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61-MIEJI METAI

Prezidentas Lyndon Johnsonas 
pasiuntė kongresui biudžetą

Biudžete numatyta 99 bil. 700 milionų dolerių išlaidų
I

ir 94 bil. 400 milionų dolerių pajamų* Didžiausios išlaidos 

krašto apsaugai — 49 bil., daug daugiau negu iki šiol 

skiriama švietimui, sveikatai, kovai su skurdu.

Prezidentas Johnsonas pa- Prezidentas Spėja, 
siuntė kongresui kitų metų
biudžetą (atsiminkite, kad kad bllS geri metai 
JAV biudžetiniai metai pra
sideda liepos 1 d., todėl ir Prezidentas Johnson sa- 
biudžetas sudaromas nuo vo pranešime kongresui a-
1965 m. birželio 30 d. iki Pie ekonominę padėti spėja.
1966 m* liepos 1 d.). Jame kad ir šie metai bus geli. 
išlaidų numatyta 99.7 bilio- Tautos pajamos pasiek- 
nai dolerių. Didžiausia su- siančios 660 bilionų, tai yra 
ma skiriama krašto apsau- jos kus didesnės už 1964 m. 
gai. būtent 49 bil. dol. (300 pajamas 38 bilionais. Pra- 
milionų mažiau kaip šie- monėje dirbančių savaitinių 
met)- Kitoms valstybė ms aigų vidurkis padidės $3-89 
pagelbėti numatoma 3 bil. įr bu» $106.55. Įmonių pel- 
380 milionų dolerių (ma- nas mokesčius atskaičius, 
žiau negu bet kada). bus 32 bil. dolerių. Bedar-

Šitame biudžete daug bių pasiliks tiek. kiek buvo 
daugiau negu iki šiol skiria, gruodžio mėnesi — 5%, nes 
ma gerovei pakelti — švie- Į darbo ieškančių eiles ateis 

didelis skaičius jaunuolių.
Esą. galimas aukso suma

žėjimas, nes reikės daugiau 
. . . , užsieniui mokėti, negu iš jo

(Reikia turėti galvoje, bus gaunama. Prisibijoma 
kad didelė švietimo, sveika- infliacijos, jei privati pra
los ir aplamai soc. apsaugos mong nesilaikys vyriausybės 
reikalų dalis priklauso at- gajrju atlyginimo ir kainų 
skiroms valstybėms, todėl p0]itįkc.je.
išlaidos tiems reikalams yra 1 
daug didesnės).

Budistu vadovaujami demonstrantai su prieš AV nukreiptais šūkiais prie JAV ambasados 

Pietą Vietnamo sostinėje Saigone. Policija saugoja ambasados rūmus. Nesiliaujant demonstra

cijoms prieš JAV ir Tran Van Huong vadovauja mą vyriausybę, kariai vėl paėmė valdžią j savo 

rankas. Ministerių pirmininku paskirtas civilinis žmogus, bet faktinoji valdžia bus karių.

timui 2 bil. 600 mil.. sveika
tai 2 bil. 200 mil., kovai su 
skurdu 1 bil* 500 mil. dau
giau negu pernai.

’N. Y. Time?“ indeksas!

Laidotuvės su karaliais ir 
šimtais tūkstančių žmonių

VVinstono Churchillio laidotuvėse dalyvavo 110 vals

tybių atstovai, 2 karalienės, 4 karaliai, 14 ministerių pir

mininkų, daug aukštų pareigūnų ir apie 300,000 šiaip 

piliečių.

Darbininkai patys
susimažino algas

Gumos bendrovės Provi
dence. R. I.. darbininkai su
tiko sumažinti savo atlygi
nimus 25 centais valandai, 
nes priešingu atveju bendro
vė žadėjo savo Įmonę iškel
ti Į N. Caroline ir Indianą. 
Tuo būdu auie 700 darbinin
kų būtų netekę darbo.

Dabar bendrovės Įmonė 
pasiliks Providence mažiau
sia 5 metus- Iki šiol uždar
bio vidurkis buvo $2.57 va
landai.

inirrl^ n&siiiūitiiįS
numatytų reformų

Irano reakcinių jėgų su
kurstyto jaunuolio sužeistas 
Irano ministeris pirmininkas 
Hassan Ali Mansour mirė. 
Šachas io vieton paskyrė 
Amir Abbas Hoveida. buvu
si finansų ministeri, kuris 
vykdys toliau šacho numaty
tas reformas — žemės dali
nimą žemdirbiams, kovą su 
neraštingumu ir kt.

