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Demokratijos pagrindas - 
teisingumas, laisvė, vienybė

Tai prezidento pasakytos priesaikos kalbos pagrin
diniai šūkiai.

Sausio 20 d. prezidentu ir stengtumės vienas kitą su- 
išrinktas Lyndon B. John-' naikinu. Kiekvienam mūsų 
son buvo iškilmingai pri- žemėje yra didelių galimy- 
saikdintas. Ta proga JAV bių. jeigu tik mes nustosime 
prezidentas pasako vieną mėginę kitiems savo virše- 
pagrindinių programinių nybę primesti. Mūsų tikslas 
kalbų. | aiškus: mes nenorime nieko

Johnsonas savo kalboje Kitų. kas jiems priklauso- 
pasakė, kad šalies ateitis *^s nes\stengjan}e savo val- 
pareina ne nuo atskiro as- dzios Pamesti kitoms tau- 
mens, o nuo visos tautos. Čia toms. Mes esame tiktai tira- 
ir glūdi visa šio momento niJ0S 11 skurdo priešai, 
didybė ir reikšmė. Mes remiame visų teisė-

Gyvename didelių pasi-i J38 pastangas būti y 
keitimu laiku- Atskleidžia-! bendruomenes dalimi. Di- 
mos didelės gamtos paslap- amerikiečių bendruo-
tys. kuriasi naujos valstybės. menė visuomet turi ieškoti

Secona-ciass postage paid at Boston.ilassacnušerta

Prezidentas Lyndon Baines Johnson prisiekia. Ji prisaikdina Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 

Erl Warren. Greta preziuento jo žmona, toliau viceprezidentas Hubert Humphrey.

Visas pasaulis liūdi dėl 
Churchillio mirties

Mirė Winston Churchill, žymusis Anglijos valstybi
ninkas. Laidojamas šeštadienį.

naujų kelių, mėginti ir ne
pavykus vėl kartoti. Toksai 
mūsų kartos likimas. Mūsų 
demokratija remiasi tikėji
mu. laisvė visada reikalauja 
daugiau, negu ji pati duoda.

Mes tikime savo i„:„.
savo

laisvę,
žvaigž-

Britu darbiečiams
skaudus smūgis

Anglijos oarbiečių vyriau
sybė gavo skaudų mugi — 
jos užsienio reikalų ministe
ris Padiek Gordon Walker 
neišrinktas Į parlamentą, 
nors jam buvo parinktas 
toks rajonas, kur per 30 me
tų laimėdavo darbiečiai.

nauji ginklai patenka į ne
patikimas rankas. Seni pa
grindai, senos vertybės pa
keičiamos naujomis.

Mūsų tauta yra drąsių 
žmonių ainiai, atvykusių čia 
ieškoti laisvės. Jie suKūrė
šią šai j ant teisingumo ir tei6ingumU- 
laisvės pagrindų, jeigu mes
jų paiiKimą išsaugosime, tai Mūsų priešai visada apsi- 
mūsų šalis Klestės ir ateity, rikdavo. nes jie visada ma-

Teisingumas reikalauja, nė. kad mes pralaimėsime, 
kad vis? galėtų naudom Tac.au kiekvieną kartų d.- Bntų par.amento papročiai
IAV Mrvbemis lurtincoie delio mėginimo valandų is reikalauja. kad vyriausybes ^yjegXi būti Tvenam mūsų širdžių gilumos išsi-1 narys būtų atstovų rūmų na- 
ėių dideliame sku,ue a. ne- verždavo tokia jėga. kun at-; rys. tvalker paskutiniuose 
turte. negali būti alkanų. Sa- nešdavo pergalę. Ji ir ateity. visuotinuose rinkimuose ne-
Iv kur medicina daro ste- atneš mums Pergal€- buvo trinktas, bet į minis-iy Kur medicina baro ste terius ji Wilson pakvietė, ti-
buklus, žmones neturi mirti Senasis pasaulis nuėjo F
be gydytojo pagalbos, šaly. yies iau sakome jam—su
kur moKsias Klesti, visi jau- c]įeV; Bet ateina naujasis 
ni žmonės turi būti išmoks- pasaulis. Mes jam sakome: 
linti. sveikas!

Teisingumas reikalauja aš vadovausiu jūsų jė- 
visuomet atsiminti, kad. jei goms. bet ir jūs pažvelkite 
vienas amerikietis niekina į gavo sielas, kur glūdi mū- 
kitą dėl to. kad ano kitokia gų tautos viltys ir svajonės, 
kalba, kitokia odos spalva jos nurodys jums tikrąjį ke- 
ar kitas tikėjimas, tai toks jją.
yra savo tėvynės ir jos ide- * * *
alų išdavikas. Mes iš avo' prezi(lent0 ir vicepreziden. 
protėvių paveldėjom uždą- |)areigas įvesdinimas
vinį parodyt, pasauliui kelių (iniu?ulaJja> yra „epa-! 
žmonėms išlaisvinti. prasta -ventė. Į kurių su- .

Atrodo, visai neįtikėtina. į plaukia tūkstančiai žmonių \ įeinamo OUfllStai 
kad mes šioje trapioje že- iš viso krašto. Bent kelias Į . v 
mėje vienas kito nekęstume dienas būrą didžiuliai poky- prieš JAV 

liai. Į juos buvo pakviesti
- nevienas ir lietuvių žymes- Ramybes nėra P. V .eina

mųjų veikėju. ' me ir generolams į vynausy-
‘ .. i bę įėjus. Budistai su studen-

Po inauguracijos *»a- tais tebekelia riaušes. Budis- 
shingtone ir vėl prasidėjo
paprastos darbo dienos.

Malaizijos ministeris pirminin

kas Tengku Abdull Rahman. 

Kaip žinoma, Indonezija vis la

biau kėsinasi į Malaizijos nepri. 

klausomybę.

M ari nėr 10 milionu 
nuo žemės

Viceprezid. Hubert Humphrey
kėdamas duoti progos ji iš
rinkti papildomuose rinki
muose Tas nepavyko, todėl ==^=======_=__=
Walker atsisakė iš ministe-
rio paieigų. Jo vieton pa- Serga prezidentas
skirtas Michael Stewart, bu- . . ‘

Laivu krovėjai
i
baigs streiką

Laivų krovėjai, antrą kar
tą balsuodami, didele dau
guma unijos vadų sutartį 
su darbdaviais patvirtino. 
Jų pavyzdį sekdami, tai da
ro ir kitų uostų krovėjai. 
Tuo būdu sausio 11 d. pra
dėtas streikas netrukus bus 

} baigtas.
i New Yorko miesto šalpos 
skyriaus tarnautojai tebe- 
streikuoja. Jų unijų 3 vadai 
nuteisti kalėti, nes pagal 
Condon-VVadlin Įstatymą 
Nevv Yorko valstybėje vie
šosios tarnybos tarnautojam 
draudžiama streikuoti.

Dešimti dienų kovojęs su 
mirtimi, sausio 24 d. rytą 
Londone mirė 90 m. am
žiaus Winston Churchill- 
lai buvo nepaprastas žmo
gus. rašytojas, istorikas, žur
nalistas. karys, valstybinin- 
Kas. Tuo metu. kai Anglijai 
iš Hitlerio grėsė didžiausias 
pavojus, kada. atrodė, nebe
buvo vilties išsigelbėti. — 
W inston Churchill tarė: 
Mes niekada nepasiduosim! 
Kaip mūsų M. Sleževičiaus 
atsisaukimas i tautą mūsų 
neprikiausomyi^ės pradžio
je sukėlė savanorius, taip ir 
Churchillio drąsūs žodžiai 
pažadino anglų tautos pasi
ryžimą priešintis. Ir ji lai
mėjo. Todėl šios savaitės 
laidoje žurnalas Spectator 
rašo, kad ”Mes esame laisvi 
dėl to, kad gyveno žmogus.
K.UI1S

__
V«XV1IIIVRM w; netnn TT IIIOVVII

vęs švietimo ministeris.

Walkeriui pralaimėjus. 
1 darbiečių dauguma parla
mente sumažėjo iki 3 atsto
vų. Kaip su tokia maža dau
guma Wilsonui vyks valdyt: 
kraštą, sunku įsivaizduoti.

Pažadėsi paguosi,
netesėsi~ nenusidėsi

Vokietijos kancleris Er- 
hard tarėsi Paryžiuje su 
prezidentu De Gaulle. vyk
dydamas prieš 2 metus pasi
rašytą susitarimą, pagal ku
lį tų valstybių vadai turi 
kartas nuo karto susitikti ir 
derinti savo užsienio, apsi
gynimo. kultūrinę politiką ir 
kita.

De Gaulle stengėsi Vokie- 
■ tiją atitraukti nuo Atlanto 
sąjungos ir tamprių ryšių su 
JAV. o Vokietija nesiskubi
na sutikti, nes be ryšių su 
JAV ji nesijaučia saugi nuo 
Sovietų Sąjungos Įsinverži- 
mo.

Ir sį kartą kalbėtasi, bet 
didelių vaisių neturėta. De 
Gaulle . žinodamas, kad 
šiuo metu Vokietijos susi
jungimas be Sovietų S-gos 
sutikimos nėra įmanomas, 
pažadėjo remti Vokietijos 
pastangas tuo reikalu. 0 Er- 
hardui tai svarbus koziris 
ateinančių rinkimų metu. 
De Gaulle nebeaštriro ir 
mišriu Įgulu atominio laivy
no klausimo-

Tuo būdu tų valstybių 
santykiai sušvelnėjo, bet Er- 
hard nesutiko visiškai perei
ti Į De Gaulle pusę. Jis ir De 
Gaulle Įtikinėjo, kad pirma 
reikia suvienyti Europą po
litiškai ir tik tada rūpintis 
Europos karine galybe. O i- 
ki to laiko tik JAV stiprūs 
ginklai tegali Europą apgin
ti.

Churchill.“ Tad ir jo mirtis, 
nors visi jai jau buvo pasi
ruošę. taip labai sukrėtė vi
są Angliją.

Užuojautos telegramos 
plaukia iš visų pasaulio 
Kampų, pradedant papras
tais žmonėmis ir baigiant 
valstybių galvomis-

Į laidotuves, kurios bus 
šeštadienį, atvyks ne vienas 
valstybės vadas. Jau prane
šė. atvyksiąs Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle, vyks 
ir JAV prezidentas Johnso
nas. jeigu tik suspės pa
sveikti.

Velionis bus palaidotas 
valstybės lėšomis. Tai bus 
pirmos tokios laidotuvės pa
prastam piliečiui.

Penkios geležinkeliečių u- 
nijos (350.000 narių) yra 
sutarę streikuoti, tik dar ne
paskirta diena.

Aš atsakingas dėl
pralaimėjimo

j Praeitą savaitgalį respub- 
t likonų partijos centro komi- 
! teto pasėdy Chicagoje jų 
i buvęs prezidentinis kandi- 
\ datas Barry Goldu ateris 
’ prisiėmė visą atsakomybę 
; dėl pralaimėjimo.

”Aš priėjau nemalonią iš- 
1 vadą“, sakė jis. ”kad aš bu
vau netoks kandidatas, ko
kio reikėjo. Jei kokios klai
dos buvo padarytos, tai jas 

i aš padariau, o ne kas kitas.“
Jis aiškiai pasisakė prieš 

partijos skaldymą ir pareiš- 
; kė įsitikinimą, kad partija 
greitai vėl susiprės, be to.

I smarkiai kritikavo prezi- 
: dento Johnsono politiką ir 
pritarė Bliss kandidatūrai Į 
partijos komiteto pirminin
kus (tas pareigas jis pradės 

a 1 eiti balandžio 1 d).
Neshoba apskrities, Mississippi išsirinkę naują vadovybę.
valstybėje. šerifas I^wrence perkratę savo programą ir 

prįderinę ją pažangesniems
Rainey ir j padėjėjas Cecil genimo reikalavimam, jie 

tikisi iki kitų rinkimų vėl 
suvienyti savo jėgas ir su
stiprėję vėl siekti aukščiau
sios valdžios posto.

ir jo žmona
Prezidentas Johnsonas su

sirgo sloga, gerklės, bronchų 
uždegimu ir paguldytas Be- 
thesda karo ligoninėn. Ta 
pati nelaimė ištiko ir prezi
dentienę- Prezidertas turės 
gulėti bent 5 dienas.

tų vadai paskelbė bado 
streiką tol. kol bus nuversta 
Tran Van Huong vyriausy-! 
bė. Jos pirmininką jie vadi
na JAV tarnu-

Budistai ir studentai su-
Prieš du mėnesius Į Mar- rengė demonstracijas sosti- 

są paleistas 575 svarų ard-j n_. Da N ir Hue mies.
vėlaivis Marinei- 4 skrenda ,veiaivis .tai tuose. Sostinėje Jie akmeni-10.000 mvhų per valandą. . . J.
Mokslininkai apskaičiavo, i mis ir plytomis apdaužė 
kari praeita ketvirtadienį jis JAV biblioteką ir atstovy- 
jau buvo nuo mūsų žemės bę.
nuskridęs 10.042.888 mylias
ir nuo Marso liko atstumo Karo vadai kol kas remia
dar 77,444.807 mylios. Lie- vyriausybę, bet jei riaušės Price suimti kartu su kitais 16 
nos 14 d- iis turi būti arčiau- nepasibaigs, manoma, kadpos u J1® __.____•_________________ asmenų ryšium su pernai 3 neisią prie Marso ir ji nufoto

grafuoti.

jie paims valdžią Į savo ran
kas. ru laisvės kovotoją nužudymu.

Parlamentas žada šią sa
vaitę nutraukti posėdžius. 
Net šv- Petro parapijos ”Di- 
dysio Tomas“ suskambėjo, 
pranešdamas apie Churchi- 
lio mirti, o paprastai tai da
roma tik mirtis karališkos 
šeimos nariui, kai kuriems 
dvasiškiams ar Londono 
majorui.

Ficcadilly cirkas sekma-, 
dieni užgesino šviesas, pa-' 
našiai padarė ir kiti. Times-, 
velioniui pagerbti atsisakei 
savo senos taisyklės pirma-1 
me puslapy dėti skelbimus Į 
ir pirmadienio numerio pir
mąjį puslapį išleido be skel
bimų. žodžiu, visi savaip 
pareiškia savo susijaudini
mą dėl didžiojo anglo mir
ties.

Graikijoje žuvo 10
karių amerikiečių

JAV karinis transporto 
lėktuvas atsitrenkė Į kalną. 
Žuvo skridę 10 karių.

Bl ■

Nužudytasis Burundi valstybės 

ministeris pirmininkas Pierre 

N\'endandumwe. ką tik pradė

jus jam eiti tas pareigas. Nea

bejojama. kad jį nužudė komu

nistai. nes nužudytasis nebuvo 

ju šalininkas, o naujoje valsty

bėje jie jau buvo spėję susisuk

ti lizdą palankios vyriausybės 

globojami.
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„Laisvės“ pavartės šmeižtas
Velionies prof. Stepono priklausomybę be konvenci- 

Kairio pelenai krematoriu- jų. 
me dai neataušo, o iš bolše< T, . . 
vikinės "Laisvės“ pavartės I . kaip kovota su vokiečiai* 

abu jos redaktoriai ,r. Tarybos dauguma, kiek- 
vienas gali pasiskaityti jau 
minėtoje knygoje "Tau. Lie
tuva“. skyriuje "Nepriklau
somybės paskelbimas per o- 
kupanto galvą“. 270-278 
psl.

R- Mizara ir A. Bimba jau 
Įžūliai mirusįjį apšmeižė. Tų 
dviejų dvynių zaunijime pa
garbos tiesai ir objektyvu
mo. žinoma, nė neieškok.

Mizara "Laisvės“ gruo
džio 22 d. laidoje rašo:

"Kalbant api* mirusį so
cialdemokratų lyderį Stepo
ną Kairį, reikia turėti galvo
je sekamus faktus (mūsų p.)

Pasižiūrėkime, kokie tie 
Mizaros faktai. Jis rašo:

Ir apie "tautos vado“ lai
kus Lietuvoje Mizara karto
ja bolševikų propagandos 
plepalus- Bet jo įžūlumas 
prašoka viską, kai jis rašo:

"1944 m. St. Kairys, pali
kęs žmoną (Leonaitę) Lie
tuvoje. pats išdūmė (m. p.) Į. 
hitlerinę Vokietiją.-. Niekad , 
negalėjau suprasti, kodėl jis • 
pasiekęs Ameriką pasivadi-' 
no Kaminsku“.

