 46th St., Long I»Und City, N. Y. 11104
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MOTERŲ SKYRIUS
■HBawBaBMB8scaatMRsa(Ma(«b>

Daug kava kovotojų, bet 
ginklų nebuvo

Gyvo likusio Vorkutos pukaluno dalyvio atsiminimai apie 

didįjį kalinių sukilimų Sovietų Rusijoje 1953*1954 metais. 

Pasakotojo mintis perteikia Wolfgang Strauss Antibolše- 

vikmio Tautų Bloko biuletenyje 'ABN Correspndence“ 

1964 metų Nr. 3.

LIETUVIAI KENČIA IR KOVOJA KARTU SU KITOM 

PAVERGTOM TAUTOM

(Tęsinys)

Nuo 1953 iki 1956 metų Kruglovas buvo garsaus 
teroristų aparato — MVD — tikrasis vadas. Kruglovo aiš
kiu įsakymu buvo įvykdyta viena iš visų šiurpiausių ma
sinių žudynių visoje Rusijos istorijoje. Tai 1954 metų bir
želio 27 dienų. Ir tos skerdynės aukos buvo visiškai be
ginklės moterys ir mergaitės*

„Šalin vergiją !“ — „Visi stalinistai turi būti teisiami 
liaudies tribunolų!“ — „Mirtis bolševikams!“ — šalin 
rusiškąjį šovinizmą ir kolonializmą!“ — „Visuotinė am
nestija Stalino ir Beri jos aukoms!“ Tokie buvo šūkiai su
streikavusių kalinių garsiose Kingiro vario kasyklose 
Kazachstano bado stepių gilumoje, pradedant visuotini 
streiką prieš 10 metų. 1954 m. gegužės 16 dieną. Ten buvo 
8.000 vyrų ir apie 3.000 moterų — jaunų mergaičių ir mo
tinų su kūdikiais, gimusiais jau už spygliuotų vielų tvoj-ų. 
Svarbiausioji jų sukilimo priežastis buvo žvėriškas 31 ka
linio nubaudimas be jokios priežasties.

Tuojau iš Maskvos buvo gautas įsakymas. Chruščio
vui jau turint savo rankose visą valdžią, kad sukilėliai turi 
būti jėga priversti grįžti į darbą. Taigi, 1954 m. birželio 
26 dieną specialūs slaptosios policijos (MVD) batalionai, 
pavartodami daugybę kulkosvaidžių ir patrankėlių. ataka
vo stovyklą, kurią kaliniai buvo šiaip taip užsibarikadavę. 
Prieš pradedant stovyklos puolimą, bolševikų kareiviai 
buvo nugirdyti, kad pakeltų jų bolševikinę „kovingumo 
moralę“.

Kaliniai bandė gintis akmenimis, „Molotovo koktei
liais“ (benzino pripiltomis bonkomis). peiliais, kirviais ir 
savo nuogais kumščiais. Aršios kovos išsivystė prie kiek
vieno akmeninio barako. Bolševikai labai iš lėto žengė 
pirmyn. „SOS! Mes esame žudomi!“ buvo paskutinis pra
nešimas, kurį vienas lietuvis kalinys išsiuntė radijo siųstu
vu, pagaminta iš X spindulių aparato dalių..*

Kai Kruglovo įsakymu į stovyklą įvažiavo sunkieji 
tankai, kaliniai nutraukė savo didvyrišką kovą. matydami, 
kad veltui būtų pastangos nuogomis rankomis prieš tuos 
plieninius pabaisas. Iki 1954 m. birželio 26 dienos vakaro 
stovykla Nr. 392-3 buvo paskendusi dūmuose ir liepsnose, 
už barakų klasnojo lavonų krūvos arba kepė viduje de
gančiuose giruvėsiuose.

Tik moterys ir mergaitės, kurių daugumas buvo ukrai
nietės (buvo taip pat ir estų, vokiečių, lietuvių ir rusų tau
tybių moterų) atsisakė liautis kovojus* Kai liepsnojan
tys barakai jau grėsė sugriūti, jos išbėgo laukan ir. susi
kibę rankomis, dainuodamos ir giedodamos. pradėjo ar
tintis prie Kruglovo kareivių. Daugelis jų savo rankose 
nešėsi mažus kūdikius. Nors tos moterys buvo visiškai 
beginklės, tačiau jos turėjo vieną „slaptą ginklą“, kurio 
ypač raudonieji žmogžudžiai bijosi: tai heroizmas, kuris 
net mirties nepaiso!

”Ješče nemeria Ukraina!“ (Ukraina dar nemirė!) 
giedojo ukrainietės mergaitės ir moterys savo tautos lais
vės himną. Ir čia įvyko visų žvėriškiausias dalykas: Krug- 
lovas davė įsakymą tankistams tas moteris ir mergaites 
tankais sutraiškyti U Nė vieno šūvio į jas nebuvo paleista, 
tik tankai, glaudžiomis gretomis atriedėję į moterų eiles, 
jas visas suplokštino. Jų dainos ir giesmės nutilo- Per ke
letą minučių daugiau kaip 500 moterų ir mergaičių mirė 
klaikia mirtimi.