ĮSŪNYTAS VAIKAS 
IŠŽUDĖ ŠEIMĄ

Baltimorėje policijos nuo- 
vadon atėjo jaunuolis, užsi
kabinęs ant peties makštį su 
revolveriu ir pasisakė už
mušęs savo motiną, tėvą ir 
seserį. Jis buvo šitų tėvų į- 
sūnytas. taip pat buvo Įsū
nyta ir užmuštoji mergaitė.

Tai atsitiko Knautzų šei
moje. kuri savo vaikų netu
rėjo. todėl buvo priėmusi 
porą svetimų.

Praeitą šeštadienį Wins- 
tonas Churchillis atsigulė 
amžinai ilsėtis greta savo tė
vų Šv- Martyno bažnytėlės 
šventoriuje Bladone. Tuoj 
jam mirus, karalienė pasiū
lė palaidoti valstybės lėšo
mis. Tik 1898 m. taip buvo 
padaidotas kitas paprastas 
pilietis Gladstone, Įžymus 
karalienės Viktorijos laikų 
politikas, bet tada parla
mentas prašė karalienę su
rengti valstybines laidotu
ves, o dabar priešingai. Pir
mą kartą Anglijos istorijoje 
karalienė ir jos visa šeima 
dalyvavo paprasto piliečio 
laidotuvėse.

Be iš visur suvažiavusių 
aukštų pareigūnų su velio
niu atsisveikinti VVestmins- 
ter salėje, kur jis buvo pa
šarvotas. atėjo apie 300.000 
asmenų, šeštadienį po apei
gų šv. Povilo katedroje jo 
karstas buvo iškilmingai nu
vežtas Į Tower prieplauką 
(garbės grabnešių tarpe bu
vo buv. min. pirm. Attlee, 
Eden ir kt.),iš ten Thames 
upe iki VVaterloo geležinke
lio stoties, o iš ten Į amžino 
poilsio vietą prie Blenheim.

Milionai žmonių visame 
pasaulyje laidotuves matė 
televizijoje.

Jo kapą ir dabar lanko 
tūkstančiai žmonių.

Taip karališkai buvo pa
laidotas Anglijos didysis sū
nus Winston Churchill.

JAV laidotuvėse atstova
vo valstybės sekretorius 
Dean Rusk. aukščiausiojo 
teismo vyr. teisėjas Earl 
Warren ir JAV ambasado
rius Londone Bruce- Buvęs 
prez. Eisenhoweris buvo pa
kviestas kaip buvęs velionio 
bičiulis.

Dabar daug kalbama ir 
spėliojama, kodėl preziden
tas, negalėdamas pats dėl, 
nesveikatos laidotuvėse da-j 
lyvauti. nepasiuntė ten vice
prezidento. kuris labiausiai, 
būtų buvęs tinkamas vado-' 
vauti JAV delegacijai.

Rytiniuose uostuose 
dar tylu

New Yorko uosto krovė
jai sutartį priėmė, bet strei
kas nebaigiamas, kol kitų 
uostų krovėjai susitars. O 
kaip tik Baltimorės krovėjai 
negali susitarti, todėl ir visi 
rytinii/ uostų laivų krovėjai 
tebestreikuoja.

Prezidentas atsisakė kiš
tis Į tą reikalą-

Tikimasi, kad šią savaitę 
streikas pasibaigs.

Mergaitė nusižudė 
I dėl kalbos

Indijoje, Madras valsty-
Maskvoje sausio 30 d. mi-j r,s’ Ra,Deaan,as Ina,°'cai” Kur beje. susidegino 22 metų 

rė 56 metų Frol Kozlov, ku-| J’s *iuo metu atostogauja, paša- mergaitė. protestuodama 
kė. kad jis su Winstono Chur- prieš hindų kalbos paskelbi- 
chillio mirtimi neteko brangaus mą valstybine kalba. Iki šiol 
ir artimo draugo. Indijoje valstybinė kalba

buvo anglų kalba, bet kons-
-- ------ ---- titucijoje buvo nuirta tyta.