"Jau 1905 m. Vilniaus sei
me V- Kapsukas Kairį ašt
riai kritikavo už tai. kad jis 
"orientavosi“ ne link darbo
žmonių, o link turtingųjų. Ir! .. ........ .. . .darė per visą tavo ii- has •“ .V0,klel,Ji» eJ° Pe[.Lle‘ 

■pniml- ' P°J°S kaleJim3> vokiečių
4 * i vergų stovyklą prie Danci-

Mizaros porinime viskas 9 Kairio žmoną Leonaitę 
netiesa. Jis visų pirma ne- vokiškųjų nacių draugai 
atskiria Didž. Vilniaus sei- bolševikai ištrėmė į Sibirą, J 
mo nuo poseiminio socialde- įs kur ji sugrįžo 1956 metais 
mokratų Parčevskio salėje *r po dv iejų metų Kaune mi-, 
Vilniuje gruodžio 6 d. susi- 1 ė. nes rusiškojo komunizmo i 
rinkimo, o svarbiausia.— "rojuje“ buvo perdaug iš-: 
nei Didž- Vilniaus seime kankinta. Ir apie tai nonn- 
gruodžio 4-5 dienomis, nei tieji gali pasiskaityti K. Bie- 
susirinkime Parčevskio salė- bnio "Teroro ir vergijos im-. 

V. Kapsuko nebuvo. i Pariją Sovietų Sąjunga“ i 
knygelėje (266 psl ).

"Laisvės“ gruodžio 25 d. 
laidoje velioniui St. Kairiui

St. Kairio-Kaminsko ke
tai ji 

?ą

je
Tai ne* įsimanėlio piktas 

prasimanymas. (Apie tuos
susirinkimus St. Kairys savo 
knygt *Tau. Lietuva“ sky
rė net 22 puslapius—žiūr.1 V /i. 4 1 V©z-:v4 psi. j-

O kur 1905 m. revoliuci
jos Įkarštyje buvo pats Kap
sukas? Apie tai jis pats sa
vo knygoje
muose“ rašo.

BūaTGri

Įvairias Winstono Churchillio nuotraukos nuo jaunu dienų iki 1952 metų. kai jis lankėsi JAV.
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Nr- 4. 1965 m. sausio 27 d.

Iš TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
SU MŪSŲ DRAUGAIS \

A. Jenkins

Tęsinys

Jonas Buivydas, Wood-Į susitikę. Dabar didelis gal- 
haven, N. Y., bet rašo jo Į vosūkis. kuo gi mes galėsim 
žmona Antuanetė. o mūsų' tuodviem geraširdžiam lie-
didžiulis Jonas nė murmur- 
Priežastis spėjama, bet apie 
tai teks pakalbėti skyrium. 
O šiuo tarpu draugei Buivy
dienei didelis ačiū už kalė-

tuviam atsilyginti?
Sidney Hillman, Nevv 

York. S. Hillmano velionies 
žmona, niekad nepraleido 
metinių švenčių proga nepa

dinius sveikinimus ir nuo-, linkėjusi viso ko
šildžius linkėjimus. ! lietuvių tautai per šių žo-

A • i i -l. džių autorių. Jinai visais Anele ir Juozas Januske-i,
vičiai, Dorchester. Mass..

geria usio

Kas kitur rašoma
KOMUNISTŲ BAUSMĖS 

IŠEIVIAMS

Tėviškės Žiburių sausio 
14 d. laidoje J. Kantrimas 
priminė kai kurias bausmes 
okupuotoje Lietuvoje, ku
rias numato naujasis bau
džiamasis teisynas.

muo negali būti traukiamas 
teismo atsakomybėn, jeigu 
praėjo 15 m. Deja, ir čia pat 
vėl via nauja pastraipa: 
"Klausima dėl senaties tai-

JAU VISŲ ŽMONIŲ 
VALDŽIA...

spvrė ir kitas to laikraščio • , . . .
redaktorius A. Bimba. Sis i Tas maskvinis teisynas 
tenai tauška- 'Lietuvoje buvo įvestas 1961

metais- 1962 m. jį išleido 
Vilniuje su papildymais, pa-"Betgi velionis su hitleri

ninkais bėgo nas Hitlerį..-“ darytais iki 1962 m. rugpiū
čio 1 d.Bimbai užkliuvo ir Vy-. 

riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kuriam vo-:

rengdamas (m. p.) prie d i- kiečių okupacijos metu pir- ^7 išeivius. Jis rašo: 
dėlių žygių“ nuvyko į kai- mininkavo St. Kairys. Tąsi 
mą, i valstiečių mitingą, kur komitetas sukliudė Hitleriui "Ten 62 straipsnis ’Tėvy- 
mitinguotojus puolė dragū- mobilizuoti Lietuvos vyrus nės išdavimas' labai aiškiai

ta---- j nacių armiją karui su są- skamba ir gali būti labai
jungininkais. pasipriešino plačiai pritaikomas: ”Tėvy

"Caro kalėji-
kad — “besi J. Kantrimas iš to teisyno 

primena straipsnius, kurie

nai. Dragūnai bebėgančius 
pasivi. ii’ "Netoli tos vie

atsiuntė nepaprastą atviru
ką. kuris vaizduoja mūsų 
tėvų žemėje samanotą ba
kūžę ir kitus sodyboje pa
status. visus baltu sniegu pa
dengtus. gale trobesio šuli
nys su svarsčiu vandeniui 
pasisemti, kieme stovi kar-

laikais didžiuojasi buvusi 
žmona vyro. kuris gimė ir 
augo Lietuvoje. Mes priė
mėm jos nuoširdžiausius lin
kėjimus šių metų švenčių 
proga ii atsilyginom tuo pa
tim.

L- ir A. Šateika, Brooklyn, 
N. Y., rašo Lillian Šateikie
nė. Tai velionies Stilsonovutė, o prie vartų atvykęs 

piršlys laukia vartus atke-l dukra, ją pažįstam nuo yys- 
liant. Kad įleistų kaiman, o tykių iki sukūrė šeimos zidi- 
paskui ir trobesin. Prie ko- ni b* pavyzdingai įsikūiė 
inercinių linkėjimų siuntėjų Brooklyne. kartu gyvena su 

: pabrėžta: "Daug džiaugsmo1 motule. gyvenimo draugu 
Kalėdų švenčiu proga“. Tai Į Antanu ir au^na žavingą 
kiek čia to džiaugsmo — tik Į sūnelį Randolph. Jiems viso

kuo geriausio.keturi žodeliai tokiom dide- 
Taip skelbia Maskvos ko- lėm šventėm! Ar negalėjo 

munistai, o jiems atsiliepda- ką nors daugiau pabrėžti, o Į Pa., drg- Bakano sumanumu 
mi ir mūsiškiai komunisti- jiedu iuk taip gražiai rašo?! I teko susipažinti su Jonu ir 

jo dukra, kai jie prieš kele-
jiedu juk taip gražiai 

nės giesmės dūdoriai. ..
Girdi. Sovietų Sąjungoje P010S dienų gauname

Jonas Giedris. Pittsburgh.

rius metus lankėsi pas mus
, . . . . , jau nebėra proletanj dikta- Pun^' Kauai saloje. Tuomet už-kymo asmeniui. padarai- tūros Dabar ten "jau visų l>s. bet sunkokas, - .s A. ir ti „aįj jr ligi šiol gtau- 
siam nusikaltimą uz kurj žmoni valdžia <. J- Januškevičių. Greit par- « . Gerbiamas
pagal įstatymą gali būt. sk,-; JIes tokio stebuklo da|. vykę pradėjom atraišioti ir (Į apylinkėje vra
narna _ mirties bausme. nepastebėjome. sta>, ki? ■ tuksunco z Jesnįųjų pramini-
sprenuzia teismas Jeigu Ras ten pasikeitė? Pus!a^ LwT v n J-' ninku, kuris dirto
teismas nepripažįsta esant Staiino vietoje kerėpsojo kurią paraše dr. V. Daugir- *a 
galima taikyti senatį, mir- chrusciovas. o ji i vasarna- įaite-Sruogiene ir išleido, .
lies bausmė negali būti ski-, j f « va<fkvo; uždariu? 1 ėvvnės Mylėtojų Draugija.j Joną* Hermanas, tas pats, 
riama, ir ji pakeičiama Iais- Kremliaus rimuose atsisėdo še tau- JurSuti- ir devinti-! kuris nuvykęs Floridon. į-
vės atėmimu“ (35 psl.). Ma-J Brežnev ir Kosvgin Bet ar Rės- Atviruke mažai para-į steigė Lietuvių Darbininkų
tyt. šis senaties taikymas yra Jonas pavirsta’ Tamošium. šMa, o čia... net tūkstantis. Draugijos kuopą, mums ra-
tiek šmaikštus, kad juo ne-į jejgu a*nt Jono galvos už- puslapių, ir nežinia, ką da-; šo:
galėjo pasinaudoti 
nas apkaltintas pv:

■u juv uc-, e ant jono galvos uz_ , ..u
1 nė,\ie-įmaunama Tamošiaus kepu- >Tt,: džiaugtis ar verkti?. Sveikinimai daug Šiltesni, 
vz.. daly- rė9 yę Jonas liks Jonu ir ko-ne-ko. bet jau šitokios į Linkėjimai daug nuosirdes- 
sukilime. i rr ’ * __  , .__ ' vertingos dovanos niekad ni.vavimu 1941 m. sukilime. Tamošiaus kepure dėvėda- verting°s dovanos niekad 

tariamai išdavęs dar nepri- mag TpJ ‘ įr diktatūra neiš- nesitikėjome gauti ypač iš 
laikais ; tokių ž

Ir draugiškumas be abejo 
Atrodo daug brangesnis. 
Kuomet ateina Kalėdos.

žmonių, su kuriais vos 
tik syki gyvenime buvome1

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinanti 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 psU, kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

klausomos Lietuvos ; nyksta. jei vieton vieno dik-
koki komunistą n pan-, jau tatoriaus atsisėda kitas-Rei- 
nekalbant apie lietuvius, ko- kja k?d pačios tvarkos pa
vojumus miškuose partiza- į grfndai pakeistL 
nais nuo 1944 metų. Sovietinė santvarka tebė-

monę. Lietuva kovojo su vo- čia padarė TSRS pilietis. "Toliau labai Įdomus 71 ra tokia, kokia buvusi. Nees-
kiškųjų fašistų okupacija, i dalydamas žalą TSRS vals- str. "Itin pavojingi valstybi- minis dalykas, jeigu dabar
nepamiršdama žiaurių bol-! tybinei nepriklausomybei, niai nusikaltimai, padaryti ar tuo tarpu už kiekvieną 

prieš kitą darbo žmonių nusičiaudėjimą prieš val-
valsivbę“. Ten sakoma: džią r.ebekertama galva.
"Dėl tarptautinio darbo bet nei asmens, nei žodžio, 
žmonių solidarumo itin pa- nei rinkimų laisvės ten ne-, 
vėjingi valstybiniai nusikal- buvo ir dabar nėra. 
timai, padaryti prieš kitą! Tvirtinimas, kad Sovietų 
darbo žmonių valstybę. —į Sąjungoje jau žmonių val- 
baudžiami atitinkamai pa-; džia. yra dar vienas naujas 
gal šio Kodekso 62-70 str.“, melas, pasaulio apgaudinė- 
Taigi. pvz.. visokia agitaci-1 jimas. Ir nelaimė, kad yra 
ja prieš F. Castro Kubos minkštagalvių liberalų, ku-

tos. kur mane sustabdė, ran-j Lietuvos vyrų ir moterų ėmi- nės išdavimas tai yra veika
da ant žemės paberta brau-: mui į Vokietijos karo pra- (veikimas, m.p.). kurią ty- T? rlomi____ ‘ t.-.x______*1_______ - ________  i a:-. t* c? o oningo kulkų. Bekrėsdami 
mane, randa ant diržo brau
ningo makštį“ (žiūr-11 psl).

Toks neapdairaus 
"didžiojo“ revoliucininko 
žioplumas nuvedė V. Kap
suką į kalėjimą, ne? brau
ningo makštis buvo ryškus

ševikų teroro ir pavergimo.! teritorijos neliečiamybei ar- 
Vyr- Lietuvos Išlaisvinimo: ba karinei galiai: perėjimas
Komitetas stojo už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. 

Šitie dalvkai "Laisvės“
Įrodymas, kad suimtasis tu- pavartės redaktoriams jau
rėjo ir ginklą.

Mizarai atrodo, kad St. 
Kairys caro režimo metais 
turėjo būti suimtas. Kadan
gi jis nebuvo suimtas, tai 
koks jis revoliucininkas?; 
Dėl žioplumo suimtas V. 
Kapsukas Mizarai. žinoma, 
revoliucininkas.-.

kia jų protus. Juk ar seniai

į pneso pusę. smpinejimas. 
valstybinės ar karinės pa
slapties išdavimas užsienio 
valstybei, pabėgimas į už
sienį arba atsisakymas grįž
ti iš užsienio i TSRS (m p.)

Bimbos su Mizaromis šliau-' pageibėjjmas užsienio va!s- 
žio.io prie tirono ir budelio tybei kd;ti TSRS atžvij. 
Stalino sosto? Pa\ arty kitę gju priešiška veikla, taip nat 
"Laisvės“ senų metų kom-! famokplas įurint tikslą už
plotus. juose rasite Hitlerio g,.obtj valdžią. _
ir jo nacių liaupsinimus. To
kie. mat, toje pavartėje pa
pročiai.

Bet "Laisvės“ skaityto
jams laikas suprasti, kad to 
laikraščio redaktoriai jiems 
šlykščiausiu būdu meluoja,

Ka jis tais metais veikė, vral kraipydami gyvenimo tik- 
pats išdėstęs savo knygoje rovę ,r šmeiždami mirusius, 
1 v nekaltus žmones, kūne ne-j

begali jiems tinkamai atsa
kyti.

Bimbalas

St. Kairys, Petrapilio 
technologijos instituto stu
dentas. nuo 1904 iki 1907 
metų buvo partijos darbe.

"Tau. Lietuva“. Bet "Lais
vės“ redaktoriui daug leng
viau žmogų apšmeižti, nei jo- 
knygą paskaityti ar bent ją 
pavartyti.

Apie 1915-1918 metų kai
zerinę okupaciją Mizara 
taipgi nieko nežino. Kai o- 
kupacinės karo valdžios 
spaudžiama Tarybos daugu
ma sutiko su konvencijom. 
St- Kairys. M. Biržiška. J. 
Vileišį' ir P. Narutavičius 
protstuodami išėjo iš Tary- 
bos. Tarybai sutikus atmesti 

encijas, St. Kairys su 
draugais grįžo į Tarybą su 
Vasario 16 dienos akto teks

Abi čia minėtas knygas— 
"Tau. Lietuva“, kaina $6.00. 
ir "Teroro ir vergijos impe- 
rija Sovietų Rusija", kaina 
$2.50.—galima gauti ir Ke 
leivio administracijoje.

baudžiamas laisvės atėmi
mu nuo dešimties iki pen
kiolikos metų su turto kon
fiskavimu ir su nutrėmimu 
nuo dviejų iki penkerių 
metų ar be nutrėmimo arba 
mirties bausme (m.p.) su 
turto konfiskavimu.

Neatsako pagal baudžia
muosius Įstatymus TSRS pi
lietis. užsienio žvalgybos už
verbuotas vykdyti TSRS at
žvilgiu priešiškai veiklai, jei 
jis gautai nusikalstamai už
duočiai vykdyti nepadarė 
jokių veiksmų ir savo noru

valstybę ir pan- gali būti 
baudžiama iki mirties baus

rie tiems melams tiki.

mės“. vęs žmogus atsiduria jų ma
lonėje. Kiekvienas gali būti 
apkaltintas propaganda, va
liutos spekuliacija, šnipinė-i 
jimu (prisiminkime Don

J. Kantrimas savo straips
nį baigia:

"Norintiems Lietuvoje 
lankytis tektų rimtai ir rim
tai pagalvoti, kurį šio ko- Kuraičio atvejį Vilniuje), o
dekso baudžiamąjį straipsnį pasitraukęs 1944 m. iš Lie- 
pritaikytų, nes ten nuvažia- tuvos ir 62 straipsniu“.

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

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

” ” $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 S2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19X0 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

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

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautisI
pas Fondo Įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, IS.
J. Valaitis, 1507 So. 5lth Avė., Cicero 50, IH.
A. Sukauskas. 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta. 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

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

Trys didieji Teherano konferencijoje 1943 metais: kai. 
rėje Stalinas, vidury Rooseveltas, dešinėj Churchillis.

apie savo rvšĮ su užsienio 
žvalgyba (49 psl.).