• • •

Politika, ypač laisvės politika, nėra vien medžiaginių 
reikalų politika. Tikroji dinaminė jėga politikoje yra se
miama iš moralinių ir ideologinių versmių. Didieji istori
niai posūkiai ir sukilimai pumoje eilėje yra sukeliami 
dvasinių ir moralinių veiksnių. Nors pavergtieji Sovietų 
Sąjungos revoliucionieriai prieš dešimtį metų militanmu 
požiūriu buvo nugalėti, jie tačiau liko nugalėtojais mora- 

pmmr Jų kraujas buvo sėkla ateities revoliucijoms;

Laiminga šeima, susirinkusi prie Kalėdų eglutės.

KŪČIŲ NAKTIS

Henrikas Nagys

Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai. 
Žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių bėgių. 
Miško užuovėjoj miega mano namai 
Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu* 
Ūžiantį vėjo žibintą neša tėvas tylus.
Mūsų šešėliai prišąla prie medžių kamienų. 
Spingsi ugnis toli už šarmotų stiklų.
Dunda gruodo širdis po žingsniu kiekvienu. 
Žiūri tėviškės žvaigždės į veidus mums. 
Klausosi kiemo topoliai mūsų alsavimo. 
Mirga virš gimtojo stogo sietynas ramus 
ir beria baltą sidabrą į rūkstančius kaminus*

SVEIKINIMAS MOTERIMS
sU
T?

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė .sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at I :iw,
8 Belgrade Avė.. Ros! indą le.
Boston, Mass. 02231.

Klausimas

Mūsų gatvėje yra vienas^ 
šuniukas, kuris, kad ir ma-| 
žas, niekam neduoda ramy
bės. Amžinai loja ir į kojas 
puola* Šunų garinėje ne
trūksta. bet tokio pasiutusio 
šuns dar neteko matyti, 
daug kas skundėsi savinin
kui, bet jis vis nekreipia dė
mesio. sako. šuniukas ne
kanda, o paloti jam neuž
drausi.

jis turi vadinamų”! abies“, 
atseit — pasiutimo ligos.

Esame išsigandę ir dė! 
vaiko, ir dėl išlaidų. Ar pri
valės šuns savininkas mums 
atlyginti visas turėtas išlai
das?

Dipukas
Massachusetts.

Atsakymas

Britų karalaitė Anne, 14 m., jo
dama nusilaužė rankos pirštą. 
Ją čia matome apleidžiant ligo
ninę.Kaip greitai tas laikas bėga! Roros, tik kelios savai

tės, kai aš Jus, mielosios draugės, sveikinau pereitos žie
mos švenčių proga, o iš tikrųjų ne kelios savaitės, bet 
ištisi metai pralėkė tartum koks sapnas* Pranyko, kaip 
tos jaunų dienų svajonės. Na. nieko nepadarysi. Laiko tėk
mės nesulaikysi.

Taigi, brangiosios, aš ir vėl Jus sveikinu. Tai yra labai 
maloni man tradicija. Aš negaliu pamiršti, kokios Jūs 
buvote man geros, kai aš šį skyrių vedžiau. Nesigailėjote
man padėti, mano pastangas pagirti ir kartais net apdo- premįją gavo 35 metq
vanoti- Mano skyriui niekuomet netrūko bendradarbių, amžiaus mokytojas Bryan 
Už tai aš visą amžių būsiu Jums dėkinga. Sutherland.

Toda ir Vėl .tėju. metu pab.i«.i. «i "Keleivio“ iri Anglijos moterų sta-
verdu tariu Jum, didelį lėiū ui Jūsų vuokeliop, pa- ldeallam 'yru, są-

ramą praeity: už bendradarbiavimą, už laikraščio rėmi

mą ir už naujų skaitytojų prikalbinimą.

Linkiu Jums Linksmų Kalėdų ir sveikatos kupinų 

Naujųjų 1965 metų!
M. Micbelsonienė

DU BUTELIAI WHISKY skutimo prašymo nepatenki-
no a 1 ir a m pavirinti no. ir tatai bus o pa.iita šio- DRAUGAM PAVAISINTI mis djenomis kai> ?er kapi.

Aleksandro Hicklino tęs- • nes išvedant naują kelią, 
tamentas buvo išpildytas į Hicklino karstas buvo atkas- 
šiomis dienomis. 90 metų vė
liau po jo mirties. Hicklin 
buvo pirmasis kolonistas 
Colorado krašte, buvo ve
dęs Naujosios Meksikos gu
bernatoriaus dukterį ir mir
damas 1874 metais įprašė 
žmoną jam įdėti į karstą dvi 
bonkas whiski. nes, esą. jis

tas ir atidarytas.