kad po 15 metų tokia kalba 
bus hindų kalba, kuria kal
ba apie 190 mil. gyventojų 
(Reikia žinoti, kad Indijoje 
kalbama daugyve vietinių 

Paryžiuje mirė 98 metų kalbų). Madras valstybėje 
amžiaus gen. Maxim Wey- aP*e gyvent°jy

Mirė Klemensas
Prialgauskas

Hamiltone sausio 25 d. 
mirė Klemensas Prialgaus
kas. gimęs 1894 m. Velionis 
ilgus metus ėio Įvairias pa-Į 
reigas Užsienių reikalų mi
nisterijoje. buvo veiklus! 
sporto ir Įvairiose kultūrinė
se organizacijose, nemažai t 
rašė ii Įvairiem laikraščiam 
nepriklausomoje Lietuvoje 
ir vėliau išeivijoje.

Pajamų tenumatoma viso ’ ™dįl.k.adc„b,I“lso?°. t™P~‘ Mir? ChrUŠČlOVO
labo 94 bil. 400 mil. dole- smunka. Sausio 23 (i. jis ro- 
rių. todėl deficitas - 5 bil. de. 289 .l?*Psmus- 0 savalte 
300 mil- (Šiemet jų numato- Plie*tai
ma 6 bil. 300 mil. dol.).

Atskiri asmenys pajamų Kariai paėmė valdžią
mokesčio sumokės $48 bil.
200 mil.. korporacijos—$27 » rankas
bil* 600 mil., akcizo 9 bil. . ,- * *
300 mil. (daugeliui prekių Pietų Vietname generolo! jokių pareigų nebegalejo ei- 
jis bus sumažintas). Kharh vadovaujami kariai,*?; bet nei is partijos prezi-

Kongrese kai kurios iš lai- paėmė valdžią i savo ran- : dĮum0- nei iš se retonaus 
dos gal bus pakeistos. Ne- kas- Budistai sustabdė savo ',ietų n^uvo a eistas. Tai 
maža balsų yra prieš pagal- demonstracijas, jų vadai nu-! tepadaie piaeną rudenj tik 
bą kitoms valstybėms. At- stojo badavę. Jie patenkinti.

numatytas įpėdinis

įą Chiuščiovas buvo pasi
rinkęs savo Įpėdiniu. 1963 
m. jis buvo paralyžuotas il

stovų rūmai jau nubalsavo kad pašalinta? buvęs minis- 
204 prieš 177 balsus Egipto teris pirm. Huong. bet ir 
Nasseriui neparduoti žemės gen. Khanh jie vadina per- 
ūkio produktų. Opozicija
siūlys mažinti ir kai kurias 
kitas išlaidas, bet labai di
delių pakeitimų biudžete 
nebus.

tie. kurie nuvertė Chruščio
vą

dausr blogu žmogumi. Vadi
nasi. jie nėra padėtimi pa
tenkinti ir žada vėliau vėl 
demonstruoti, o gen. Khanh 
pareiškė kad nebus paken
čiami jokie išsišokimai-

Budistai nekenčia ir TAV 
I ambasadoriaus gen. Tavlor. 
j Galimas daiktas, kad iie to
liau dar labiau maištaus ir 
reikalaus ji atšaukti. Gal P.

■ Vietnamo vyriausybė to ir 
' pareikalaus.

Aplamai, kol ten nėra na-j 
stovios valdžios, tol ir JAV i 
belieka stebėti ir laukti, kas j 
bus

Netrukus i šiaurės Viet
namą vyks sovietų delega
cija su premjeru Kosyginu. 
Dėl tos žinios Washingtono

Britanijos naujasis užsienio rei
kalų ministeris Michael Ste- 
wart. paskirtas atsistatydinusio įsikišti 
Gordono Walkerio vieton. įą.

Buvęs prezidentas Eisenhowe. 
ris, kalbėdamas Indio, Cal., kur

Mirė buv. prancūzų 
karo vadas

ba tarr.il kalba, ir jie via la
bai priešingi hindų kalbai-

gand. kuris I pasaulinio ka
ro metu buvo visų sąjungi
ninku karo vado marš. Fo- 
cho štabo viršininkas, vėliau 
tapęs Prancūzijos vvr- karo 
vadu. 1940 m. pasidavęs su 
visa armiia Hitleriui.