Būdinga, kad daugelis 
mūsų žmonių teigia, jog 
1944 m. pasitraukusius lie
čia senatis; 49 str- šią iliu
ziją išsklaido: "Senaties ei- 

tuvių diena tarptautinėje i ga sustoja, jeigu padafiusis 
parodoje bus birželio 13 d. nusikaltimą asmuo pasisle- 
J<> oirmi’rinlc. r ^skirtas Jo- pia nuo tardymo ir teismo.“

NEW YORK. N. Y. 

Lietuvių diena parodoje
New Yorko valstybės Lie- Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, 10lh fl., New York, N. Y, 
10019.

lu, skelbiančiu Lietuvo* ne- kubas Stukas. "Kitur vėl kalba, kad as-

s
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Vliko sustiprėjimas — 
visų džiaugsmas

Kaip ir visur, taip ir De-: 
troite tautiečiai nepaprastai 
džiaugiasi Vliko sutvirtėji-i 
ir.u. Dabar jau svarstomi bū-1 
dai. kaip pagijusiam Vlikui 
suteikti daugiau materiali
nės pagalbos, kad jis galėtu 
vesti didelę Lietuvos išlais
vinimo propagandą.

Sausio 10 d. Lietuvių na
muose buvo susirinkę tuzi
nas visuomenininkų ir treje
tas spaudos atstovų ir pa
svarstė pinigų telkimo rei
kalą. Susirinkusieji priėmė 
rezoliuciją, kurią pasiuntė 
Vliko ir Alto viršūnėms, ra
ginančią steigti bendrą fon
dą JAV-se aukoms rinkti. 
Susirinkimą sušaukė LB De
troito apyl. valdybos pinu- 
Vladas Pauža. Jam pirmi-' 
ninkavo Jurgis Mikaila. Pa
sitarimai praėjo nepaprastai 
geroje nuotaikoje, kultūrin
gai. be apsistumdymų, nors 
dalyvavo visokių pakraipų 
žmonės.

"Čiurlionis“ —
sukaktuvininkas Detroite

Lietuvių Tautinio Meno 
Ansamblis "Čiurlionis“, į- 
steigtas 1940 m. sausio 15 d. 
Vilniuje. 1965 m- sausio 16 
d. Detroito Lietuvių namuo
se duoda sukaktuvini kon
certą. Gaila, kad šios eilutės 
rašomos pora dienų prieš 
koncertą, tad nežinia, kiek 
publikos bus dalyvavę. Apie; 
tai parašysiu kitą kartą. Gi 
pats faktas, kad čiurlionie- 
čiai Į Detroitą atvyksta se
kančią dieną po 25-rių metų 
sukaktuvių, yra jau labai 
mums džiugus ir mielas.

Beje. "Čiurlioniui“ nuo 
pat jo isisteigimo dienos va
dovauja dirigentas muzikas 
Alfonsas Mikulskis, o an
samblio kanklininkių gi-upei 
Ona Mikulskienė.

Nepriklausomybės šventė 

į Cobo halę
Vasario 16-sios minėji

mas šįmet įvyksta vasario 
14 d-, sekmadienį, ir prasi
dės 3 vai. po pietų. Pagrin
diniu kalbėtoju iš lietuvių 
pusės bus SLA prezidentas 
Povilas Dargis. Kas kalbės 
iš amerikiečių— dar nėra 
paaiškėję.

Skaitytojai turi atkreipti 
ypatingą dėmesį į minėjimo 
vietą: jis įvyks garsiojoje 
Cobo Hallėje. miesto centre, 
prie Detroito upės. Tai vie
na didžiausių konvencijų, 
suvažiavimų, parodų halių 
visoje Amerikoje, talpinan
ti šimtą tūkstančių žmonių. 
Lietuviai, aišku, užims vieną 
iš mažesnių patalpų- Priva
žiavimas iš visų Detroito 
vietų labai paprastas ir 
lengvas — John Lodge 
greitkeliu. Mašinoms pasta
tyti apstu vietos sekmadie
niais ir ant gatvių, bet. jei 
oras pasitaikys biaurus ir 
šaltas, tūkstančiai mašinų 
telpa po pačiais Cobo Hali 
rūmais, už ką, žinoma, reik
tų keliasdešimt centų, dau
giausia gal dolerį užsimokė
ti.

Kaip visada, minėjimą 
rengia Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras, ir aukos 
bus renkamos Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Prenumeruokim "Lituanus“

JAV ir Kanados Lietuvių, 
Studentų S-ga. kurios centro 
valdyba randasi Detroite, 
rūpinasi, kad kuo plačiau a- 
merikiečių tarpe būtų pa
skleistas jų leidžiamas žur
nalas anglų kalba —"Litu
anus“. žurnalas, kurio kas
met išeina 4 numeriai, yra i 
arti šimto puslapių, knygos 
fonuos. Duoda poezijos ver
timų. beletristikos gabalus, 
politinius straipsnius. Visa
da gražiai iliustruotas- Se
nieji lietuviai, kurie patys 
angliškai ir mažai skaito, 
galėtų šį žurnalą užsakyti 
savo inteligentams vaikams, 
geriems kaimynams, toli
mesniems giminaičiams. La
bai tinka kaip vardinių. į 
gimtadienių ir kitokių pro-i 
gų dovana. Žurnalo metinė' 
prenumerata tik 3 dol. če-i 
kius siųsti sekančiu adresu:!

minia prie mirštančio WinstonoChurchillio namu. laukdami paskutinių žinių apieLondoniečiu 
ligoniu padėti.

J. Budzinauskas išėjo amžinybėn
TORONTO, ONT. 

Nepopuliarus kariuomenės

WORCESTER, MASS. 
Pasiruošimai Vasario 16-jai

Sausio 2 d. buvo draugijų 
atstovų susirinkimas Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mo reikalu. Jam pirminin-

Minėjimas bus vasario 14 
d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Sudalytos įvairios komisi
jos.

Nemažų ginčų sukėlė pa
siūlymas iš minėjime su
rinktų lėšų $50 skilti Rezo
liucijų komisijai Los Ange
les mieste. Cal- Tokiam pa
siūlymui buvo griežtai pasi
priešinta. nes tą dieną visos 
surinktos aukos turi būti 
siunčiamos Amerikos Lietu
vių Tarybai.

W orcesterietis

HENDERSVILLE. PA. 

Mirė M. Šlickienė

KAS SKAITO KASO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

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

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

Neatlikusieji šios parei
gos yra griežtai baudžiami.

minėjimas
_ _ Lietuvos kariuomenės

tik po kelių savaičių gabu skaitęs žmogus, tad greitai \aidmuo. ypatingai savano- 
parašyti apie 1964 m. gruo- susidraugavome. Kad turėjo riU> buvo labai didelis atsta- 
džio 20 d- vakare Waterbu- gerą širdį, žinojome jau iš tan^ nepriklausomą Lietu
tyje mirusį Joną Budzinaus- anksčiau: visiems brolio vai- v3’ ’°et vėliau dalis karinin
ką. kams. su šeimomis ir be jų,! sukildama prieš teisėtą

Velionis buvo crimps nrieš' buvo Pa^ar?s dokumentus iš žmoniu rinktą vyriausybę. Verta paminėti, kad 1965’ 73^’ D-P. stovyklų atvažiuoti A- uždėjo mOsų garbingai ka-

?tus Detroito lietuviai su-i rods. Kuršėnų miestelvje.1 11 Juos iem^ siunti-
neturtingų žemės ūkio dar- į maiJh 0 kad ne V1S! J° £a' 
bininkų šeimoje. J Amerika rantlJ?m1ls. pasinaudojo, tai 
atkeliavo prieš Pirmąjį pa- ne kaltė. Penkiolikos me- 
saulini karą. taigi daugiau,' bėgyje dar kartą jis pas

Lituanus. P.O. Box 9318 

Chicago, Ilk, 60690

Naujus Metus sutiko 

bendrai

Belaukdamas tikslesnių duktė. Nors ir nekalbus, bet 
i biografinių žinių suvėlavęs, malonus, mandagus, apsi-tiV LrzvKn x_____ , j •

metus Detroito lietuviai su 
tiko dviejuose didesniuose 
susibūrimuose- Lietuvių na
muose buvo susirinkę apie 
300 žmonių, o Tuller viešbu
tyje — aDie 200. Pirmaii su-—<•— —z----- ------------ —
tikimą rengė Detroito Lietu
vių Namų Draugija ir ta 
proga gavo apie 700 dolerių 
pelno L. namų skolų mažini
mo reikalui. O antrąjį — A- 
merikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Detroito sky
rius. Ir inžinieriai padarė a- 
pie 200 dol. pelno, žodžiu, 
patenkinti visi- Žinoma, 
tūkstančiai tautiečių N. Me
tu naktį linksminosi mažo
mis grupelėmis, po kelias

Kaip prieš 50 metų. Kaip ap-; 
sistojo WĮaterbury. Conn., 
miestelyje, taip čia iki mir
ties ir išgyveno, išskyrus tar
nybą JAV kariuomenėje 
Pirmojo pasaulinio karo į 
metu. Daugelį metų dirbo 
Farrel Foundiy įmonėje, o 
sulaukęs 68-rių metų am
žiaus išėjo į pensiją. Nuo 
pat jaunystės simpatizavo 
socialistų judėjimui- Iki pat 
mirties buvo Lietuvių Pilie
čių Politinio klubo. Lietuvių

mus savaitę viesejo. jau su 
antrąja žmona — Benedik
ta. o mes tris kartus atosto
gas praleidome pas velionį 
Waterburyje.

riuomenei juodą šešėlį, kuris 
visuomenėje sumažino pasi
tikėjimą buvusiais kariais, 
ir dėl to kariuomenės minė
jimai čia būna skysti-

turi cavn valiaiva .

Sausio 1 d. mirė ilgai sir
gusi ilgametė Keleivio skai
tytoja Marija Malinauskie- 
nė-šlickienė. gimusi 1881 m- 
birželio 20 d., į Ameriką at
vykusi 1907 m. iš Vilniaus __
krašto. Velionė paliko liū- LIETUVOS 
dinčius vyrą Mečislovą Šlic- 
kį. 5 dukteris ir sūnų (gyv. 
Brooklyne). kuriems reiš
kiame užuojautą.

L. B. Pearson prieš pus
antrų metų eidamas į rinki
mus žadėjo, kad. jeigu bū-į 
siąs išrinktas jis ir jo parti- i 
ja (liberalų) į valdžią, tai j 
pasirūpinsiąs, kad Kanada

NEW YORK. N. Y-

Gyvenantieji Woodhave- 
ne dabar Keleivį
numeriais gali pirkti Romu 
voje. 84-20 Jamaica

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJ?. su spalvotu žeme. 
lapių, 96 p«l„ kaina .. $0 75

na
ŽEMĖLAPIS nai- 

..........................50.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų tratre- 
kaina ........................... $020

GYVULIŲ PROTAS. 2J2 dsL. 
kaina 75 centai.

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

f ir’r.cO ▼AJA 7.1,atskirais į1J * 1 llc’.rk?z^ _
tulaitis, 24 psl..

;.STABMELDIŠKA 
Avė. 32 psl., kaina .

kaina *>.25

LIETUVA. 
.......... $o.i e

Nepamirštamos lieka su 1 
velioniu iškylos į artima? ir'
tolimas Waterbusio apylin-. ... ,, , -- . turėtu savo vėliavą, himną,kės. kurių grožis prilygsta; , , J’
Silezijos. Sudetų arba Švarc- lODUiebne
vald© provincijoms.

Gegužės mėnesį jis įteikė ' 
Velionis Jonas Naująją vėliavos įstatymo projektą. 

Angliją pažino kaip savo; Prieš jį buvęs ministeriu pir- 
girntąjį miestelį ir klausia- mininku J. Diefenbakeris 
mas vis ką nors naujo papa- užsispyrė į naują Kanados 
šakodavo, vis į naujas vietas vėliavą Įdėti ir Britų imperi- 

monėje steigiant profesinę nuveždamas. Kaip kartas, jos simbolį. Dėl to buvo gin- 
sąjungą — uniją. Buvo bai- pereitą vasarą, prieš važiuo-. čijamasi 8 mėnesius, kol pa-! 
gęs unijos vadovų lavinimo darni i Lietuvių Diejūą-New|galiau parlamentas pasisa- 
kursūs Labor-MahagenieTft Yoikan. pirma keletą dienų kė už kanadišką vėliavą be 
Institute prie Connecticut praleidome vaišinguose ve- jokių Didž- Britanijos ženk- 
universiteto. Jo paties paša-; lionio namuose. Užteko žo- lų. Tą nutarimą patvirtino 

. i kojiniu, jaunystėje skaitęs džio. kad jis mus nuvežtų į senatas. o gruodžio 24 d. ir
Pagaliau kelioliką dienų vjsug lietuviškus laikraščius, j Bostoną ir į garsųjį Plymou- karalienė Elzbieta II. 

saulėje pasikaitinti buvo at-: bet jigaįnjuį pasiiik0 tik prie thą- Pietiniame Bostone kar-į Taigi. Kanada turi savo ! 
vykusi SLA centro sekreto- Keleivio, kurį skaitė iki pat tu aplankėme keletą lietu-į vėliavą. Ji via tokia: trys' 
rė Berta Pivaroniene. SLA' mirties | viškų įstaigų, jų tarpe ir Ke- statmenos (vertikalės) juos-

PO gedulingų pamaldų ’^<> -dakcij,. Į tos- raudona , balta/rau-

pirma paprašė viešnią pain- šv. Juozapo bažnyčioj 1964 Atsisveikindami netikėjo- 'lona ‘ ''.l,I|c eitosios juos- 
formuoti apie SLA dabartį- gruodžio 23 d. palaidotas me. kad liaučiau dėdės Jono tos ™nas raudonas kle‘
nę padėtį- Viešnia tai malo- Waterburio Kalvarijos ka- savo gyvenime nematysime.1 xo la*)a?-
niai padarė. pinėse. Paliko žmoną Bene- Jr kad taip maža. tik keturi

pirmininką^ ^iktą, donjb anūkų Ja- mėnesiai jam gyventi be-
viesnią supažim 
Surbiu. Aleknomis. Neviais.
Verbylais, Kaulakiais. Bu-, T b- 
kaveckais. Lietuvių klubo 1 
pirm. A. Noreika, jūsų ko 
respondentu ir kt.

šeimas susibūrę. Kiek žino-. Nepriklausomo Politinio 
ma. jokių nelaimių lietuvių klubo ir L. Bendruomenės 
tarpe per šventes neįvyko, j narys. Aktyviai reiškėsi į-

Alfonsas Nakas

MIAMI. FLA.
Atvvko B. Pivaroniene

Pasivaišinus P" mes‘ą. dar gyva broli Praną skirta... Kain visada, jis mus
Įla ^pazindin . ’’j Lietuvoje. pokukrą Mariją išvedė iš klaidaus Waterbu-

Vėliau buvo progos priva
čiai pasikalbėti įvairiais 
draudimo reikalais, ypač 
namų senesniems žmonėms 
steigimo reikalu.

Sandaros banketas

Staugienę. posūnį Charles 
visą buri artimų 

giminaičių JAV-se. Austra
lijoje ir Lietuvoje.

Susipažinau su velioniu 
Jonu Budzinausku 1950 m. 
vasarą, kai, pirmajai žmo
nai mirus, iš skausmo su
vargęs ir sunykęs, jis atva
žiavo pailsėti ir pasigydyti 
į Detroitą. Apsistojo pas 
mus. "žalius“ ir "šlapius“ 
dypukus. nes mano žmona 
buvo jo brolio Vinco (prieš 
12 metų Lietuvoje mirusio)

(tarp Fores Parkway ir85- LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS FR.)G-

senatvės pensijų 
sistemą ir daug kitų dalykų.

Žinovų tvirtinimu. Kana

dos vėliava nėra panaši nė 

| į vieną kitą vėliavą- 

i Dabar reikia Kanadai sa- 

! vo himno, o vėliau ir respub- 

i likos.
rio miestuko, pakely sustab
dęs mašiną ilgai mojavo.
Dabar našlės laiške parašyd 
ta. kad daugiau kaip mėnesį į 
skausmais krūtinėje skun-i Mirus Lietuvos nepriklau- 
dėsi, kad per tą laiką keletą somybės paskelbimo — \ a- 
kartų daktarą į namus šau- sario 16 akto pasirastojui 
kė- Širdis sustreikavo ir pa- Steponui Kairiui liūdi visi,

Liūdime

sios gatvės).

LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS

RAMINĘS GAIRĖS, 32 psl, 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kair.a .. $0.25

PLB Valdyba. 1964 m. i 
gruodžio lū d. posėdy susi-' , 
pažinusi su aėjusiais siūly-
mais. sugestijomis ir viešu-

'JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

moję besireiškiančiom nuo- FGK
taikom, pasiremdama Tabor 
Farmos 1964 m. rugsėjo 19-

BALSAI, J. Sir.elsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl., kai
na .................................... $0.75

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

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

20 d.d. pasitarimų išvado
mis. nutarė: 1- Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso lai
ką ir vietą derinti su 1966 ANARCHIZMAS. 29 psl.,_kal
ni. įvykstančia trečiąja JAV’ 
ir Kanados lietuvių Dainų 
švente. 2. 1966 metus skelbti 
pasauiio lietuvių jaunimo 
metais, 3. artimiausiu laiku 
sudaryti Pasaulio lietuvių 
kongreso rengimo komitetą.

sakė — gana'

Ilsėkis. Jonai, aukštoje 
Waterburio Kalvarijos kal
voje. ir tegul Tau būna leng
va prakaitu aplaistyta že
melė!

Alfonsas Nakas
Sandaros 52 kuopos ban

ketas bus vasario 7 d- 5 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių Kiu-' 
bo salėje (3655 NW 34 St.).
jo pelnas skinamas demo- Keleivio prenumeratą - gera
Kratinei spaudai palaikyti. > °

L. J. Stasiulis I dovana visokiomis progomis

kurie tik apie tą skaudų į- 
vykį sužinojo. Su jais liūdi 
ir Kanados lietuviai. Kol 
bus lietuvių, bus minima 
Vasario 16-ji. bus minimas 
ir velionis Steponas Kairys, 
ne tik tos dienos aktą pasi
rašęs. bet ir nepaliaujamai 
kovojęs, kad jame paskelb
ti pradai būtų vykdomi. Ge
resnio paminklo tam Lietu
vos garbingam sūnui nebus, 
kaip vykdymas jo idealų.

jn.

Demokratas iš Columbia. S.C., 

žada atsisakyti iš atstovų rūmų 

ir kandidatuoti kaip respubliko

nas, nes jis palaiko Goldwaterį.

na .................................... $0.15
IS DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.1)0

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

KAII SENOVĖJF 2MONe> 
PERSIST aD'CD A vo SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $o.lo

EILĖS H STR A! FSNla t
(Kaip nesirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 ps’., kaina .. $0.25

M ATERIAI .IŠTIŠ K AS IST()Ri 
IOS SUPRATIMAS. kO ps,.
Kair.a .....................

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 vents- 
'no komedija. 29 psl. Kai- 

• • ..••••
KŪDIKIAI. 

................... »o.25

kaina
\LKOE GLlS 

kaina ....
DAINOS a?IE 

Giedraitis, 32 
na .........................

usvę 
psi.. kai-

$0.75
t ARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklausą 
ma ir pavergta Lietuva ir rt. 
59 psl.. kaina .................. $2.00

KAS YRA SOČIA LIZA OJA, 
K. Kautsky, 31 psi.. Kai
na ........................................ $0 30

Užsakymus su pinigais nr»-- 
m a siusti:

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov. 15 osl.. 
kair.a 10 centų

KELEIVI^
636 Broadway

27.
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Iš pavergtos Lietuvos
Galinis "Tiesoje“. nr. 3).
Marga ir spalvinga biogra

fija“ (I. Kostkevičiūtė. "K- 
Tiesoje“. nr. 3 i ir pan. Dau
giau vertinta rašytojo kūry
ba. mažiau jo asmuo.

Rašytojas via gimęs 1905 
m. sausio 6 d. Marijampolės1 
apskr- 1924-1926 m. Lietu
vos universitete ir i 926-30 , 
m. \ ienos universitete stu
dijavo literatūrą, istoriją, fi-

Dujomis naudojasi tik apie
2% Lietuvos gyventoju
(E) Pagal "Liaudės ūkio“ 

žurnale (nr. 12) paskelbtus 
duomenis apie dujų raudo
jimą, pagrindiniai dujų var
totojai Lietuvoje yra elekt
rinės — jų sunaudojimas 
siekia 83' <. pramonės Įmo
nės energetiniam reikalam 
(katilinėms) sunaudoja 8 - . 
pramonės Įmonės technolo
giniams tikslams (garnybi- losofiją. Jaunystėje pnkiau- 
niai procesai, žaliava) — sė studentų aušrininkų drau- 
7%. komunalinės-buitinės i- gijai. Dėl politinės veikios 
monės ir gyventojai suvartė- turėjo emigruoti Į užsienį ir 
ja2%-Spėjama, kad panaši: Į Lietuvą grįžo 1931 m. L’ž 
sunaudojimo struktūra iš-, ankstyvesnį veikimą 1934. 
liks ir artimiausiais metais, j m. Boruta buvo nuteistas 4 
tik dar labiau išaugs dujų i metams sunkiųjų darbų ka- 
sunaudojirr.as elektrinėse. , Įėjimo. Jis nebuvo glosto-

Lietuvoje Dašavos dujos mas ir Lietuvoje Įsigalėjusio 
naudojamos Vilniaus. Kau sovietmio režimo — antro

sios bolševikų okupacijos 
iiietu jis buvo nuteistas ir iš- 

nėje — Lietuvos VRE. Gri-i tremtas i Sibirą- Rašytojui! 
giškių bandomajame popie-į teko kentėti tremtyje, nors J 
liaus kombinate. Jonavos a-; dabar rašoma ( Komj. lie-j 
zotiniu trąšų gamykloje. I soje“). kad jis "nebuvo pa-į v,ena ,s

no. Šiaulių. Panevėžio mies 
tuose, stambiausioje elekti 1-

Kairio nueitas kelias
J. VLKS .

(Tęsinys)

Dabar, iš didesnių laiko

sverdama dabartinį stovį, 
konferencija pripažino, jog 
be paspirties ji negalės sa
vo liuosybės išgauti. Lietuya 
privalo tvirtų draugų, kurie 
norėtų ir galėtų paremti sa
vo materialinėmis pajėgo
mis jos moralinę teisę. Ir čia 
konferencija elgėsi atsi
žvelgdama į realinius kraš
to reikalus. Ji aiškiai pasi
sakė orientuotis į Vakarus 

būdu atsiskyrė nuo

Kai kaizerio sostas su
braškėjo ir Lietuvos Tarybai ir erdvės tolumų žiūrint į 
jau reikėjo perimti krašto ano meto tuos karštus gin- 
valdymą. kilo klausimas, čus. atrodo, kad St. Kairio 
kaip jį organizuoti. Tarybos užimta veikimo linija Lietu-į ir tuo
dauguma pasisakė, kad rei- vos Taiyboje ir už jos sienų I Rytų- 
kia organizuoti savivaldy, buvo teisinga. Uetu žemės ūkio
bes paipijomis. St. Kairys
pasisakė griežtai prieš tokį
sumanvma ir siūlė kurti* ”

i valsčių savivaldybes.
Tas klausimas kilo ir 1918 

m. lapkričio 11 d- sukviesto
je socialdemokratų konfe
rencijoje. Ir ji pasisakė taip. 
kaip St. Kairys siūlė. Taip. 
rodos, niekur ir nebuvo pa
rapinių savivaldybių įkurta.

šalis ir kol kas neturi pramo
nės. todėl ji gali norėti san
tykių tik su ta valdžia, kuri 

, j o* iz • -savo kitokiu ūkiu atitiktų irS'SS PaPild>‘« > leikalus-
Įvaiiiais leikalais vaz nepo moj eilėj čia eina Vokietija,

Dar 1917 m. Lietuvos Ta-

zotiniu trąšų gamykloj*
Lietuvoje kasmet sunau

dojama nemažiau kaip 3 
mil. kubinių metrų dujų. Du
jofikuota daugiau kaip lt h- 
tūkstančių butų. Esama i 
stambių trūkumų. Pvz-, va
sarą dujotiekis dirba nepil
nu apkrovimu, o žiemą re- 
gali patiekti reikiamo dujų 
kiekio.
Ii Lietuvos išvežama 44c t 
odinės galanterijos gamybos

(E) Pagal "Liaudies ū- 
kio“ nr. 12. šiuo metu dau
giau kaip 44' < visos odinės 
galanterijos produkcijos iš
vežama už Lietuvos ribų.

Žemas mechanizavimo 
lygis

(E) Lietuvoje vis sparti
namoje mašinų gamybos r. 
metalo apdirbimo pramonė
je. kaip nurodo "Liaudies 
ūkis“, pastebimas nepakan
kamas mechanizavimo lygis- 
Apie pusė darbininkų dirba 
rankiniu būdu- Daugaiu nei 
7' ( darbininkų dirba sunku 
rankinį darbą. Šioje pramo
nėje iki šiol menkai mecha
nizuoti ir pagalbiniai dar- 
vienas trečdalis visų darbi
ninkų. Apie 60' '< šių darbi
ninkų dirba rankiniu būdu.

Lietuvoj ypač silpnai me
chanizuojami transporto, 
pakrovimo-iškrovimo ir san
dėliavimo darbai, baugia 
kaip trys ketvirtadaliai visu 
darbininkų, dirbančių šiuos 
darbus, atlieka operacija.- 
rankomis.

Į Kazachstaną galite 
keltis su šeimomis

(E) Šių metų sausio mėn- 
pradžioj "Tiesoje“. "Kom. 
Tiesoje“ ir kt- okupuotos 
Lietuvos spaudoje paskelb
ta. kad vyksta organizuotas 
darbininkų telkimas i Kaza
chijos respublikos plėšinių 
statybas ir i Karelijos auto
nominės respublikos miško 
pramonę. Pažymėta, kad 
šių metų pirmame ketvirtyje 
"galima persikelti su šeimo
mis nuolat gyventi ir dirbti 
i plėšinių krašto šiaurės Ka
zachstano srities tarybinius 
ūkius..-“

Rašytojui K. Borutai 
60 metų amžiaus

(E) Lietuvoje gyvenan-

sukęs jokiais kitais keliais 
bet savo likimą buvo susie
jęs su savo krašto ir liaudies 
gyvenimu“.

Jo eilėraščiai nuo 1924 m. 
paskelbti "Aušrinėje“. Rašė 
ir spaudoje. Kūryboje reiš-i 
kėši beletristikoje ir poezi
joje. Pirmasis eilėraščių rin- 
kinys’A-lo!” (1925). toliau 
sekė ‘ Dainos apie svyruo-i 
jancius gluosnius” (1927). 
'Kryžių Lietuva” (1927 ir 

antrą kartą 1940 m ), "Duo- 
: a kasdieninė“ (1934). ' Ei
lės ir poemos“ (1938). Kaip 
prozininkas Boruta iškilo •

paskutiniųjų Stepono Kairio nuotraukų, jam gyvenant 

poilsio namuose Smithtovvn. Long Island. X. Y.

uzsienyje. mezge pažintis, 
populiarino Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
klausimą. Nėra reikalo apie 
tai plačiau čia rašyti- Visa 
tai pats St. Kairys yra sumi-' 
nėjęs savo atsiminimuose 
’ Tau. Lietuva“.

Visi, kam rūpi Lietuvos 
likimas, jos netolima praei-

kaip pirmiausias kaimynas 
ir pramonės kraštas, kur ims 
iš Lietuvos žemės ūkio pro
duktus.

Tačiau, autorius toliau 
perspėja, jog Lietuva savo 
santykius su Vakarais ir Vo
kietija tegali savo liuosa va
lia. neverčiama spręsti, i-

Kaip jie atsisveikino su 
prof. Steponu Kairiu

(Tęsinys)

KAIRYS PAGERBTAS 

LONDONE
H. Ic-1 Kv anolu

pagerbia didįjį Lietuvos vy
rą. Raiba Lietuvos Pasiun
tinybės patarėjas V. Balic-

Socialdemokratų konfe
rencijoje kilo klausimas 
kurti kitą organizaciją kraš-

• tui atstovauti, nes Taryba 
Y. Maželio nuotrauka Į savo vardą sugadino. Pakar-

• totinai tas klausimas buvo 
svarstomas ir centro komi
tete- St. Kairys griežtai pa
sisakė prieš.

-, Esą. kokia ta Lietuvos 
i Taiyba bebūtų, bet užsieny 
1 jau ji yra žinoma. Vokieti- 
j jos pripažinta, todėl tais 
1 sunkiais ir lemtingais Lietu- 
! vos metais nedera kas nors 
1 naujo kurti, bet reikia dėti 
i visas pastangas Lietuvos 
Tarybai perorganizuoti. To
ji kova turi eiti savųjų tarpe, 
nepaliečiant Lietuvos Tary
bos kaip tokios ir nekuriant 
greta jos kitos Lietuvos at
stovybės.. Savivaldybių or-

tis, turėtų tą knygą perskai- dant išvengtų naujų ją spau- 
tyti. Iš jos daug ką kitoje j džiančių pančių- 
šviesoje pamatytų. , Kalbėdamas apie Lietu-

1917 m. gale vienos tokios vos Tarybą. St. Kaitys pa
brėžia. jog ji yra konferen
cijos minėtais nutarimais į- 
galiota ir nuo jų atšlijusi. ji 
nustotų pasitikėjimo ir vi
suomenės paramos.

kelionės užsienin proga St.
Kairiui pavyko sumegzti ry- 

i šius su "Berliner Tageblatt“ 
dienraščiu ir jame gruodžio 
2 d- išspausdinti savo vieną 
straipsnį.

Jo turinys ir šiai dienai 
įdomus, tik retai kas jį te
žino. Juo labiau, kad S. Kai
rys. kaip jam buvo įprasta 
ir visais kitais atsitikimais, 
apie tai nesipasakojo ir tai .... 
net jo atsiminimų knvgoje vokiečių dienraštis 
nesuminėta n“r

Eidami į paktikos darbą, 
Tarybai dabar pravartu pa
tirti pačios Vokietijos pozi
cijas ir pažiūrą i Lietuvos 
klausimo išrišimą“.

Čia tenka pabrėžti, kad 
"Berli

ner Tageblatt“ buvo vienas 
didžiųjų ne tik Vokietijoje, 
bet ir užsieny plačiai skaito
mas. kaip vienas gerai in
formuotų ir rimtų dienraš
čių. Todėl anuo metu St. 

bet ryškiai' Kairio straipsnio pasirody- 
pavaizdintas tame dienraštyje buvo

Čia tą straipsnį perspaus
diname ištisai taip, kaip jis 
buvo atpasakotas 1917 m. 
"Lietuvos Aido“ Nr. 38-

ganizavimo pasisekimas jau
"Medinių stebuklų“ romą- tautą buvo apgaubusi rim- gatūros narys. Vienvbės klu- įrodė, kad galima Lietuvos

tis dėl jų valstvbės vyro bo seniūnas J- Vilčinskas.. Tarybą paveikti. Tai buvo
A. Pranckūnas ir P. Maša- karšti ginčai, nes dr. A- Do-

Saulę ant savo pe- sėtuvių Kolonija nonaone laitis paskaito ištraukas iš S. maševičius ir dar kiti galvo-
čių parnešti išėjo“, tautosa- susirinko Lietuvių Namų sa- Kairio raštų bei viešų kalbų, jo, kad Lietuvos Taryba U- ji7tuviu "tautos oTaeitvie^r labai reikšmingas
kine kryptis pradėta "Balta- ^eJe atiduoti savo paskutinę j)r j Gutauskas, velionies racho išrinkimu karaliauti . metu natirtas nuoskau- i
tagio malūnu” (1945. JAV pagarbą didžiam dėtuvių Aukštaitijos kaimynas, sa- Lietuvai galutinai susikom- įos sjekįmus tu siekimu Straipsnis buvo parašytas
išleista 1952). liaudies iš-1 tautos sūnui prof. Steponui vo žodį atsiuntė raštu- į promitavo ir socialdemokra-
mintis atskleista pasakų rin- Kairiui, prieš mėnesį mirų- : tams nedera turėti su ja bet1 4 • ’ Dei svematos negaleda-

nų (1939).. 1940 m. išėjo
anksčiau parašytų apysakų' instono Churchillio ligos, 
rinkim s "Saule ant savo pe- ’iotuvių kolonija Londone

1—.n.a?. ~— --- i cnn 7Ti_ pu JU LJLtr VZ25. T\„l_ ry** ie

"Trumpai, 
randame čia

das. jos siekimus, tų siekimų 
santykius su vokiečių val
džia bei visuomene ir arti
miausios ateities uždavi- 

Vokietijos, nius. Paduodamas Vilniaus 
Lietuvai kara- konferencijos pagrindinę 

atkrito, ir politinę rezoliucijos mintį. 
Lietuvos Tarybos nariai jau autorius pabrėžia, jog tos 

i pradėjo ieškoti susipratimo rezoliucijos (Demokratinės 
Labai norėčiau dalyvau- su išėjusiais iš jos. kai ši nu- nepriklausomos valstybės) 

Solistas Noreika Italijoje *r bent tuo pareikšti savo tarė kviesti Lietuvai iŠ Vo- pamatais, tegali atsigauti
Milane ir Ma kva kaičia. Pa?arbą šiam didžiam kieti jos karalių. Ilgainiui su- 

* ' r‘ a " Lietuvos vaistybės vyrui, ku- siprasta. ir St. Kairys ir kiti 
rio visas gyvenimas šviete vįj grižo Į Lietuvos Tarybą, 
pirmos rūšies žvaigžde Lie-' , _x
tuvos padangėje. Jis buvo ir’ Tal»'- St'. Kaln? buta 
pasilieka nepakeičiamas pa- liai, visuomem-

mnko. toli įziunncio ir ne
pasiduodančio dienos įvy
kių įtakai, bet gerai apmąs-

kinyje "Dangus griūva“ šiam Nev Yorke. kokių reikalų.

ka "Sunkūs paminklai“
{1957) ir poezijos rinktinėi 

"Suversti arimai“ (1964). j
"Sunkūs paminklai“, ku-1 
riuose ir A. Venclova nera
do stiliaus puošmenų, buvo 

orutos duoklė režimui, nes 
apysakoje buvęs parodytas 
"lietuviškojo nacionalizmo 
ki augei iškurnąs“.