Šiandien tebegyvenanti 
Hicklino kaimynė Laura 
Halsey. 96 metų amžiaus, 
atsimindama velionio pagei
davimą. atvyko įsitikinti, ar 
jo kai’ste yra du buteliai. Jų 
nebuvo, tad Hicklino palai- 

tikisi „anapus“ susitikti ge- kus perlaidojant ji pati į jo 
rų draugų ir norįs juos pa- karstą įdėjo vieną butelį ge

ro amerikoniško whisky.vaišinti- Bet žmona jo pa

jų kančios pagimdė naują kovingumo dvasią kuri. prasi
smelkusi pro spygliuotas vielas, pasklido Rusijos kolonia- 
linės imperijos viduje- Ši yra tikroji ir istorinė 1953 ir 
1954 metų kalinių sukilimų prasmė; tie, sukilimai buvo 
signalai: jie įžiebė laisvės ir žmoniškumo žibintus, ir jie 
pagreitino naują fazę visuotinėje kovoje dėl laisvės prieš 
rusiškojo marksistinio kolonializmo barbarizmą.

Vieną dieną ateis eilė ir Maskvos kolonializmui, tai 
žmonių civilizacijos gėdai, ateis mirties valanda!

IDEALUS VYRAS
Anglijoje ką tik baigėsi 

kontestas idealiam vyrui nu
statyti. Jury. žinoma, buvo 
vienos moterys.

Konteste dalyvavo 1,400 
vyrų. iš kurių buvo atrinkti 
6 finalistai. Iš jų idealaus 
vyro pripažinimą ir 350 sva-

Praeitą sekmadienį mūsų 
vaikas, grįždamas iš bažny
čios. pamatė tą kvailą šuniu
ką ir, jo bijodamas, net į ki
tą gatvės pusę perėjo, šu
niukas, tai pamatęs, lyg su
prato. kad vaikas jo bijo, ir 
pradėjo vaiką vytis. Vaikas 
pradėjo bėgti, tai šuo jam 
sudraskė naujo kostiumėlio 
kelnes ir gerokai įkando į 
koją. Mes pašaukėme savo 
gydytoją, bet jo nebuvo na
mie. nes buvo sekmadienis. 
Gydytojo žmona, kuri atsi
liepė telefonu, mums patarė 
vaiką tuoj nuvežti į ligoni
nį; sako, kad tas šuo gal 
yra pablūdęs- Nuvežėm vai
ką į ligoninę, jam išplovė 
žaizdą ir dar davė kažin ko
kią injekciją. Sakė, kad rei
kės pranešti savininkui, kad 
laikytų šunį, niekur jo neiš
leisdamas. kol paaiškės, ar

Taip. šuns savininkas tu
rės Tamstoms atlyginti vi
sas išlaidas ir nuostolius. 
Tamstoms nereikia įrodinė
ti. kad šuns savininkas buvo 
neatsargus (negligent)- šis 
yra vienas iš tų retų atsitiki
mų. kuriais įstatymas pri pa
žįsta „griežtą atsakomybę“ 
(striet liability) ir ieškovas 
neturi pareigos įrodyti atsa
kovo neatsargumo (negli- 
gence). Jei Tamstų vaikas 
neerzino ir „nekankino“ 
šuns tuo metu. kai jis buvo 
įkąstas, — atsakovo atsako
mybė yra nustatyta ii- aiški.

Jei šuns savininkas buvo 
anksčiau įspėtas (per mies
to valdybą ar per policiją), 
kad jo laikomas šuo yra 
„nedoro būdo“ ir pavojin
gas. savininkui gaii tekti 
Tamstoms sumokėti tris 
kartus daugiau, negu Tams
tos turėti nuostoliai.

TYLIĄJĄ NAKT|

J. Žiežula

Gražu Kalėdų šventą naktį, kada žmogus, pažvelgęs į 
aukštybėse spindinčias žvaigždes, junta kažką nepapras
ta, šventiška. Bet yra tiek daug žmonių, kurie, paskendę 
kasdieniniuose reikaluose, neturės laiko pasigrožėti Šven
tos nakties ramybe- Ypač šitame turtingame krašte, kur 
mes turime visko iki valiai, dažnai nebeturime laiko apie 
kitką pagalvoti, tiktai apie save ir savo šeimą.