N. Yorko demokratai
nebaigia peštis

New Yorko seimas negali 
išsirinkti vadovų dėl daugu
mą turinčių demokratų ki
virčų. Wagnerio šalininkai 
nori Į seimelio ir senato pir
mininkus išrinkti vienus as
menis. o jo priešininkai ki- Juoda spa|Va nudažytas Thai- 
tus. bet nei vieni, nei antri |an(jo (Siamo) plotas, j kurį rau-

donoji Kinija nukreipė savo dė
mesį. Jos agentai dabar plūsta 
i Siamą iš I-aoso su dideliais 
pinigais. Taip Kinijos komunis-

Len ki jo j e teisia 
mėsos sukčius

neturi tiek balsų, kiek rei
kia.Indonezijos ambasadorius Lam-

kaktos gerokai susiraukė. blrt“ Pab,r Tautose at- w ris net kaltina New
Atrodo kad Sovietų Są- ”*'** #,ida,fai '’TT kad Yorko valstybės demokra-

junga vis aktingiau bando Jo 'abtybė pas, tl) plrmininką McKeon siu- .
į Vietnamo konflik- ,raullia « Janutnm, Tautų or-Į liūs kyšių, kad nebalsuotų |tal nuoskilai >>Mo sa,o aro-

i ganizacijos. už VVagnerio šalininką. buoniskus tikslus.

Varšuvoje teisia 10 asme-Į 
nų. kurie visaip sukčiavo 
mėsa. Jų tarpe yra Varšuvos 
vyriausias mėsos paskirsty- Irano ministeris pirm. Hassan 
tojas Wawrzecki. Jie kalti- A|i Mans<lr Jam jeina„, , wr.
narni pavogę mėsos uz 10*.,.«, . •__ lamenla. buvo 2 suviais suzeis-mii* zlotų. Prokuroras trims
reikalauja mirties bausmės. tas- Po kel'M dienY > mir'«

Mėsos Varšuvoje nuolat ,,ansur b"v* p,a<''! r',on” 
trūksta, todėl ir sukčiauti ja šal'nmkas. todėl priešai jį ir nu- 
pelninga. •žud*-

tarr.il
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Kodėl ir mes minim Churchillį
Praeitą šeštadienį palaidotas Anglijos valstybinin

kas. politikas Winston Churchillis. Jis palaidotas karališ
kai. Į jo laidotuves atvyko karaliai, prezidentai, ministe- i 
riai pirmininkai ir šimtai tūkstančių Anglijos piliečių- į 
Tas reiškia, kad jis nebuvo paprastas žmogus.

Tikrai, jis buvo šakota asmenybė, turinti daug talen- Į 
lų. Jis buvo ir karys savanoris, ii žurnalistas, ir rašytojas, j 
ir istoriką... Ir visur pasižymėjo. Bet ne dėl to jis buvo taip •; 
gerbiamas.

jc
Jis Į istoriją Įeis kaip nepaprastas Didžiosios Britani- 

'ni nisteris pirmininkas, kaip pergalės simbolis.

Prisiminkime, kad jam tas pareigas teko paimti tada, 
kai Anglija buvo blogiausioje pudelyje- rjo karas, kuriam 
Anglija nebuvo pasiruošusi. Seniai ruošta galinga Hitlerio » 
kariuomenė greitai užėmė Belgiją. Olandiją, Anglijos ka- į 
i iuomenė vos spėjo išsikelti per kanalą namo. bet nuosto-1 
lių turėjo vis tiek daug. Netruko daug laiko Hitleriui ir Į 
Prancūziją sutriuškinti ir visą savo milžinišką karo maši- j 
ną nukreipti prieš Angliją. Tūkstančiai Hitlerio lėktuvų ; 
naikino Londoną ir kitus Anglijos miestus. JAV dar ra
miai stebėjo įvykius. Ir jei ne Churchillis. kažin kaip ten 
visa būtų baigęsi.

Jis. praėjus tik trim dienom nuo pareigų perėmimo, 
parlamente pasakė:

"Aš jums nieko kito negaliu žadėti, kaip tik kraują, 
darbą, ašaras ir prakaitą-

R'r.Lfci v i3, 50.

\V inston Churchill sunkiausiu Anglijos metu nepalio

vė tikėti pergalę ir kitus visaip žadinti. Istoriniu tapo 

jo mostas — du rankos ištiesti pirštai, kurie sudaro 

raidę V — pradžią angliško žodžio Victory (pergalė). 