Talentingas rašytojas yra 
ir daugelio knygų vertėjas 
(Ibsenas, Schilleris. Tolsto
jus ir kt-). be to. yra rašęs ir 
Kelionės įspūdžius (1938- 
39). Pažmėtina, kad patys 
stiprieji Borutos kūriniai pa
rašyti priešsovietiniame lai
kotarpyje ar karo metu.

K. Boruta Lietuvoje da
bar taip apibūdintas: "Jo 
kelias ne visuomet buvo tie
sus. Tai savotiško charakte
rio. audringo temperamento, 
neiamios dvasios rašytojas" 
(A. Venclova. "Lit- ir Me
nas“ nr. 2), "kūrybiniame 
Borutos kelyje buvo daugiau 
spyglių, negu rožių, visur jis 
—romantikas...“ (V- Gali
nis, "Tiesoje"). "Boruta — 
didelis žodžio kultūros ra
šytojas“ (I. Kostkevičiūtė. 
"Komj. Tiesoje“)- Boruta 
dabar pristatomas kaip pa

si meno stažuotojais. I Itali
ją siunčiami atlikti stažo la
biau pasižymėję daininin
kai, gi Maskvoje mokosi 
"La Scalos“ baleto artistai- 
Sausio mėn. į Milano "La 
Scala“ teatrą stažuoti išvy
ko trys dainininkai: Lietu-

vyzdys tauraus kovotojo dėl 
Lietuvos laisvės, mokėjusio, 
kaip retai kas kitas, sude
rinti partijines pažiūras su

žangios kultūros kūrėjas, 
čiam rašytojui Kaziui Boru- kaip ilgametis "klerikalų .ir
tai suėjus 60 metu amžiaus, tautininkų priešą?“ ir kaip: 
apie jį paskelbti straipsniai nuolatinis maištininkas, 
su antraštėmis: "Nerimstan- Ar ne to(^j buvo 
čios dvasios rašytojas (^-j tremtas į Sibirą?

atsargiai. neisipareigojant ir 
kartu pabrėžiant, jog Lie
tuvos Taryba turi įgalioji
mus iš savo tautos, tai yra 
iš buvusios Vilniuje konfe
rencijos- Lietuvos Taiyba 
galinti veikti tik jai duotų 
įgaliojimų ribose.

Straipsnio autorius rašo 
apie santykius su Vakarais 

nuniokotas kraštas. Tą tvir- ir atskirai su Vokietija. Vo- 
tą rezoliuciją konferencija j kietija gi tuo metu kariavo 
priėmė atsižvelgdama į su Vakaių valstybėmis, tuo 
krašto reikalus, bet ir Į poli- būdu jis nerišo ir tada Lie

tuvos likimo vien tik su Vo-tikos idealus, kuriuos lietu 
vių tauta per ilgus metus 
auklėjo savyj ir dėl kurių 
aukojo savo gyvybę ir krau-

kietija.
Bus daugiau).

tančio. kas vienu ar kitu at- geriausi jos sūnūs.
vos ir hitų respublikų miestų Lietuvos patriotiniais-vals- veju dalytina-Jis nepabūgo Vilniaus konferencijos re- 
operose sėkmingai pasiro- tyi>iniais interesai8. Jam be pagrindo pnkaisio- zoliucija vra tikras visuoti-
dęs tenoras Virgilijus No- Į jamo urachininko vardo, bet njs ijetuvių obalsis. tai pa-
reika. estas H. Krūme ir Ar- Garbė ir nepamirštama ėjo savo pasirinktu keliu. r0(j0 faktas jog ji yra visur 
meni jos operos solistas Jere- atmintis šiam didžiam Lie- kuris vedei Lietuvos nepri- lietuvių be atmainos priimta 
vanio mieste V. Miranian. tuvos Sūnui!“ i klausombę. - vienu balsu tiek Amerikoj.

Vaizdas iš P. Vietnamo, žuvę komunistu partizanai ant kelio pora mylią nuo Kamhodžijos sienos.

STALINAS BUVO 
DIDŽIAUSIAS BAILYS

Karo metu buvęs sovietų 
ambasadorius Londone Ivan

tielc Rusijoj, tiek konferen-, Maiskyj. dabar akademikas, 
cijose Stokholme .r Berne. , atsiminimuose rašo.

Bet Vilniaus konferencija 
pareiškė ne tik idealą, bet 
nurodė ir kelią jam pasiekti, 
kad lietuvių tauta turi teises 
liuosai, savarankiškai savo 
gyvatą sutvarkyti. — dėl to 
niekuomet lietuviai neabe
joja- Bet šaltai ir rimtai at-

kad Stalinas buvęs didžiau
sias bailys. Kai Vokietija 
paskelbė Sovietų Sąjungai 
karą, Stalinas taip išsigan
dęs. kad net 4 dienas išbuvo 
užsidaręs Kremliuje ir nė 
su kuo nekalbėjo.

1
KELEIVIO 1965 METŲ KALENDORIUS JAU 

BAIGIAMAS IŠPARDUOTI. KAS JO DAR NETURI, 

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI. NES JAU YRA AIŠKU, KAD 

JO PRITRUKS.

L
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Pasikalbėjimas li
Maikio so Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

VIENUOLIŲ SIJONAI 
SUJAUDINO KUNIGUS I

Dvi šventos Uršulės vie
nuolyno Oklahoma City vie
nuolės. sesuo Stephen ir se
suo Immeculata. tris metu? 
planavusios, pagaliau švel
nesnio vėjo iš Vatikano su
laukusios ir savo perdėtinės 
leidimą gavusios, advento 
pirmąją dieną, lapkričio 21* 
d., užsivilko naujas „moder-

|' niškas“ moterims vienuo- 
| lems uniformas. Tai yra 

balta bliuzelė. juodas iki 
I kelių sijonas, aukštomis kul

nimis juodi batukai, be ran
kovių žaketėlis ir juostele 
parišti plaukai.

„Pirmoji kielė parneša 
pavasarį, bet pati neretai 
patampa speigo auka“, pa
sakė Amerikos katalikų mo
tėm vienuolių drabužių re
voliucionierė sesuo Stephen. 
meno mokytoja McGuinnese 
aukštesniojoje mokykloje-

Ta naujoji mada nebuvo 
viešai žinoma, kol jos nuo
traukas nepaskelbė laikraš
čiai. Dabar iš gimnazisčių 
neatskiriamos vienuolės pa
sidarė gyvų kalbų ir karštų 

j i ginčų objektu, ypatingai pa- 
’ I čių vienuolių ir kunigų tar- 

■ pe.
į Atrodo, kad dauguma 
! senesniųjų moteių vienuolių 
i pasisakys prieš tokią „revo-

_ liucija", nors kunigų daugu-

Buvęs Kulnis prezidentas Carlos Prio Miami mieste kal

ba pabėbėliams iš Kubos, kad reikia sudaryti Kubos 

vyriausybę užsienyje, nors JAV tam ir būtu priešingos. 

Ji galėtų savo būstinę turėti kurioj nors Pietų Ameri

kos valstybėje.

Ar skaitei 
šias knygas?

AR LAIŠKAI LIETUVOJE 
CENZŪRUOJAMI? I

„Draugas“ sausio 16 d- 
įdėjo nuotrauką atviruko, 
kuris buvo rašytas iš Vil
niaus į Izraeli, o atėjo į To- VIENIŠO ŽMOGAUS GY- 

!rontą (Kanadoje) laiške, ra- VENIMAS (Juozo Adomai- 
Į šytame iš Panevėžio į To-. čio-Dėdės Šerno gyveni- 
rontą. Kaip tai galėjo atsi- mo bruožai), parašė An
tikti?

Ne kitaip, kaip dėl cenzo 
liaus klaidos. Panevėžy ra
šytas laiškas buvo atsiųstas LIETUVIAIS ESAME MES 
į Vilnių cenzūrai, o ten cen- GIMĘ, lietuvių dainynas, 
zorius, jį atidaręs, per kiai- 100 dairų su gaidom dai 
dą į ta voką. adresuotą į To
rontą. įkišo cenzūrai atsiųs
tą izraelinį laišką, kuris ir 
atėjo į Torontą.

Susirašinėjantieji su Lie
tuva turėtų tai turėti galvo
je. nes cenzoriai pasiskai-
to ir šian 
laiškus.

ir ten siunčiamus

tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

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

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

89-is kongresas
POPIEŽIUS KUNIGUI 

LEIDO APSIVESTI

mas trumpiems sijonams 
dentas duoda svečiams ir iš- simpatizuoja. Tik vienas či- 

Kur sigeiti? kagiškis dvasiškis piktai pa-
---- v......... — Banketai ir gėrimai sakė:
— Atėjau su tavim baltis, prasidėjo dar prieš jo įves- Tai kaip dabar atskirti.
— Bartis nėra reikalo, tė- dinimą. tėve. Pati inaugura- kad čia vienuolės? Mes ta

ve. cija buvo pereitos savaitės bent antkakles turime ne-
— Maiki. kaip man pikta, trečiadienį, o sukviesti sve- šioti. o jos—beveik nieko',

tai aš noriu bartis. čiai pradėjo gelti ir lėbauti Pačios revoliucionierės ši-
— O ko tėvas pyksti? viešbučiuose jau nuo pat pir- taip aiškinasi:
— Pykstu, kad nepasakei nūdienio. Ir lėbavo ištisas „čia yra tai, kas mums

man. kad Vašinktone bus 11 is dienas. buvo reikalinga dėl to. kad
prezidento įšventinimas- ' — O ką jie gėrė? į ir vienuolės. kaip ir visi kiti

— O kas būtų. jeigu bū- ~ Jie gėrė daugiausia žmonės, tur ieiti su laiku".
Čiau pasakęs? " importuotus gėrimus: pran- sako sesuo Stephen. ir aš

__ \u taj būtume galėję cūziską šampaną, anglišką nemanau, kad mūsų nekal-
ir mudu tenai nuvažiuoti. Scotch, kanadišką Canadian tybės vainikėliai bus sunai-

— Bet mudu negavom pa- “ ir visokius kokteilius, kinti tik dėl to kad mes. pa-
kvietimo kokių tėvas pas Zacirką ne- vyzdžiui, nedevesime tų

gauni. ' sunkių cinktūrų (diržų apie
— Nu. matai, argi nebūtų juosmenį)“.

buvę gerai, kad mudu tenai ______
būtume? Ir tu klausi, ko aš ” = =
pykstu? Kaip gi nepykti, programą, kuri buvo is

...... . kad pražiopsotas toks dide- anksto paskelbta visuome-kunigai šventino musų pre- . n& žjniai Re [o a-
— Bet tėvas nebūtum prie remomjas stebėjau televizi- 

to ”good time“ priėjęs-Tuo- joje ii mačiau jas geriau, 
se banketuose galėjo daly-! negu tie. kurie buvo į Wa- 
vauti tiktai specialiais kvie-! shingtoną suvažiavę, 
timais svečiai. j — Ar matei ir paradą?

— Aš. Maiki. girdėjau.! — Mačiau,
kad prezidentas iškėlė balių ( — O kaip tau atrodė?
visiems už dyką. į — Gražus ir įspūdingas.

— Ne, tėve. prezidentas į Matai, dalyvavo apie 50 
tokio baliaus niekam nekė- • valstijų ir beveik kiekviena 
lė. Tiktai demokratų parti-1 turėjo fantastišgai papuoš- 

Lietuvą- „ jog komitetas pirmadienį j tą savo fiotą. savo vėliavas
_ ~ a.>?1.ngt.onAe Jie-Van^* buvo suruošęs Arsenalo pa-! ir orkestrą. Inauguruotis 
šiai meldėsi uz Amen ą i nemokamą „gala“ i prezidentas važiavo iš Bai-
prezidentą. teve. K

— Gut mornink. Maik!
— Labas rytas, tėve! 

dabar eini?

— Vistiek galėjom pažiū
rėti. Girdėjau, kad buvo di
delis kermošius, kaip Šilu
vos atlaidai. Ne pro šalį būtų 
buvę ii tau pamatyti, kaip 
kunigai
zidentą.

— Jo niekas nešventino, 
tėve.

— Kaip tai ne? Juk. sako. 
buvo keturi kunigai! Tai ką 
jie tenai darė?

— O ką daro kunigai, kai 
lietuviai pakviečia juos ap
vaikščiojant Vasario šešio
liktąją?

— Jie sukalba poterius už

talpose nemokamą „gala , r________ _______ ______
- .. pakyli, bet ir čia galėjo įei-Jtųjų Rūmų Į Kongreso Rū-

— Tai turėjo būti regu at-j tjktaj tįe kurie turėjo spe-Į mus- Po inauguracijos cere- 
Maiki. Ale pasakyk. cjajįag "admision“ koltas. į monijų tuoj išsitiesė 

— 0 kas yra „gala“?
— Gala reiškia nelabai

laidai
kodėl mokyklose uždrausta 
poterius kalbėti? Šito prajo-
vo aš negaliu išfigeriuot. ...
_ šin< 4ali^ kon«tituci- trarklnž3 iaut«- kur !va!™sl 

SI°S l i Va.l aktoriai visokiais savo juo-
joje yra pasakyta teve. kad ,inksmjna blik cia
mokykla turi būt, atsk rta av0 demok,.atams
nuo bažnyčios todėl Auks- J P karf tjR
c,austasis Teismas n uą- pareklamuoti savo
draudė mokyklose melstis. P inauguracinis ban-
Mokykla yra mokslui, o po

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eiietašciai, 
III psl., kaina........... $2.00

Pirmą kartą Kolumbijos
istorijoje katalikų kunigas ( ŠVENTADIENIS UŽ M1ES- 
vedė katalikiškomis apeigo-j to, Mariaus Katiliškio 17 

Imis žmoną, pačiam popie- noveiiUt kaina $5.00.
Šis kongresas yra 89-sis Priimtieji biliai duodami žiui leidus- Sutuoktuvės įvy-, na $5 ^

nuo to laiko, kai Jurgis Wa- prezidentui pasirašyti. Jis Barranųuille mieste Ka-
shingtonas buvo inauguruo- gali juos pasirašyti, ir tuo^dų vakare. MINDAUGO NUŽUDY-
tas 1789 metais. Jis savo būdu jie tampa įstatymais, Kunigas Pedro Urbano MAS, Juozo Kralikausko
darbą pradėjo sausio 5 d- arba nepasirašyti ir grąžinti Socarras su savo jaunamai- premijuotas romanas, 246
Vienas pirmųjų jo darbų persvarstyti. Jei antrą kartą te jau gyveno drauge kelio-į pSl.? kaina $3.
buvo suskaičiuoti 538 elek- bilius priimamas dviejų ^a metų ir prieš 11 metų J
torių, išrinktų lapkričio 3 d., trečdalių dauguma, tai pre-• atsisakė kunigystės. Sutuok- VYNUOGĖS IR K AKI L- 

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

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

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

balsus, tuo oficialiai patvir- zidentas turi jį pasirašyti-; tuvių dieną jis su savo žmo-
tinant. kad Lyndon Johnso- Bilius tampa įstatymu, jeigu 
nas vra išrinktas prezidentu, prezidentas jo nevetuoja ir 
o Hubert Humphrey vice- negrąžina kongresui per 10 
prezidentu. dienų.