Štai, senyvo amžiaus „dypukė“. stumdama vežimėlį 
iš maisto parduotuvės, sako man: „Kokia tai laimė, kad 
visko gali nusipirkti, ko tik širdis trokšta: ir stipriau gali 
pavalgyti, ir skaniai pagerti, ogi dar ir pasmaguriauti vi
sokių gėrybių pilna... Sakytum, kaip kokioj pasakoj!“

__  ________ čia vėl nešasi žalią eglutę laimingi du veidai — tur
(žmonai), mėgsta namuosejbūt, vyras su žmona. Jie puoš išsvajotą eglaitę sa\o vai- 
švarą ir tvarką, moka pats kams, padės prabangias dovanas po tuo kalėdiniu me- 
virti ir lėkštes suklijuoti... ‘ džiu šiltame, šviesiame savo name.

blausiai ir padėjo Suther- Seni ir jauni, visi be skirtumo, sutiks tą šventą \ aka- 
landui laimėti, buvo sugebė- rą, sveikindami vieni kitus- Tačiau nors vienas ar bus su- 
jimas tamsoje atpažinti de- sikaupęs. susimąstęs ir ar palinkės, kad legendarinė Ka- 
šimtį namų ruošos įrankių, ledų Šviesa pasiektų kiekvieno žmogaus širdį? Toji nepa- 

prasta šviesa, kuri viliojo ir vedė žmones prie Prakartėlės. 
tai yra, prie meilės, gėrio, grožio ir tiesos pajautimo. Kad 
toji šviesa būtų įžiebta ir tolimiausiame kampelyje, kur 
mūsų broliai vargsta.

Tik išeikime į naktį ir pažiūrėkime į šaltai žėrinčias 
žvaigždes tamsiame skliaute: koks šventiškas įamumas. 
kokia tyli Kalėdų naktis! Ar galima eiti miegoti, kai min
tys neša mus į tolius. į paliktas tėviškes, žvakigalio apšvies
tą lūšnelę, kur verianti lietuvaitė rašo maldos ugningus 
žodžius... žodžius, kuriais šiandien stebisi ir gėrisi visas 
pasaulis!

Įžiebkime ir jiems. Sibire iki šiol tebevargstantiems. 
Kalėdų Šviesos žiburėlį! Pradžiuginkime, pasiųsdami do
vanėlę, kuri pasakys, kad jų nepamirštame, apie juos gal
vojame, dėl jų sielojamės: Negalime palikti abejingi šią 
naktį, kai skamba Kalėdų varpai:

„Meilės, meilės, meilės parodyk savo artimui!“
i atstovę rnaię nare.

"Aukštas, geros išvaiz
dos. padedantis mazgoti in
dus, atsimenantis visas šei
mos sukaktis, o žmonos y- 
patingai. ir atskiriantis na-
mie keptą tortą nuo kepyk
loje kepto- Pinigais nesi
švaisto. bet ir nėra šykštus

Prezidentas sveikina
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Mūsų leisto Darbo žurnalo buvusiam redakto- 

riui. darbo žmonių reikalų uoliam gynėjui, nenu

ilstamam kovotojui dėl Lietuvos laisvės

STEPONUI KAIRIUI

mirus, liūdime kartu su jo giminėmis ir bendra

minčiais.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Centro Valdyba

i

Nenuilstamam darbininkų gynėjui

STEPONUI KAIRIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia jo giminėms

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21 kuopa

Žymiam socialdemokratų veikėjui 

drg. STEPONUI KAIRIUI

mirus, liūdime 
draugais

su jo giminėmis ir visais idėjos

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
60-ji kuopa

VIETINĖS ŽINIOS
Lietuvių Fondas nuga į V.

lf|

MOŠŲ ŽEME TURI
32 BIL. GYVENTOJŲ

Šių metų vidury mūsų že
mėje gyveno 3 bil. 283 mil. 
žmonių. Kasmet jų skaičius 

( padidėja 80 mil., todėl 1980 
! m. mūsų žemėje gyventojų 
1 bus jau apie 4 su puse foilio- 
; ny-

Dauguma žmonių gyvena 
atsilikusiuose kraštuose. Tik 
Azijoje gyvena 56%. Pietų 
Amerikoje ir Afrikoje 16% 
visų žmonių- Tuose kraštuo
se ir gimimų skaičius yra 
daug didesnis negu kitur.

MILIOMER1Ų
JAV YRA PER 400 j

Mokesčių įstaigos žinio
mis, per metus turinčių vie
ną ir daugiau miiiouų dole
rių pajamų yra per 400. Tie 
milionieiiai per metus visi 
”uždirba“ apie 800 mil. do
lerių. arba vidutiniškai apie 
2 mil. dolerių kiekvienas.

Mokesčių įstaiga iš kiek
vieno tokio asmens paima 
po 800.000 dolerių mokės- 
cių.

Didžiausi pajamų šalti
niai — akcijų pirkimas-par
davimas ir dividendai.

bJi

Barmienę ištiko nelaimė

Lietuvių Fondui per i.r į B Bostone gy-
Bostono komiteto narį Bro-'vem- (dalfc^r „ena Los 

nių Utenį paaukojo Antanas; Angeles mieste Knlifomi- 
Juknevičius iš Dorchesterio;
.$100 ir Bronius Kovas iš'1! —____ ŠPl/li\orwoouu $iv-

Inž. Eugenijus Manomai- 
tis iš W. Roxbury per Anta
ną škudzinską prie anks
čiau paaukotos šimtinės pri
dėjo kitą.