Praeitą šeštadieni Churchillis. galima sakyti, buvo 

karališkai palaidotas.

Kas kitur rašoma

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲtipuodžius įmontuoti, o pas 
mus kažkokio dipuko pasi
kalbėjimu niekas nesidomi, 
nes čia karčiamoje gali gar
siai išdurninti patį preziden
tą. ir už tai bartenderis dar Svečias iš Denbury, Conn. — Mamytė yra grynai a- 
pastatys alaus, jeigu jis yra Mykolas Tynanis 22 me- merikiečių kilmės., tėvelis 
opozicinės partijos. Tik tu. tų amžiaus. 6 pėdų Tcolių ’ gimė ir augo Bayoune. N J. 
Juozuli.. savo taivbinėje aukščio, labai gražiai nuau- 'akcijoje.

A. Jenkins

šcio. labai gražiai nuau-i 
negali net prieš nepažįsta- gęS jr malonaus būdo inteli- 
mą kacapą nusičiaudėti. Ii gentiškas jaunuolis, einąs 
tai mes suprantame. savo pareigas Dėdės Šamo

Ta; o vaizduojamas dipu- ^myboje Havajuose,
kas vartoja žodi "laisvinto ^apsakomai įmigęs iietu- 

o kiti aprašymo veikė- “usprende cia jų paies-jai

”Jūs klausiate, kokia yra mano politika? Aš sakau— į 
kariauti žemėje, ore ir vandeny visomis jėgomis prieš į 
baisią tironiją, kokios istorija nežinojo. j

"Jūs klausiate, koks yra mano tikslas? Aš galiu atsa- į 
kyti vienu žodžiu — pergalė! Pergalė, nežiūrint, kiek ji Į 
atsieitų, kada įvyktų, nes be pergalės telieka pasiduoti.

"Mes turime ginti kiekvieną sodžių, kiekvieną miestą,
kiekvieną gatve. Geriau matyti Londoną griuvėsiuose ir i mu—Žino jau. kad visi dipu- 

. kai. įvažiuodami Amerikon.
pelenuose, negu būti vergu.

'Mes kariaujame vieni, bet kariaujame ne tik sau?

— Juk sakėte, kad tėvelis 
gauna ir skaito Keleivį, tai 
kur jis išmoko savo tėvų kal
ba skaityti?

Atsakė, to nežinąs.
Prie užkandžių besikal

bant paaiškėjo, kad mūsų 
svetys yra šachmatų specia
listas. ir bematant mudu jau 
sėdim prie šachmatų staliu
ko. Pirmą kartą jis nugalėjo 
mane. antrą aš jį. o trečią iš
ėjom lygiomis. Tai buvo 
smarkus susikirtimas toje

jai irgi panašius. Visa tai
yra grynai sovietinio stiliaus . T.
ir sovietų keiktinės spaudos VOS1 hteratūros apie Lietu- 
terminai. kurių čia dipukai v3 tea sužinojo, kad čia 
nevartoja. Jis galėjo sakyti £Nxena lietuv ių šeima kui i 
vlikininkai. altininkai ar pa- talP§3 lU11 ieikalų su biblio- 
našiai teka. Gavęs mūsų adresą,

vakare paskambino mums x . . . , ,
O aplamai, ir visas tas re- telefonu. Pasikalbėję pa- j aP»rt» “j mes

portažas, parašytas ilgais ir kvietėm ji atvykti pas mus. įa() ^tiioln^u^bn^’Tu 
nudailintais dialogais, pre- Po poros dienų, šeštadie- R i? \
tenduoiančiais i tikrus pasi- ni, Mykolas jau buvo pas - ,. maJ cempio-
kalbėjimus, yra gryna fanta- mus ir nevienas- Atvyko su ims 0 kaį ko| u 
aja. jeigu jau ne. mauda- savo pamilta mergaite. Ha-; H - h. « >
giaiĮtartam. įprastinis tary- vajų kilmes, ir jau susitarę bės vainiką. Kviečiame i 
bims melas. Prisipažink, tuoktis gegužes menesio lai- runotvne-«
Juozuli. kad tavo žila galve- kotarpy. Lietuviškai viską, ^-5 g,.ven0 ir veikė
le ne puses t° negalėjo pažo- supranta, betgi kalbe,, ne- y. ,.niveįitete dr Bronž
dziui tiksliai atsiminti, ka gali. tai klausėm, kokios gi T --- . ■■ • . -■v.. ..va ... .,=.va vZ 1 u,.„ia i iotnv. JametMene, jinai turėjo su- 