Dabartiniuose atstovų rū- Kongreso sesijos papras- 
muose yra 295 demokratai tai baigiamos liepos bei rug- 
ir 140 respublikonų, o sena- piūčio mėnesiais. Jei yra 
te 68 demokratai ir 32 res- reikalo, prezidentas gali su- 
publikonai. Vadinasi, demo- šaukti kongresą ir nepapras- 
kratas prezidentas turi savo tų posėdžių.
partijos didelę daugumą, 
bet dažnai nevisi partijos 
atstovai vienodai balsuoja.:

ra turėjo du vaikus — 11 ir 
12 metų sūnus.

KAI MIRTIS NEŽADĖTA, 
IR KRITĘ NEUŽSIMUŠĖ

šešiolikametis Tom Taw- 
zer šiomis dienomis nuo 
Golden Gate (Aukso vartų) 
tilto San Francisco įlankoje 
nukrito į 236 pėdų gilumoje 
vandenį tiesiai garlaiviui ant 
tako. Jis ne tik neužsimušė, 
bet ir laivas nepei-važiavoj 
ir dar savo jėgomis priplau
kė prie atskubėjusio uosto 
sargybos laivelio, kurs jį iš-

Washingtone pastatyti iš vilko iš vandens ir nugabe- 
marmuro ir granito rūmai.1 n° j ligoninę. Ten buvo nu- 
kurie atsiėjo 122 mil. dol. statytakad jaunuolis yra 
Tai brangiausias pastatas nusilaužęs sprandą ir susiža-

A.C.N.S-

BRANGIAUSI RŪMAI 

MŪSŲ ŽEMĖJE

oany oaiim-K ATKUS A,

nen, garsios švedų rašyto
Praeitam kongresui buvo 

pasiūlyta 19.236 Įstatymų 
sumanymai (biliai) ir rezo
liucijos. Iš jų 1,742 buvo 
pianešti atstovų rūmams ar
senatui- 666 vieši biliai ir__ ___ o_____  r
360 privačių buvo priimti ir mūsų žemėje, nes Pentago- lojęs vidurius, bet daktarai 
paskelbti įstatymais. nas. didžiausias ofisų pasta- tvirtina, kad pasveiksiąs.

.... tas žemėje, atsiėjo 83 mil- „Ėjau tiltu ir staiga pasi-
Bilius galima siūlyti at- doleriu. jutau besąs vandeny“, tiek

stovų rūmams ai senatui, tik , ^pie savo nušokimą nuo til-
mokesčius liečiantieji biliai Tuose rūmuose bus atsto- atsimena pasakyti Tomas 
turi būti pirma pasiūlyti at- vų rūmų narių ofisai. įreng- Tavvzer Uosto patrulis pa- MERIKOJE, St. Michebo-
stovų rūmams. ti su tokiais patogumais ko- stebėjęs kad laivas plaukia

Gauti biliai perduodami kim štų dienų techn.ka tikta. tiesjaj . vandenyje pIūdu.
atitinkamiems komitetams.' paje?'a . . riuojautį žmogų, signalais
sudalytiems iš abiejų parti- Rūmai pavadinti pnes atkreipė laivo kapitono de 
jų atstovų. Atstovų rūmuose kelerius metus mirusio ilgė
tu komitetų vra 20. o senate mečio atstovų rūmų piimi- 

" i ninko Sam Rayburn vardu.

jos romanas, 291 psl., kai-
PANE VĖŽYS, didžiausia 

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 8C ps’, 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

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

• * nu kietais $o.00.mesi, ir tas spėjo laivą pa
sukti į šalį vos per 10 pėdų ATSIMINIMAI APIE JUO- 
nuo vaikino. ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma- 
Anglų-lietuvių kalbos io- nas, parašė Aioyzas Baro- 

dynas, 57. Baravyko apie nas’ P8’ - ^a>na SL5O 
30,000 žodžių, o83 puslapiai NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
kMina ........................ $6.00 FUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

ŽODYNAI

I

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Keleivic administracijoje

,. . , . „ i galite gauti šiuos kiekvie-Murklys yra neturtirgos ūkininkes Daugines įna- reikaiingus Zodynu--
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių Anglų-lietuvių kalbos žo- 

inarnių—žvirblių, pelių, žiurkių. -Ji turi šunį, jos kiemą jyna*, V. Baravyko, 36^ 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- psl. apie 26.000 žodžiu, kai 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

per
Pennsylvania Avenue para
das. Ritosi valstijų fiotai.

rojo muzika ir trinksėjo 
būgnai. Demonstravo ir 
ginkluotosios krašto jėgos. 
Paradui pasibaigus. 9 vai. 
vakaro, prasidėjo didysis in
auguracijos banketas, kuris 
buvo padalintas tarp arse
nalo salės ir trijų viešbučių. 
Kaip sakiau, bilietas į tą 
banketą kainavo $50 porai, 
ir ne betkas galėjo jį nusi
pirkti.

— Tai kiek galėjo kaš
tuoti visų trijų dienų baliai?

— Iš anksto buvo apskai
čiuota. kad visos inaugura-

na $4.(H

vardą- Jo inauguracinis ban 
ketas buvo trečiadieni, inau
guracijai pasibaigus. Bilie
tai į šitą banketą kainavo 
$50 porai. Tačiau tokie bi-

— Tai tiek apie poterius., |jetaį buv0 pardavinėjami
tėve- Dabar jau galima pa- tiktai tiems, kurie turėjo 
sakyti šis tas ir apie prezi- Specįalįus pakvietimus. Su 
dento inauguraciją. paprastais pakvietimais, ku-,

— O kas ta inguracija? „e buvo siuntinėjami „vi-Į............. _
__Inauguracija, tėve. reiš- siems šventiems“, niekas ne- cijos išlaidos, su visais ban

kia prezidento įvesdinimą ir įėjo. . .Ketais’, l^i a(]ais-. fotais ir
jo priesaiką, kad vykdys — O iš kur tu viską zi- kitais dalykais, sieks dviejų 
krašto konstituciją ir kong- nai? . milionų ir 100 tūkstančių
reso nutarimus. —Tėve. aš daug skaitau- dolerių-

_  Ar įvesdintas prezi- Aš turiu ir inauguracijos —Ar pasiuto. ...

teriams yra bažnyčia. Juk 
aišku, ar ne?

— O gal ir tavo teisybė.

prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

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

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

silpni jungiasi

636 E. Broadway

“KELEIVIS”

.____ So. Boston 27, Mas*.
I

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

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

K
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JULIUS KAUPAS

Velnias Juoduodegis Kaune
(Tęsinys)

— Kaip vadinies? — paklausė teisėjas griežtu balsu. 
— Juoduodegis..-
—Koks tavo amatas? — tęsė teisėjas, piktai žvelg

damas i Juoduodegi pro didžiausius akinius.
— Aš velnias... — atsakė Juoduodegis. drebėdamas 

iš baimės-
Tuoj visa salė ėmė garsiai juoktis.
— Velnias! — pyktelėjo teisėjas. — Ir aš pats matau, 

kad velnias! Bet kok j darbą dirbi?
— Nieko nedirbu, o anksčiau tai ugnį po katilais 

kurstydavau.
— Teisėjas viską atžymėjo raudonu rašalu i storą 

teismo knygą, o po to pratarė lėtu balsu:

Vincas Kazokas
Teises patarimai

VAKARAS

Jau baigiasi sunki šitos dienos kelione. 
Dainuodami artojai grįžta i namus.
Tik tu virpėdamas į raulę žiūri neramus. 
Tartum; gęstančią gyvenimo svajonę,
Kuri raudonais atspindžiais, tarytum pirštais.
Beviltiškai dar siekia debesų.-. Ir tu
Jauti, lyg skaudžiai kažin kas tavy numiršta,
O sutemos, kaip gedulingos skaros, tirštos 
Tau uždengia staiga žvaigždėtuosius skliautus.

Poetas Vincas Kazokas gimė 1919 m. sausio 15 d. 
Mečiūnuose. Seinų apskrity. Dabai gyvena Australijoje, 
redaguoja tenykščių lietuvių laikrašti "Mūsų Pastogę“.

Kiekviena moteris * karalienė
Kaip Anglijos karalie- kūtės toasto, plonai sviestu 

pateptos, ir vienas minkštai 
išvirtas kiaušinis-

nė Elzbieta išsilaiko tokia 
plona, valksti ir jauna? — 
klausia milionai moterų, ku-i Priešpiečiams 
rios norėtų panašiai atrody !

— Jis žmones gundo! — šaukė jie. — Blogais keliais 
veda.-.

į ti. Čia visoms nieko nekaš-
— Dabar sakyk, kaltinamasai, kokius nusikaltimus tu°jant*s paaiškinimas, 

esi padaręs bei papildęs? Anglijos karalienė Elz-
. .. „ . bieta II šiandien sveria tik

Tuoj pašoko bent šimtas žmonių salėje ir ėmė šūkaut.; 119 svaru tai vra 29 svarais 
iškėlę rankas. mažiau, kaip vesdama savo

princą konsortą Pilypą 
(princas konsortas. kaip yra 
vadinamas Anglijos kara-

Veltui Juoduodegis bandė teisintis, kad jis nekaltas.' lienės vyras, nereiškia kara-
Jis sakėsi tik vakar pirmą kartą i žemę atvykęs. — ir vi- lienės vyro. bet tik jos kom-
siškai ne žmonių gundyti, — bet niekas tame triukšme jo panioną. partneri.-.).
neklausė. ! Pasirodo, kad neužilgo po

Vyriausias teisėjas paskambino varpeliu ir prabilo: Pilypas, kuris buvo
r 1 i žinomas kaip geras moterų

— šiuomi šaukiu save pati ir kitus teismo narius ragautojas*4. mandagiai, bet 
slapto posėdžio. ‘ aiškiai pasakęs, kad jis

m , . . ., , . .......... _ .mėgsta plonas, valksčiasTaryba subildėjo ir pakilo nuo kėdžių, v įsi įsgarme- 
jo i gretimą kambarį, užsirakino duris ir. aklinai užsi
sklendę langines, pradėjo slaptą posėdi.

- dukart
per savaitę virta žuvis, ypač 

, mėgiama lydeka; bet lašiša 
ir unguiys draudžiama; ža
li Saločiai su citrina; pabai-į 
gai vaisiai.

Pavakarei — arbatos puo
delis ir du gabalėliai džio
vinto pyragaičio.

Pietums (tai yra pagrin
dinis dienos valgis, patiekia
mas ankstybą vakarą) — 
truputis prieškandžių, be 
majonezės. du kartus per 
savaitę paukštiena arba lie
sos mėsos (jautienos) keps-;

sportines moteris. To užte
ko. Elzbieta tuojau iš pa- 

’ grindų pakeitė valgius, iš- 
' braukdama visus saldžius 
> dalykus, pirniausia angliš- 
i kus grietininius saldainius, 
kepsnius, torius, pyragai
čius. Visas valgių sąrašas 
buvo pakeistas, miltiniai 
valgiai, bulvės, grietinė vi
siems laikams dingo nuo 
stalo; riebi mėsa irgi nepa
tenka ant karališko stalo. 

Karalienės

— Reikia velnią uždaryti Į kalėjimą ir užrakinti de 
vyniom spynom, kad nepabėgtų, — tarė teisėjas tokiu 
praplikusiu pakaušiu, kad jis net ir tamsoje blizdėjo-

— Bet kalėjimas jau visas pilnas! — atsakė kalėjimo 
viršininkas, žvangindamas už diržo sunkiais vario rak
tais. — Plėšikas Barzdočius buvo pats paskutinis, kuris 
dar šiaip taip itilpo.

— Reikia Barzdočių paleisti, o velnią uždaryti! — su
šuko kitas, kuris buvo toks plonas, kad jo beveik ir nesi
matė. — O geriausiai tai visus paleisti, nes kas gi norės sė- skanėstai bei išgėrimai yra: 
dėti kalėjime kartu su velniu? stiklinė pasaldinto citrininio

— Bet jei paleistum visus, tai ir vėl reikės isitaisyti, \an^ens- ant tuščios dūšios

spynas kisenems užrakinti, - atkakliai pnesinosi kitas, čiam- dvi plonos rie
energingai mosuodamas ranka. Mat. plėšikas Barzdočius
buvo jam pavogęs kortų kaladę ir pypkę su taboka. — Bus ■■■ —
dar didesnis vargas! Tada geriau jau velnią.-.

— Pažiūrėk i bausmių knygą, ir sužinosim, kokios i 
bausmės velniams numatytos. — kukliai pasiūlė raštinin
kas. Jis labai gražiai rašė ir. be abejo, nešiojosi už ausies ' 
rašalu varvančią plunksną. I

Tai buvo gera mintis. Visa taryba tuoj apstojo raš-! 
tininką ir sužiuro j taukuotą, truputį pelių apgraužtą 
bausmių knygą.

— Štai bausmės plėšikams...—ėmė murmėti raštinin
kas. pagarbiai sklaidydamas knygos lapus. — Čia va gir
tuoklių bausmės... Čia ir kortų lošėjų.,, — ir taip pamažu 
jis pervertė visą knygą. — Keista! Visiems bausmės nu
matytos. tik vieniems velniams ne-..

— Kaip tai nenumatytos? — nustebo visi netikėda-! 
mi. — Pamanykite, tokiam nusikaltėliui!..

— Nėra. — pakartojo raštininkas, — todėl, būdam: 
teisingi, jo ir nuteisti negalime.

— Deja. negalime..---- patvirtino ir teisėjai.
Skausmo kupina mirštančio

— Šiuomi skelbiu slaptą posėdi baigtu ir uždarytu.— ; .
paskelbė vyriausias teisėjas ir pašokęs atrakino duris.

Visi išėjo i triušmaujančią salę ir susėdo ant aksomi
nių kėdžių.

Vyriausias teisėjas išgėrė stiklą vandens, krankšte
lėjo ir prabilo:

— Teismo taryba, susidedanti iš manęs ir iš kitų. 
nemažiau teisingų teisėjų, išsprendė Juoduodegio bylą 
slaptame posėdyje. Patirta, kad įstatymas bausmių vel
niams nenumato, dėl to taryba skelbia velnią Juoduode- 
gį išteisintu.

mėgiamiausi

Klausimas

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

Aš esu išsiskyrusi su savo 
vyty jo iniciatvya. bet sky-, tomobili 
įybų mes nepaememe. Jis į 
man moka keletą dolerių už 
mano ir vaikų išlaikymą. Ta
čiau aš ir pati turiu dirbti, 
nes kitaip tikrai neturėtume 
iš ko gyventi. Mes gyvena
me pas mano motiną, kuri 
prižiūri vaikus., kai aš dir
bu. Jei neturėčiau savo ma
mytės, būčiau seniai iš pro
to išsikrausčiusi dėl visų tų

kaip tik jis nori. nors namai 
buvo nupirkti abiejų vardu.

Vyras dirba, turi gerą au- 
ir iš viso gyvena

geriau negu mes. Dabar 
man vienas mūsų buvęs 
draugas papasakojo, kad 
mano vyras parašė testa
mentą (Will) ir kad jis visą 
savo tuilą užrašė savo bro
liui, kuris ir taip turi užten
kamai savų pinigų. Jis vi
siems giriasi, kad nei aš, nei 
jo vaikai iš jo nė cento ne

T - *- • įgausime, kad jis visą turtąvargų. Ir motina ir patėvis fe,.,: atiduos svetimiems.man padeda gyventi-
Kai buvome vedę. turėjo- 

* me trijų aukštų namus. Vie
name aukšte patys gyveno
me, kitus išnuomavome. Da
bar. man su vaikais išsi
krausčius iš tų namų pas sa
vo motiną, vyras renka vi
sas nuomas, šeimininkauja.

Labai prašau man patar
ti. ka aš turėčiau padalyti 
tokiu atveju- Ar aš galiu ji

kei-šytų. Juk Įstatymai nega
li leisti tokio neteisingumo?

Motina.
Massachusetts.

Atsakymas
Deja. mano atsakymas 

nebus Tamstai labai palan
kus. Jei buvo teismo nutari
mas. kad Tamsta palikai sa
vo vyrą (deserted her hus- 
band), arba kad jis gyvena 
atskirai nuo Tamstos dėl i- 
statymo akyse pateisinamos 
priežasties, Tamsta negalėsi 
reikalauti savo dalies (sta- 
tutory share) tuo atveju, jei 
Tamstos vyras miltų pirmas, 
palikęs testamentą. Tamsta 
negali jam uždrausti pada
ryti tokį testamentą, kokį 
jis nori. Taipogi negali jam 
uždrausti palikti savo turtą 
tam. kam jis nori.