Lietuviai nugalėjo 

stipriausius

Bostono tarpklubinėse 
šachmatų rungtynėse praei
tą penktadieni lietuviai iš- ną Detroite ir Toronte, o dr 
kovojo trečią iš eilės perga- juozas Girnius gruodžio 18 
lę. įveikdami pačią stipriau-i a. Diskusijų Ratelio penkta- 
siąją Bostono lygos koman
dą Cambridge II- Gediminas 
Šveikauskas baigė lygiomis 
su Jugoslavijos meisteriu 
Milan Vukcevič. Algis Ma- 
kaitis laimėjo prieš Bostono 
čempioną Alex Keyes. Ka
zys Merkis įveikė buv. Bos
tono čempioną David Schef- 
fer. Leopoldas Šveikauskas

joje) Valeriją 
gruodžio 2 d. ištiko eismo 
nelaime: ji buvo sužeista ir 
paguldyta j ligoninę. Ji va
žiavo keleive savo draugės 
automobily, į kurį trenkė ki
tas automobilis.

Bostoniškių paskaitos kitur

Rašytojas Stasys Santva
ras gruodžio 12 ir 13 dieno
mis skaitė paskaitas apie 
buvusį prez. Antaną Smeto-

dienyje New Yorke kalbėjo 
žmogaus be Dievo temomis.

PASIKALBĖJIMAI SU 

UŽMIESČIU ATPIGS

Nuo vasario 1 d- mokėsim
__ mažiau kalbėdami telefonu

sužaidė lygiomis su N. Jer-J811 *^oje valstybėje gyve-
sey ekspertu Lukowiak ir 
Vilnis Ezerinš nutraukė lai
mėtinoj padėty partiją su 
Harold Dondis.

Taigi mūsų vyrai laimė
jo santykių 3:1 ir tikisi ket
virto taško.

Boylstono klubas įveikė j 
Cambridgel santykiu 3:2. 
Dabar pirmenybių lentelėje 
tvirtai pirmauja lietuviai ir 
Boylston C.C- su 4-1 tš. prie
šakyje Cambridge II, MIT. 
Harvardo ir kitų.

nančiais darbo dienomis va
karais, o šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną, 

i Pav. 3 minučių pasikalbėji
mas iš New Yorko su San 
Francisco dabar atsieina 
$1.75. o tada bus tik $1.50.

kad piliečiai 
tuo būdu sutaupys 75 mil. 
dolerių.

MILŽINIŠKI LEIDYKLOS 

NUOSTOLIAI

Curtis Publishing Co.. ku
Iš aerodromo pakyla 

450 lėktuvų

Bostono aerodromas pa
gal savo didumą JAV yra 
septintasis. Už jį yra dides
nis Chicagos O’Hare. New 
Yorko Kennedy. Los Ange
les. Washingtono National, 
Atlantos ir San Francisco 
aerodromai. Iš jo per parą 
pakyla arba nusileidžia 450 
lėktuvų- Per metus per jį 
atskrenda ar išskrenda 4 su 
puse miliono keleivių.

ri leidžia "Saturday Eve- 
ning Post“ ir kitus žurna
lus, praneša, kad per tris 
pastaruosius mėnesius ji tu
rėjo $4,219,000 nuostolių. Iš 
viso per tris šių metų ketvir
čius nuostolių pasidarė $32, 
313.000. Beveik tiek pat 
nuostolių šį leidykla turėjo 
ir pereitais metais. Užperei- 
ti metai buvo taip pat nuo
stolingi. Dėl tokio smukimo 
kompanijos viduje kilo ne- 
sutikimų ir atsakingi biznio 
vedėjai pradėjo pasitraukti-

jivia. ja Boston

Hovard Sautte (dešinėje) augino liūtą, bet negalėjo 
pakąsti je stangino, todėl paprašė Pennsylvanijos uni
versitetą padaryti operaciją, kuri pašalintą tą liūto 
blegybą. Po operacijos liūtas vis dėlto staugė, bet ne 
taip garsini.

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA tfdHamta ir turtiagiaasia frateraaliai organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir «•**> lidžiausi ka
pitalą.
Hn nua aetavu rifuEaEC JCT’HT APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, ms žino: 1) kad SLA aporauu* įkx, »©- 
resnės nėra, 2) SLA apdraudė pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir frs- 
ternalir-ę globa. 3) SLA apdraudė yra saugu nes paremia di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo 8100.00 iki 
810.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA skeidentalinė apdraudė reikalinga šiais laikai? kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad Ugne atveju narvą ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yrs žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudė* ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

UTHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA 
807 Went SOtb Stveri Ne* York 1. N. Y

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

To

REQUEST PLOKŠTELES

yra geriausia dovana 
kiekviena proga.