verbavus kelias dešimtis y-

Nuėjęs bibliotekon teira-

tau kas sakė ar atsakė- Ne- jis literatūros apie Lietuvą 
bent po skvernu buvai prisi- norėtu gauti? pač jaunosios kartos lietu-rišę magnetofono juostelę. Bet kokios, kad gale- vi Jkurie čia atlieka kar0
Tada atsiprašome, tik be ciau patirti apie savo bočių talnvbą. Jų kiekis vi kej. 
reikalo daireisi. nes tai A- kilme ir ta protėviu žeme.kilmę ir tą protėvių žemę. 

apie kurią tiek daug esu gir
dėjęs, — atsakė svečias.

čiasi- Be abejo, mūsų laik
raščio skaitytojai prisimena, 
kai Bronės Jameikienės pa
stangomis mes čia turėjome 
pažmonį. kuriame buvo arti

merikoje nebaudžiama.
l kad jis jau net pats nepaste
bi. kiek jis pei ilgus metusi Žinoma, okupuotoje Lie- _  Lietuvių kalba litera-
yra jau partijos rimbo išdre-į tuvoje tai istorijėlei gal vie- tūros turime gana apsčiai. H^I1IUIlf. nuimiIlc uuvo aru 

"Nueini, o pilietis sėdi siruotas ir kad savo ’istori- nas kitas ir patikės,, nes ten angių kalba labai ma-!40 dalvviu. Deia tas skai- 
nsiausiame kampelyje, i- jų“ riečia visai ne taip. kaip ‘įmonės jau daugel metųir ža^ njej<0 —paaiški- čjus pasikeitė neigiamai ar

J. BALTUŠIS RIEČIA 
'ISTORIJĄ“

traukęs galvą į pečius. Kai- laisvam rašytojui ar žurna-' bij°- ir dairosi, ir kuždasi. nom Besikalbant
ba vis dairydamasis, nėra- listui derėtų. , nes bG° ”et prie savo vaikų

. . .. JJa ICT5 I?iai£▼ IIIVVJUC
nai tv<;z.iuuu<tini -tineimon Pirmiausia. jis savo re- į prasižiOti. O mus iš tos ne-
turėjo pasirašyti priesaiką; CTJnokrtąj^llisIfai PaVku?ios Pasakėlės tik 
jog bus ištikimi esamai A- S? JT . “2!,JU0Kaf lma'

pamate 
ant stalo Keleivį, paėmęs 
pradėjo vartyti ir tarė:

bent mes nustojome su jais 
ryšių. Atnaujinti tas pažin
tis ar naujiems ryšiams už-

— Mano tėvelio labiau- megzti iki šiol atsirado vie- 
siai mylėtas laikraštis. Tai nintelis Mykolas Tynanis.
ir tamsta jį gaunate?

— Taip .tai ir mūsų la
biausiai mvlėtas Keleivis.—

realizmą“: tai yra —vaiz-
, - ,. , . „ ... duoja gyvenimą ne tokį. i Tame pat ”L. ir M.

Taip ir panašiai kalbėjo Churchillis visur— parla- Į 1 a.u °™L)ų . pnesingu koks jis tikrumoje yra, o at- merv. be kitų "tikiu“ daly-
mente. per radiją ir susirinkimuose, pats lankydamas ‘ Ampriknc niliptvhč * bu*a P*Vn^5na kreivezoja į- kų. J- Baltūsis dar papasa- 
frontus ir bombardavimo vietas. Visur jis žadino anglų i 1 ‘ vykius ii žmones tokius, ko- koja skaitytojams, ir ką čia - eP’* ausomą etuvą iš
dvasią, pasiryžimą kariauti ir tesėti- Nelengva tai buvo' ’ - - ° ne' ne- šltai ni«kis..., kių komunistų partija non gyvenantieji rašytojai bei Montrealio. Tėvynę - 
bet jis galų gale laimėjo, nes tikėjo pergalę.

merikos santvarkai, nesidės nu-
kilęs iš pusiau lietuviškos 
šeimos ir užaugęs visai ne
žymioje lietuvių kolonijoje

aiškinom. Be to. parodėme Denbury. Conn. Mes di
džiai gerbiam šitą inteligen
tišką jaunuolį ir jo tėvelį.iš