Kas liečia namus, kurie 
buvo nupirkti abiejų vardu, 
jis negali niekam jų atiduo
ti. perleisti arba užrašyti be 
Tamstos sutikimo. Jis negali 
jų palikti kitam ir testamen
tu. Jam mirus be skyrybų 
(divorso), namai tektų 
Tamstai. Jei būtų teismo 
pripažintos skyi’vbos, pusė 
namų būtų pripažinta Tams
tai. o kita pusė vyrui. Jei na
mai yra abiejų vardu kaip 
Tenancv bv Entirety (o

priversti tą testamentą pa- Massachusetts beveik visų 
keisti? Nors aš pati iš jo ir vedusiųjų žmonių nekilno- 
nieko nebenoriu, bet jis pri-j jamas turtas yra taip sura- 
valėtų palikti savo turtą sa- sytas), tai nuomos, kol jis 

gyvas, priklauso jam. o ne 
Tamstai, pagal Įstatymus.

vo vaikams, o ne svetimie
siems tik dėl to. kad man at-

TAI DŽIUGINA MANE
Kai ateina Kalėdos, mes

nys. vandeny virtos daržo- visi mėgstame ta proga pa
ves. pabaigai virti arba žali sveikinti savo draugus bent 

gylį j per savaitę le- trumpu laiškeliu. Malonu ir 
' gauti tokius sveikinimus, 
i Juk su daugybe artimų

dai iš vaisių.
Gerti leista "sausas“ (ne-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
sr Kitam Dovanot7.man j vi

coldnci sbom- ir ctiklus; žmonių išsiskyrėme. jie pali-; dėl laisvos Lietuvos. lwu
šampano. Pavalgius Elzbie-!ko ^•su ^.ssueltl1n1I)apI‘! 
ta mielai išgeria puoduką' ™atvtl ne^akm^; todėl ma- 
juodos nesaldytos kavos. I ^ony nors laiskeh gauti iš tu.

. f su kuriais esi kadaise malo-
\algius dažnai gamina nįų vajan(jų praleidęs, ap;e

Rnckinaham kuriU0S tUli £raŽil2 at?irnini' DIENOJANT. -HyrMb karaliaus’Buckillgham 1 ūmų saliono yjjų ! sfioar*? Krnrr. Bielinio idomns atsi

virtuvėlėje- į jęaj mane spaudžia vie-
Negana to. savo figūrai natvė ir liūdesys, aš imu Ke- 

valksciai išlaikyti karalienė leivį ar gautus Kalėdų atyi- 
dukart per savaitę duoda iš- rukus skaityti. Man tada 
masažuoti visa savo kūną ir nuo širdies lvg sunkus ak- 
kasdien po 10 minučių gim- muo nuriedi, jauties lyg pa- 
nastikuojasi. I sikalbėjusi su gerais drau-

Tris kartus per savaitę jai &ajs- kur*e tavęs dai nepa
daromas kojų masažas su ^k’šta. Malonu, dai non.-i 
pušų ekstrakto aliejumi. Ji gyventi. _
prausiasi tik šaltu vandeniu. Barbora Krusiniene
vartodama gerą muilą. Gul
ti eidama, ji nevartoja jokių 
veido kaukių, tik įsitrina 
grynu riebiu kremu. Dieną 
jokio kremo nevartoja nei 
dažų. tik truputi šviesiai ro
žiniu pieštuku pasibraukia 
lūpas.

-Jos plaukai, kaip jos šu
kuotojas Jean Clement išda
vė, nereikalingi jokio dirb
tinio bangavimo, nes iš pri
gimties yra banguoti.

Reikia dar pridėti, kad 
tiek ir karalienės, tiek ir Pi
lypo svarbiausias rūpestis— 
gimdyti vaikus, pratęsti ka
rališkąją giminę. Tą valsty
binę pareigą jie atlieka ge
rai.

Vadinasi, kiekviena mo
telis gali atrodyti kaip kara
lienė, nes beveik kiekviena 

1 gali tai. ką ir Elzbieta.

Šėriku okupacijos ir teroi-o Lietu 
roję. Kaina........................... 25 Cc

tVTI.GFNTS 1 PRAEITI. K. Žuko i 
domūs a’oimir imai. 477 psl.. kai 
na .......................... ........... 95.0C

sSran? Kiprt Bielinio idomūs atsi 
minimai. 464 ps!.. kaina... .86 00

i905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapis- 
Kaina ......................................... $6.00

•-IETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 daines su gaidomis. Ang 

llškal duotas kiekvienos daino« 
turinys todėl tinka dovanoti » 
lietuviškai nekalbantiems, iri.-. 
>25 pas!, kaina ........................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P- 
rašė E. Venderveide. vertė Vardū 

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

Čia jis pažvelgė į kitus teisėjus, tarsi abejodamas, ir 
dėl visa ko pridėjo:

— Be to, kalėjime tuo tarpu vistiek nėra vietos- Už
tatai nusprendėm, kad Juoduodegis galės gyventi kur nors 
netoli kalėjimo ir verstis kuriuo nors naudingu bei neža
lingu amatu.

Tai taręs, jis atsisėdo ir paskambino varpeliu.
(Bus daugiau).

Garsioji aktorė Jeanette MacDo- 

naid, 57 m. amžiaus, šiomis die

nomis mirusi nuo širdies smū

gio. Viršuje ji taip atrodė prieš 

mirtį, o apačioje, kai pradėjo sa

vo karjerą 1935 metais.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 14: 
paL kain* ............................. >1.25

>EMATT£S RASTAI Garsiosios m» 
sų rašytojos pirmojo kai o me: 
Amerikoje .larašvti vaizdelis’- • 
rašytojos paveikslą. 129 puslapi* 
kaina .......................................... 50 C’

TAVO KELIAS I SOCIALTZM? 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpe 
socializmo aiškininmas. Kaina 25

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valū
no romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kama ............................. $4.06

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrir. 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerai,h 
popieriuje. Kaina .................... $d.5->

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų dikfatfi 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų. 96 psl. 
Kabia ..................................... 50 Cnt

<EN0VES LIETUVIŲ PINIGAI nur 
-eniausių laiku iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų. S96 osl.. geras popierius 
kaina .......................................... $10.0

kLTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos i vien# 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl moterystė# 
knygų, kieti riršai, 581 puslapis 
Kaina .................................... 95.00

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valiu
lio romanas iš 1935 metų Su\ari
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psL Kaina................................. $3.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šjo krašto lietuviu t<rorit*. 
gausiai iliustruota, parakė St. Mt- 
••hel.-onas. virš 500 puslapių. Kai
na kit tais viriais $5.00, mirk.-tais 
viršais ......................................... $4.00

..IETUVA BUDO, Stepono R*:nc 
labai vaizdžiai lr įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėiėal 
iš miego, geriausia d- vana kiek
viena proga gražia; - .ietai? vir

šeliais. ;linstroota. 416 puslapių, 
didelio formate Kaina .... $55®

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOU 
SEV1ZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta to« 
Klausimu knygutė. Kaina.. 25 » «»*.

rASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius rišame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTlJOe PROGRAMiNfiS Gai. 
RfiS, S2 nsl.. kaina......... 25 Ona

:UOZAS STALINAS, arba kala 
KauKizo išponis buvo pasidarė® 
Rusijos distatoriu. Kaina 25 Cnt.

t.IETUVIŲ KALROS GRAMATIKA. 
Farasė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusią, 
pių. Kaina ................................. $1.0®

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa 
NEŠIMAS, arba kodei masuoae oė 
ra vienybė?. S0 psl., kaina .. ti.Of

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ane'kio 
istorinis romanx« iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $2.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kama........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. Michelsonienė, 250 ’vairių lieta, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
152 puslapiai, karna...............  $I.a

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kama ........................ $6.0<

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Rrisučiūno atsiminimai ia lietu
ves ir i« Ame.-iknv lietuviu gyve
nimo. 178 psl.. kaina ........... $2.0*

SOCIALIZMO TEORIJA. Trum;,ai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarks ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

UEKOKP.ATINIO SOCIALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir na.iingn 
knyga šių dienų ciaurimair.s su
prasti. Kaina ............................ &Oe

UžsakyniiM ir pinigus prašome siųsti šiuo adreeu; 
KELEIVIS

<3fl E. Broadvray ------ :------ So. Boatoo 27, Mi
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

PASKELBIMO 47-SIOS SUKAKTIES MINĖJIMAS BUS 

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

TESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJ (THOMAS PARK). 

KURĮ RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

SKYRIUS-

Dramos sambūris vėl 
vaidins

po ilgesnės pertraukos 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris rengia vaidinimą 
Lituanistinės mokyklos nau
dai. Spektaklis įvyks kovo 
28 d. Vaidinime dalyvauja 
eiiė senesnių ir daug naujų 
narių, apie kuriuos dar vė
liau pakalbėsime. Režisuoja 
akt. Aleksandra Gustaitie-

bet į nė.niais samprotavimais, 
gyvu širdies balsu, degančiu 
jausmu ir dailininko vaiso
mis, kokia yra ir pati poezi
ja- Prelegentą gausiai susi
rinkusi vyresniųjų ir jauni
mo publika išklausė su dide
liu susikaupimu ir palydėjo 
nuoširdžiausiais aplodis
mentais. nes jame pažino 
ne tik paskaitininką, bet pa

Poetas Henrikas Nagys 
c

Bostono Kultūros Klube

Praeito šeštadienio Lietu
vių klubo programa buvo 
skilta išimtinai poezijai. Vi
so šio susirinkimo centrą su
darė svečias iš Montrealio 
žymusis mūsų naujosios 
kartos poetas dr- Henrikas 
Nagys.

Dar prieš prelegento žodi g^ą kūrėją, su savo tau- 
Birutė Adomavičiūtė pade- jOS dailiojo žodžio mene. 
klamavo prieš metus čia mi- dvasios gaivia šilima u mus 
rūsio poeto Fausto Kiršos pasitinkančių sutemų hude- 
eilėrašti. o Dramos sambūrio Sld* Aplamai, tai buvoue- 
akt. Jurgis Jašinskas nuotai-! nas 1S įdomiausių Kultui os 
kingai paskaitė kelis Henri- klubo vakarų-

Svečiui pagerbti inž. Čes
lovas ir Irena Mickūnai sa-j 
vo rezidencijoj surengė jau

ko Nagio eilėraščius, tuo su
pažindindamas klausytojus 
netarpiškai su pačia poeto 
siela, kas yra daug vertin-; priėmimą, davusį progą 

r artimesniems bičiuliams su
poetu dar valandą kitą pa
bendrauti.

giau. negu įprastinis biogra
fijos žinių pasakojimas.

Dr. Henrikas Nagys savo 
originaliu žodžiu peržvelgė 
lietuvių poeziją nuo pat 
liaudies dainos gimimo iki
jauniausiųjų dabarties kūrė- eilęsav0 pažįstamų, daly- 
jų skausmo kupinų strofų, j vavQ aktua]įam studentijos 
visą šios literatūros istoriją. Ralby RoTno įr Nojolės 
suvesdamas lyg į vieną die- šležų bute ir kt. 
ną. nuo juodos tamsos prieš.
saulės patekėjimą ligi ryt- yra vilties ši pavasari H. 
mečio, vidurdienio ir vėl vi- Na - dar -ia fšgirsti Kulta_ 
sa skandinančių vakaro su- -3mas Utoa.
temų ir ateinančios dienos 6
nežinios. Jis nekalbėjo sau-

Dr. H. Nagys. buvodamas 
vieną dieną Bostone, čia dar 
aplankė lituanistinę mokyk-

ALTO susirinkimas
Šį ketvirtadienį, sausio 28 

d. 7:30 vai. vakaro So. Bos
tono Pil. Dr-jos patalpose 
bus Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus susirinkimas, 
kuriame visi nariai prašomi 
dalyvauti. Jame bus galuti
nai aptarta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimo programa. 
Minėjimas bus vasario 14 d- 
So. Bostono aukšt. mokyk
los salėje (Thomas Park) 
2 vai. popiet.

Atidarys didžiulę 

auditoriją

Vasario 21 d- bus iškil
mingai atidalyta auditorija, 
angliškai pavadinta War 
Memorial Auditorium, gre
ta naujojo Prudential bend
rovės dangoraižio. Audito
rija atsiėjo 12 mil. dolerių, 
joje yra per 4,000 vietų vai
dinimams. o susirinkimams 
net 5,800. gerai įrengta sce
na. todėl ir Metropolitan o- 
pera. atvykusi į Bostoną, tu
rės patogias sąlygas. Joje 
galės posėdžiauti didelės 
konvencijos.

Lankėsi dr- J. Valaitis

Praeitą šeštadienį Kelei
vio įstaigoje lankėsi dr. Jo
nas Valaitis. Jis profeso
riauja Illinois universitete 
(Chicagoje). į Bostoną at
vyko išklausyti elektrinio 
mikroskopo seminaro North- 
eastern universitete.

. . Kas gali dovanoti 

pianiną?

Baltijos ir Žalgirio tuntai 
savo patalpoje neturi piani
no. todėl kreipiasi į tuos, ku
rie turi tinkamą naudoti pi
aniną. bet kuris jiems nėra 
reikalingas ir galėtų jį pa
dovanoti skautams- Už tai 
jie bus nuolat dėkingi.

Skambinti S. Subatkevi- 
čienei AN 8-1992.

Ukrainiečių šventė

Sausio 22 d. ir Bostono 
ukrainiečiai minėjo savo ne
priklausomybės paskelbimo 
47 metų sukaktį. Tą dieną 
prie miesto valdybos rūmų 
plevėsavo jų tautinė vėlia
va. Gubernatorius tą dieną 
paskelbė Ukrainiečių nepri
klausomybės diena.

Adv. Z. Shallnienė sveiksta

Adv. Zuzanai Shallnienei, 
kuri susirgusi paguldyta 
New England Medical Cen
ter, buvo padalyta operaci
ja. ši rimta operacija gerai 
pavyko, ir ligonė jau sveiks-

Lietuvis spaudos mašinų 

parodoje

Praeitą savaitę Bostone 
buvo N. Anglijos spaudos 
masinu paroda. Joje dalyva
vo ir Polygraphic Equip-

Į rev. komisiją—inž. A. 
Lapšys, V. Stelmokas ir J. 
Sonda.

Po susirinkimo buvo va
karienė. Joje buvo ir meni
nė programa. Tai satyrinė 
transliacija „Laisvė Varpo 

ment bendrovė iš Stamford.1 50 metų sukaktis“, kurią pa-
Conn., kurios pirmininku y- 
ra Jonas Lenktaitis. buvęs 
žinomos Patrios leidyklos 
savininkas-

Laisvė Varpas pasiryžęs 

toliau skambėti

ruošė rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santva
ras. ir jie dar su Aleksandra 
Gustaitiene ją atliko ir įre- 
kordavo. Šis humoristinis 
žvilgsnis į ateitį, meniškai 
sukultas, visus tikrai gerai 
nuteikė, sukėlė linksmą pub
likos reakciją—daug e'ar-

Sau>io 24 d. buvo Laisvės, daus juoko ir komentarų
Varpo radijo sprendėjų su 
važiavimas. Jų (atskilų as
menų ir organizacijų) yra 
per 60. bet susirinkime te
buvo apie 30. Iš valdybos 
pranešimo paaiškėjo, kad 
radijo išlaikymas per metus 
atsieina apie $6.000, kad 
valdyba labai daug jėgų iš
eikvojo. kol tokią sumą su
rinko. Jos beveik pusę suda
ro parengimų pelnas, o mo
kančių tokį mažą mokestį 
(po 10 centų už programą) 
nėra nė 200.

Ir nusmaigstant ateities 
gaires daugiausia kalbėta, 
iš kur tų lėšų daugiau gauti- 
Jų daugiau turint, galima 
būtų ir geresnę stotį ir laiką 
gauti ir pačią programą dar 
patobulinti. Iš čia pat įvyk
dyto apklausinėjimo, kiek 
kas galės paremti, paaiškė

Į vakarienę atsilankė ir tą 
dieną Bostone viešėjęs poe
tas Henrikas Nagys iš Mont
realio.

Ko verti laimėjimai?
So. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos šachmatininkai įpu
sėjo rarpklubines Bostono 
varžybas pirmoje vietoje! 
Garbė lietuviams, juo la
biau. kad šių metų tarpklu- 
binės varžybos, anot Sun- 
day Globė, yra pačios stip
riausios miesto istorijoje.

Štai jų pasekmės:
Lietuviai 2(4—Harvard 
Lietuviai 2'Zz—Bovlston 
Lietuviai 3*2—Sylvania 
Lietuviai 3(4—Cambridge
Lietuviai
Lietuviai

ta. Linkime gerai atsigauti. J°- kad Laisvės \ ai pas dai 
gali skambėti ir net garsiau.
jei dar daugiau bus jo rėmė
ju

2'/z
2(4 
D/e 
D4

4.—Cambridgell 1. 
2—M.I.T. 3.