Tai naujausia ir geriausia 
tikrai lietuviška 

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

Reųuest Recosda, Ine.

66 Mechanic St.

New Rocbelle, N- Y.

KAS NORĖTŲ APSIGYVENTI 
FLORIDOJE?

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

Atvažiuokite arba rašykite, 
susitarsime.

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

duoti savo 

sugaiš- j

je»

Jau tuoj ir 

artimiesiems 

tane daug laiko ir

atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio 

metinė prenumerata. Ji pigi, nes užsakant Keleivį Kalėdų 

dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė 

prenumerata tik $4.00. Jų gavęs per ištisus metus minės 

tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė.

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems 

bičiuliams Kalėdų dovanų!

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psL, arikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 386 pat kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $6.00.
Perkant abi dalis kuiną tik

Prof. P. Pakarkfio . _ . _ .
tai, 176 pet, Kama.................................... .. .......................... .. $2.00

Dan Ku učio Magiškuoju kilimu į Vikrių, 880 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................. $3.00

Frank Lavinsko Amerikoa Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1968 as. 190 net kieti virš, kaina geniau

......82.00

86.50

buvo $6.00, o dabar tik

Prof. P. Pakarkfio 
Cieagietės
95 puslapiai, kaina..

Prof. P. Pakarkfio 
70 puslapių, kaina 

*L
196 puslapiai, kaina

• » VMM• , .
50 cnt

J
81.00

81.00

18.00

Pensininkas ieško 
kės. kuri norėtą gerai senatvėje 
gyventu

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

(53)

Vedybos
Likau našlė, 46 m. anūL, be 

norėčiau susirašyti su 
iu ar viengungiu, kuris gy

vena JAV. Gal sutiktume, ir ga
lėčiau čia atvožianti. Rašyti:

Post Restante,
de Correo Centre’. No 463-461
Cednla,
Montevideo. Urugnai.

45-54

54 m. 
ti

rašykite vedybų

CNR

R. V.
P. O. Boa 583, 
Alberta,

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj

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

Ypač šiuo meta ji naudin
ga ir įdomi paskaitytL Joa 
kaina tik 60 centų.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

rERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose i 
kentėjo ir žuvo mūsų 
uruliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

10
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb- 
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ur jo lavonas ..išmestas iš 
nauzoliejaus Maskvoje, lo
mi įdomu paskaityti Kelei 
/io prieš 15 metų išleistą 
anytėlę —

JUOZAS STALINAS,
• ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM

Kaina 25 centai.

Ieškau moters, gali būti ir su 
vaikais. Turiu namus, automo
bilį.

J. Žagaras, 4927 W. Commer- 
ce St., San Antonio, Tex.

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelis' 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

PtLYNl KARVELIAI, Aloyzo B» 
rono apyft«&anė* vaikancs, pat
kaino ................................... SIJf

GINTARfiLC. J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24 
psL kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... 81.00

TRYS SAKALAI, Atf. Vsmbuto
16 pasakų ir padavimų, 186

.................... 82.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas, 336 psl., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA-

GEVIČIUS, jo gyvenimo b

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

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

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

Tob knygos gaunamos ir 
Keleivio administreiciioi

GREITA PAGALBA

Vaistai, kurie buvo ilgai be
šali, nuo rauaatfaano, rauks, 

kojų nutirpimo ir skaudėjimo
j*n yra.

šį skelbimą ir 
• vardą siu antrašu, ir mes

ROYAL PRODUCTS

Nortb 9ta„ P.O. Bus 9112 
Novark 4, Nev Jeruoy

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji mpilė. II d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

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

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

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

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

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

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

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

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,90.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRįŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

AU Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 pst, 
Kaina $4.00.

K| DOVANOTI?

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

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

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

"Leave your tears in Mos- 
kow.“ parašė B. Armonienė,

$3.95.

"Lithuania land of be
parašė L. Valiukas, 

$4.75.

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė

$2.

Bu
vę

s*
.
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Pelningas mėnuo

Iš fin. sekr. V. Stelmoko 
pranešimo giuodžio 17 d.

Didžiausiai draugijai 

vadovaus St. Drevinskas

taną Janušką. Pirmasis ga
vo 408. o antrasis 117 balsų.

K. Pratapo moksleivių 

fondo reikalu
John Roman dai kaitą q y„j.

mėgino ikouti i fin sekreto-' Pnes porą savaičių prane-1 _ . . . .S vA Sėt ^tegavo m šjau San^,x>s ir Keleivio »»•

balsus, o Adam Druzdis ga- skaitytojams apie velionio
vo 399 balsus.

Iš 21 kandidato i septy
nias direktoriaus vietas pa
gal gautą balsų skaičių ri- 

Gruodžio 17 d. So. Bosto-' kiuojasi: adv. John Grigą

K. Pratapo Moksleivių Fon
dą- Jau nevienas į jį kreipė
si.

Vui j Snaigių vakarą! Užsakyk Keleivį savo
Sj šeštadienį, gruodžio 26 į™“8*™ 

d. 7:30 vai. vak. So- Bosto- Tuo atveju melme Prcnuroc- 
jos 11 tik *•<»•

salėje rengiamas 1
didžiulis lokių vakaras LIETU VOS

Programoje dalyvauja tik

Dabar noriu pranešti, kad
_____ __ „________ fondas nėra didelis, kad tik

susirinkime sužinota, kad no Lįeluvių Pil. Dr-ja rinko lūs (310). Ona Ivaškienė j je^. studentai galės pasinau- 
So- Bostono Lietuvių Pil. ^yy vadovybę. Balsavime (248). Joseph Lubinas. °ti paskola, kaip testamen- 

fžadi adv. Anthonv Youne t® nuiodyta. Nenumatoma.
kad juo galės pasinaudoti 
ne Bostone gyvenantieji stu
dentai. Bet fondo globėjai 
dar nėra smulkių taisyklių 
paruošę ir tuo tarpu dar nie
kam lėšų neskiria. Kai tai
syklės bus paruoštos, jos bus 
viešai paskelbtos.

Dr-ja per lapkričio mėnesį <jaiyvavo 542 nariai, taigi (244). adv- Anthony Young
pajamų turėjo $1,722 dau- apje trečdalis visų narių, 
giau negu išlaidų. „ . , , ...

Nemažos varžybos buvo dėl 
Tame susirinkime pa- pirmininko vietos. Varžėsi 

gerbtti mirę nariai Aleksan- v Stelmokas ir Stanley Dre- 
dras Sanda ir Aleksandras vinskas. Pirmasis tegavo 
Stapulionis. priimta 15 nau- 214 balsų, o antrasis 317-
jų narių. Tuo būdu kitais

Re v. Komisijos narys Al. draugijai vadovaus

Kontautas
Peldžius

Matjoška

(233). Steponas 
(224), Petias 
(216). Antanas 
(203).

Bet kadangi Justinas Vai
čaitis gavo 202, o Adolfas

metais1 Namaksy 200 balsų, tai pa
čia gi- i reikalauta Matjoškos. Vai-

Baika perskaitė komisijos męs ir augęs Stanley Dre- čaičio ir Namaksio balsus
protokolą, kuriame valdybai vinskas. perskaičiuoti. Tai yra galu-
padarytos kelios mažos pa- T . , . . . .. \ tinai atlikta antradienį. Tai
stabos. - ®....................... , 1 septintasis direktorius tuovaržovų į vicepirmininkus. ...

A- Matjoška. N. Metų su- Jis gavo 433 balsus. Niekas [ .. 
tikimo komisijos narys, ra- nesivarze su Casperu dėl įz-
gino narius dalyvauti drau- dininko vietos. Casper gavo Veikli studentė Nijole 
gijos rengiamame 1965 me- 415 balsų. { maršalkas taip Vaičaitytė laimėjo Neo-Li- 
tų sutikime. Dalyvis moka pat tik Juozas Markelionis thuania korporacijos skirtą 
$5. bet už tai gauna skanią tekandidatavo, gavęs 426 pirmąją premiją už laisvą 
vakarienę net su šampanu balsus- Į sekretorius Albinas stovyklos gyvenimo ir įspū-
ir kt. Neviera lengvai įveikė An- džių aprašymą.

Trans-Atlantic Travel
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

pauida sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8.8764 
Fersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir sekcaservuetas maistas, Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl8”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius 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, megstinios ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, na v., 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.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITfeS LIETUVIŠKAI 
VISI siuntėjai įsitikino, kad MCSU IŠTAIGA SĄž’MN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Rinntiniai pridarai Ka~«iien n jo S* iki 5 vai. vau.. Ketvirtadieniai* •’U' 
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

vynftJAS KINAS AIM»M<»X|o

AS CONSTRUCTION CO-

Bendri statybos darbai 

Specialiai šventėms 
Kambarių pakulavimas, 

sienų apmušalais lipdymas, 

dažymas.
Kainos priimtinos. 

Skambinkite
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak- 

telefonu LI 2-2776

Juozas Lekys,
testamento vykdytojas

Dr. S* Jasaičio ofisas

bus kitoje vietoje

Dr. Stasys Jasaitis nusi
pirko namus, i kuriuos po 
sausio 1 d. perkelia ir savo 
ofisą. Po sausio 1 d. jo adre
sas bus toks: 147 Ashmont 
St., Dorchester. Mass- Tai 
visai aiti Ashmont stoties.