, , . , . Vienos dienos nuoma yra
_________________ tūros vakare, kuriame daly- ?4 500 Q vjg dėlt0 jau yra

so iiteratūros istoriko ar kri- vaus ir rašytojas Marius Ka- užsakymų net 3 me-
tiko datomis bei matemati- tiliškis iš Chicagos. tams iš anksto.

Serga I. Lekienė
Izabelei Lekienei, visuo

menininko Juozo Lėkio J Į valdybą išrinkti: pirm. 
žmonai, praeitą savaitę Car- P. Viščinis, vicepirm. J. Ka- 
ney ligoninėje padaryta; počius. E- Meilus ir A. And- 
sunki operacija. Uperacija riulionis. sekr. inž. A. Zikas. 
gerai pavyko, ligonė spar- ižd. E. Grušienė, nariai J. 
čiai sveiksta- Linkime jai Laurinaitis. J- Stankevičius, 
greičiau atgauti jėgas. 1 J. Sviklas.

Lietuviai 21—Kiti 14
Našiausi komandos taškų 

rinkėjai buvo: Bostono čerrv- 
pionas Gediminas Šveikaus
kas 4, Algis Makaitis 4. Ka
zys Merkis 4i/> ir talkinin
kas Juris Ozols 4,/o. Kiti 
mažiau: Leopoldas Švei-

»*» Alrrivrlac T
vičius po iy2. V. Ezerinš 1- 

Mūsų vyrai laimėjo 4 
rungtynes, dvi sužaidė lygio-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų orjranizacija gyvu-ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir -omo iidžiausi ka
pitalą.
>>ąn»<xningas neta-ns LTrib* APDRAUDOS. bet
stoja nariu Į SLA. nes žino: 1) kad SLA apara uu a serą, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauua pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę globa. 3) SLA apd-rauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST A DU YDA GYVYBftS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nno gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

Du medinius namus viename 
sklype, nuomos per mėnesį $165. 
parduodu už $9.506.

Dviejų butų medinis namas, 
nuomos 110 mėnesiui, parduo
damas už $6.500.

Mūro namas su garažu, skly
pas 200 pėdų ilgio. 280 pėdu plo- j ‘ 
čio. Zona C.5 Commercial. gali- uraugui,

KĄ DOVANOTI?

KNYGOS JAUNIMUI

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova- Jeigu yra reikalas ameri-

ną savo pažįstamam ar kiečiui padovanoti knygą.
gali- tai atsiminkite, tai Keleivio administracijo-

ma statyti dirbtuvę, sandėlį, ap ' kad geriausia dovana bus je galite gauti šias tinkamas 
sodintas vaismedžiais ir daržo-! e . • ’ 6 *
vėmis. prie gero kelio ir krau. i Stepono Kairio ”Tau, Lie- knygas: 
tuvių. -15 blokai nuo jūros. Aš į tllva < kaina jg oo
esu vienas, sunku apsidirbti. 1

Stepono Kairio "Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Atvažiuokite pasižiūrėti, duosiu 
morgyčius kiekvienam namui.

Joe Pundinas,
164 N.W. 43 Avė- Miami 

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta- P.O. Box 9112
Newark 4. New Jersev

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

iant”, kaina $6.00.

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik —.................................... >6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama....................-............................ — $2.00
Dan Kuj ričio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prašų teisynai, 31 psl... 50 cnt. 
Cicagietės {spūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina................................................—...... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina..........................

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

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

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

TIKRA TEISYBE

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, šą

li 00 žinės laisvę ir tt. ir tt
Ypač šiuo metu ji naudin- 

M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis ga ir įdomi paskaityti. Jos 
196 puslapiai, kaina $2.00 kaina tik 50 centų.

• • • • ••♦*•••••••• <

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 

tomas, 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGHJS-NA- 

GEVIČIUS, jo gyvenimo b 

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

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa- 

i rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kabia kietais viršeliais 
$.4JX>, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senei ia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

IICLYNl KAK\ ELI Al, Aloyzo Ba 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl 
k—.................... T if-4

GINTARfiLC, J. Narūnės pasa

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

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

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

mis ir vienas pralaimėjo 
prieš M.I.T., kurie gruodžio 
pabaigoje pasidalino pirmą 
vietą visos Amerikos varžy
bose Los Angeles mieste.

Žymiausias lietuvių lai
mėjimas buvo pasiektas 
prieš stipriausiąją komandą, 
lygos favoritą Cambridge II 
santykip 4:1- Čia Gedimi
nas Šveikauskas sužaidė ly
giomis su Jugoslavijos žy
mūnu Milan Vukcevič. Al
gis Makaitis ir Kazys Merkis 
įveikė du Bostono čempionu 
—Alex Keyes ir David 
Scheffer. Leopoldas Švei
kauskas baigė lygiomis su 
N. Jersey ekspertu Luko- 
wiak ii Ezerinš pridėjo taš
ką. įveikęs advokatą H. 
Dondis.

Sausio 20 d. rungtynės su 
Harvardo universitetu neį
vyko; jos nukeltos pavasa
riui- Sausio 29 d. i L.P.D. 
klubą atvyksta Boylstono 
šachmatininkų klubas.

Lietuviai pirmoje vietoje

Boston Sundav Globė sau
sio 24 d. paskelbė Metropo
litan Chess League lentelę, 
kuri rikiuoja 24 Bostono ko
mandas. besirungiančias 3- 
se klasėse. Pirmoje vietoje 
Championship kl.. t- y. prie
kyje visų stovi Lithuanian 
su 5-2 21 tš.

Gražų pasitarnavimą lie
tuvio vardui atlieka So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr- 
jos šachmatininkai, sutnim- 
pintai vadinami lygos var
žybose — Lithuanian.

Šachmatininkų bendravi
mas, rungtyniavimas vienų 

, pas kitus ir laimėjimai prieš 
, garsiuosius Bostono klubus 
iš kelia lietuvio sugebėjimus 
ir lygi smegenų sporte — 
šachmatuose.

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.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 

_ pačių komunistų paskelb-
Knygoje pirmą kartą pia- u, didiiau.iu žmogžudžiu 

aai aprašytas Karo Muae- ,iTonl, »
jus, garsėjęs laisvės kovp Maskvoje, la-
paminklais Okupantas ru. jd ^ityS Relei
sas si muziejų panaikino. 1 K
laisvės kovų paminklai din
go.

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

prieš 15 metų išleistą 

knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

PA2INK LIETUVOS 

PRAEITI

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

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

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: "'•Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA* 
VEIKSLO. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.0tt

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETU 
RUSIJA

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

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



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 4, 1965 m. sausio 27 d.

Vietines žinios
ilgesnių kalbu buvo dėl Liepia nukasti sniegą Antanas Gustaitis vyksta ma aplamai organizacijos 

atlyginimo valdybai. Per nid»u n!m» v - n... ..... veikla. Po oficialiosios da-metu., jai išmokama $2.000. „ & ę S P^kelbe , Phikdelph.j, lies bu kavutė.
Rnvn nn.in . Nortono policijos -virsimn- . ib,
atlveininmsiimažinr v lą kas Edmund L. McNamara: Rašytojas Antanas Gus- Visos narės prašomos kuo f 

te dltuma L P * »“« savirinkams Uitis šį šeštadieni, sausio gausiausiai atsilankyti. ij
n^i. g pallko *• pašalinti nuo šaligatviu snie. 30 d-, vyksta į Philadelphi- v.u.

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS **i

pašalinti nuo šaligatvių snie
gą. o jei jis pavirto ledu,— J4- kur 6 vai. vakare daly-

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- Valdyba taip pat pasiūlė {.)e^nais' nės^dij^'vll^idėlės0
panaikinti slaptas kandida- Nevykdantiems šio įsakymo nes laaiJ° vaianaeies pa- 

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU- tu nominacijas — lankučio bus telsme keliamos bylos, rengimo programoje. Tame 
F 1 — ■ - - - - - parengime dar dalyvauja

Valdyba
■i

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY j
37S WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 

Tel. 268-4649

441

1

Išnuomojamas 6 kambarių bu 
tas 43 Fox St„ Dorehesteryje. ' ► 
Teirautis bet kuriuo laiku tele- ;X 
fonu 26S-0464. ■*Toks Įsakymas seniai bu-menesi atvirai nominuoti

narius, o gruodžio mėnesį vo reikalingas, bet pėstieji 
PRADŽIA 5 VAL. VAKARO. rinkti, bet rinkimams skirti dar gali nesidžiaugti, nes

: sekmadienį nuo 1 vai. iki 8 nežinia, kaip jis bus vykdo- ke
ruose. nors metinį atlygini- vaL Vak. jį taupumo sumeti- mas.
mą paėmė, o Y • Stelmokas maįs pasiūlė panaikinti ir Iš tikrųjų, negalima su- 
jau šiam susirinkimui pra- garbės grabnešius. nebe- prasti, kodėl 90‘< gali 

siuntinėti kiekvienam nariui nuvalyti, o 10' < — negaliai’
-------- _------------------------ . . draugijos apyskaitų, o jas visiškai jais nesirūpina. Yra • - , - . ,
Lietuvių Pil. Draugijos na- 1964 m. buvo $6.287 (1963 dalinti tik tiems, kurie ateis didžiulių namų savininkų. ™ Kluoo susirinkimas įvyks
rių susirinkimas. Jame pa- metais jo buvo $5,380). Gi pasiimti- kurie per metų metus niekad sausio 31 dieną 3:30_vai-po
gerbti mirusieji nariai: Jur- smulki apyskaita bus duota nevalo sniego nuo savo na- Ple^ų A- Yakauzienės na-
gis Čiulaga. Leonas Galinis, vasario mėnesio susirinki- \sa tai diaugijai šutau- mo šaligatvių, ir praeiviai muose- 8oo E. 5th St.. So. 
Stasys Vaitkevičius, Albinas me- i pys simtus doienų. įrįgtj į^iom ar čiuož- Bostone.
Makaitis. Sofija Balutienė Naujųjų metų sutikimo' ~ - - •- - - - i„: i,:*.... i
ir Bronė Morisienė. priimta komisijos pirmininkas An- siūly
10 naujų narių. tanas Matjoška pranešė, tinai tai bus nuspręsta ki- jeį McNamarai pavyktu tema: ”^a*P praleisti laisva-

Fin. sekr- V. Stelmokas kad tame bankete buvo 283 tame susirinkime, nes tai tą blogybę pašalinti tūks- hiikį“. Toliau seks diskusi-
paskutini kartą davė mene- asmenys ir kad banketas da- reikia pranešti visiems na- tančiai pėsčiųjų jam būtų J05'
sine apyskaitą (jį šiemet ve gi$mo pelno $80-. Tai re- riams. už tai nuoiat dėkingi, o Susirinkimo eigoje

šiame susirinkime

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS III AUKŠTO SALĖJE.

So- Bostono L. P. Dr-jai
buvo neblogi metai

Sausio 22 d. buvo pirma- nešė. paruošęs metinę apy- 
sis siais metais So. Bostono skaitą, kuri rodo. kad pelno

poetas L. Žitkevičius ir raš. 
J. Rūtenis, abu iš New Yor-

Pabaltijo Moterų Klubo 
susirinkimas

Pabaltijo Lietuvių Alote-

IU1I Mileli uviuni ai viuv.tr

Susirinkimas valdybos pa- d ledu tada. kai visur kitur' Programoje numatyta E- 
dūlymams pritarė, bet galu- gali net basas vaikščioti. Ienos Gimbutienės paskaita

sinę apyskaitą (jj
pakeis A. Druzdis)-Ji rodo. kordinis banketo
kad per gruodžio mėnesi pa- draugijos istorijoje. — ----- —-------~r - - - atrOfivtu
jamų būta $11,331. o išlaidų Draugijos šachmatų klu-j pn^dinta naujoji valdy- 
$10.300. taigi tūkstantinė bo vedėjas K. Merkis piane- ba.Į1 /^vizijos komisija. Jų 
paliko draugijai. šė. kad jo vadovaujama ko- sudėtis yra beveik ta pati.

Kai J. Romano nebeišrin- manda tarpklubinėse varžy- kaip ir pernai. įėjo tik trys 
ko fin. sekretorium, tai jis bose iki šiol yra pirmoje vie- nauji asmens — L. Švelnis
ir metinės apyskaitos nepa- toje- į ('jcepnm.), P. Peldzius (di-

__ rėkt-) ir Jadvyga keslene-
! nė (rev. kom.).

pelnas bus
buvo *r Pats Bostonas kultūrin- nagrinėjami būsimos madų 

J. V-gas 1 parodos reikalai ir aptaria-

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas, 

naujos grindys.

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. Ll 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

>.aaaaaaaaaaa**********AAA
>oq .m mociocoociffioooeeooooe'j

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645

99oeeeeoo«coeeeiGeoc

! Telefonas: AN 8-2805 ‘
; Dr. Jos. J. Donovan • 
« . « į Dr. J. Pašakarnio •

Trans--Atlantic Travel Service n , ... _ . ....... . , Paskutini kartą pirminin-Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus., kav0 adv yohn Gl igalus Jis 
parieda sutvarkjti kelionei reikalingus dokumentus į vi- tom'- pareigoms labai tikęs 

sas valstybes. mokėjo kur reikia įtampą
Tose Pačiose Patalpose sumažinti, todėl ir aistroms

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA i įsisiūbuoti neduota progos.
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 2 i»

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

SIMONAS ALUKON1S, gyvenęs 182 M St, 
So. Bostone, mirė 1964 m. sausio 28 d- ir paliko 
našlę žmoną Marcelę ir du sūnus—Juozą ir Simoną 
su šeimomis.

Mirties metinių proga sausio 30 d. 9 vai. ryto 
Šv. Vincento bažnyčioje, kampas E ir 3-čios gatvės 
So- Bostone, bus atnašaujamos šv. Mišios už jo 
sielą.

Gimines, kaimynus ir visus tautiečius kviečiam 
dalyvauti.

Nuliūdusi našlė su vaikais ir jų šeimomis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gar a ntuotas

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

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

J Į P e D I N I S
• OPTOMETRISTAS
♦ Valančios:
t nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ’ 
j V akarais iš anksto susitarus J 
; 447 BROADWAY į
! South Boston, Mass t

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

39<» Vest BROADWAY, So. Boston 27, Mass.. Tei. AN 8 - 8764 
t'ersiunčBarme Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUV Ą ir \ ĮSAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14"xl3”x20” colių, lš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- J 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- 
t.o išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galini* pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ISTUf.l LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠK A1 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA ŠAKNIN
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSU NčlA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įsraiivjimais 

Siuntiniai prvmami Kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

Package Express & Travel 
Agency Ine.

TAUTOS PRAEITIS
Keleivio administracijoje 

galite gauti žurnalo ’Tautos 
praeitis“ II tomo knygą !, 

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime j kaina $5.00-
Į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat į Joje J. Jakštas rašo apie
Ealtgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjuns,.- ! J“3.

I Vilniškis apie lietuvius V il
ga rantuoja tiesiogini ir tikslų pristatymą į tuos kraštus niau$ krašte, J. Rugis apie 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome Įaikrodžiaa

i 
I ♦|♦♦
♦ Rūpestinyrai 
> žiedus, papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

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

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

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

Tel. AN 8-1120

Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

Paragink savo pažįstamu 
išsirašyti Keleivį. Kaine 

metams $5.

DOVANOS Į LIETUVĄ

Pasiūlymas 196S metams Skambinti CE61204$
Naujas”PAGAL UŽSAKYMĄ“

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas 

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

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

PARDUODA. ĮRENGIA IR APTARNAUJA

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi
nistrac’.joj už 50 centų.

LAISVES VARPAS
naujosios angluos lietuvių 
LULTCRINfi RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 tbL ryte 
AM Bangomis 1190 kilocikiu

FM Bangomis 105.7 megacikl’j 
iŠ WKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

K The Apothecary 
Tietuviska tikra vaistine

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL r^ išskyrus šventadienius ir seka.

»wrrnm»nm m Ajooooaoeaa^^

4 
» 
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; Draudžiame nuo polio, viso- • 
}kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
5 Visais insurance reikalais { 
i kreiptis: !
į BRONIS KONTRIM J

Jastirc of thePeaee—Constable J 
598 E. Broadwav »

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

A psidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

4«vwwrwwr
| Dažau ir Taisau Į
e Namus iš lauko ir viduje.« 
X Lipdau popierius ir taisau. 
J viską, ką pataisyti reikia. J 
? Naudoju tik geriausią 
X medžiagą.

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

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Nauj*oj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 sič.s veikią sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

it 6—8Valandos: 2—4 ir 6—8 .
Sekmadieniais ir šventadianiaia J
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pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

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

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Bonjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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