Kennedy ženklai iš 
San Marino

San Marino mažutė vals- 
: tybė (jos plotas vos 32 kv. 
mylios) išleido du gražius 
pašto ženklus žuvusiam 
JAV prezidentui John F. 
Kennedy pagerbti. Tos vals
tybės užsienio reikalų minis
terija tų ženklų po vieną eg-

nnvAMA L/W rnvn

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
lraugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
sios knygos:

Stepono Kairio ’Tau, Lie
tuva'1. kaina $6.00.

Stepono Kairio ‘‘Lietuv* 
budo”, kaina $5.50

rupro Bielinio *'Penktieį 
eie»tai”. kainu $6.00

Kipro Bielinio “Dieno 
lant”, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,*’ 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE6 1204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ

FORTUNN
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

I JO 5 YPATYBES:

Patvarumas

Shell degimo galva
Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas

Dau*btagumas, taupumas

naujai atgaivintas „Klajūnų 
trio'*, šokiams gros gerai 
pažįstamas Al. Woods or
kestras-

Vakaro metu svečiai bus 
vaišinami skaniais užkan
džiais ir su ”skaitriąja‘‘ mai
šyta sunka. Be to, veiks bu
fetas su skoningais svaigi
namaisiais gėrimais. Todėl 
nelikite namuose. Iki pasi
matymo !

Senieji Lapinai

Inžinierių suvažiavimas 
bus Bostone

Praeitą šeštadienį inž 
Dabrilos bute buvo Lietuvių 
Inž. ir Architektų S-gos sky
riaus susirinkimas, kuriame 
inž. Jonas Mikalauskas kal
bėjo apie elektros projekta
vimo gaires pramonės pa
statuose.

Tame susirinkime buvo 
svarstytas Alto skyriaus 
kvietimas Įsijungti į jo sudė
tį- Kvietimas priimtas.

Sutikta apsiimti Bostone' Vedėjas J 
rengti sąjungos atstovų su
važiavimą kitų metų rude
ni-

ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

Arti Franklino parko (106 
Kosemcnt Rd.. Jamaica Plain) 
išnuomojami du butai po 5 kam 
barius II ir III aukštuose. Cent
rinis šildymas alyva kiekvienam 
butui atskirai, geras susisieki
mas. Skambinti: AN 8-1548.

(51)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

įr

Dr. Juozas Girnius — 
Aidų redaktorius

Vienas iš Lietuvių Enci
klopedijos redaktorių dr. 
Juozas Girnius pakviestas

zempliorių atsiuntė ir Kelei-1 Aidų žurnalo, leidžiamo
vio redakcijai. New Yorke, redaktorium.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
Į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat * 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s iuntiaių

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Brandi: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCYJnc. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

PATARNAVIMAS

Mėgiamiausias| 
modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad "pagal užsakymą**
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
buraeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrins 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

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

I

J
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REAL ESTATE

EDMUND L. KETVIRTIS 

PA ŪLA B. KETVIRTIS
LICCNSCO BROKCRS

KETVIRTIS REALTY
m WCST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649
rvvvvvvvvv1

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. 5»ixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

enoonooeoeooeoeeeeococooJ

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

LAISVĖS VARPAS v
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ ( 

kULTCRINt BADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
U WKOX, Framingham, Mass. 

VEDŽJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

T«L JUnipor 6-7299

kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vaičaitis

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
AthvKu visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ro ir viduje, namų ir
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
t&ndų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžios. 

žiedus, papuošalu.'

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

< Rūpestimrai
» -■*-I 
IJ

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų statinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
jant greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti statiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamL 
Siuntiniai nueina tvarkingai 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

JĮPĖDINIS 
OPTOMETK1S1AS 

Valandos: »
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak.! 
V akarais iš anksto susitarus J 

447 BROADVVAY •
South Boston, Mass ♦

I

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
Sakmadieniais ir tventadianiais

parai susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coruer

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
i
• Draudžiame nuo polio,

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

l.ietnria GydrtAiss ir Chirargas 
X RA Y

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALAKUOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN S-2712

Šamai ir ūkis:
2S7 Concord Kd„ B’llerk-a. Mi 

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
TlETLVISKA TIKRA VAISTINE

Paduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ir turite visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Ueturiiką vaistiaę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. &, R«f. Pharm.

S82 a W. Broeduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6029
Nas 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išakyrus iveatadienius lr

maaoocMs

« i « « « i ♦ »
5 kių kitokia ligų ir nuo nelai- • 
»mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i Visais insurance reikalais
’ kreiptis:

BRONIS KONTR1M
Jastice of thePeaee—Coostable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

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

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STARINSKAS 

220 Savin HIU Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Seni Estate A Insurance

499 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TcL AN 8-9948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
FAST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai

Stfklae
reikmenys narni 

Reikmenys plntnberiama 
Visokie celeties daiktai

—

t