Jis todėl ir mums gali būti geras pavyzdys. Juk ir 'ietėje? 
mūsų tėvynės padangė tamsi, rytmečio prošvaistės nema- • — O ne. ne. Savieji, mū-
tyti. Bet Churchillį atsimindami, ir mes turime nuolat kar-' sų. na... laisvinto jai. 
toti: mes niekada nepasiduosime, dėl savo tėvynės laisvės Pilieti- dairosi dar nera- 
kovosime taip. kaip tik išgalėsime ir kol laimėsime. miau- Patikrina užuolaidas

‘ ant lango, nužvelgia visas♦ » *

' štai, jeigu bosai sužinos.-. J kad būtų. kiti menininkai veikia. Pa- New Norko, Darbininkų! šia proga tebūna paste-
iz t • v -o v-v , i n . t n -- • gal ii —S Zobarska* ban- Balsą“ iš Londono ir dar ke- beta štai kas:— Kokie bosai? Darbo- Be to. J-Baltūsis, nors ir o. zsooarsnas oan ! Rooknnneplauki nlariuT irianto ke dirbąs valytojų. L. Dovy- lėtą kitų lietuviškų laikraš- Be abejo, mūsų skaitytojų 

vanderri vis‘dar negali at dėna? au£™4s jūrų kiauly- čių. Bet jis'tokių Denbury, eilėse yra ir daugiau jau- 
kaTr ria B- Pukelevičiūtė verčia- nėra matęs- ! nuolių. tarnaujančių amen-

vi kt-tai mvarfreta ir tain si įvairiais darbeliais, akto- — Tai ir Londone yra lie- i kiečių karo tarnyboje, kurie
d^ari k i ?,,r ^mi? P S. Pilka plaunąs Chica- tuvių? laikinai atsiduria Havajuo-

dedasi, kaip ten na e - , goje indus poetas p Braz. _ Jejgu j yra Denbuiy se ir labai pasiilgsta savo
Neabejojame, kad Sovie-, džionis, akt- H. Kačinskas, tai turi būti yra ir Londone, 

tijoje. kalbėdamasis su sve-: teatralai Antanas Gustaitisduris ir visus žmones, sėdin-5 /-aiueuamasis su sve-j teatrai Antanas Gustaitis, jeigu išleidžia savo gimtąja
Churchillis buvo toli numatąs politikas. Jei anuomet čius šviesoj, prie staliukų“! j a*‘aai Vimdai rosi i ^af^a ^ikrastį. Dar svečią

H jo m augai bijo, ctanosi į Wasnmgtone Amerikos Bal- paklausėme, kiek lietuvių y-
£ lanonic rlnric iv ar------j,. yž gkatjkė- ra DenbUl V? Atsakė. neŽi-

savo talen nąs tiek težinąs, kad jų yra
, _ . , . . , , , tą* apsčiai ir labai daug gyvenaniai su buriu kitų sovetinų nespokso pro rakto skylutę 

Čia gali būti prisimintinas kad ir išsikėlimas Euro- rašytojų lankėsi JAN. N ii- jo aštri akis. Dėl to ir jo čia
poje- Jis siūlė keltis ne į Prancūziją. ?>*>t per Turkiją i,-i niuje leidžiamame ' Litera- vaizduojamas dipukas bijo ____ - ------ -  ------ - ne učtugmusm
Graikiją ir eiti j Baltijos jūrą. Tada sovietai nebūtų turėję 1 tū,a k ^enas pasakoja a-, daiiosi. galv ą į pečius įtrau-j riulio-Zinkevičiaus žinių a- priemiestyje anapus upeliu- 
progos įsiveržti į Vakaių Europą. Kai tas jo sumanymas' P?e say° Prikalbėjimą su kęs... i gentūra bene bus J. Baltušį k0 Brooklyne, taipgi Hart-
nebuvo priimtas, jis reikalavo bent užimti Berlyną, o ne Xlenu ls C1PU CJa nevisai taip, raudona-i supainiotų sąrašų painfor- fovcje Manchestery. Tor-
rusams jį atiduoti. Jei būtų buvę jo paklausyta, šiandien j, Sakykime, kad J. Baltušis sis Juozuli! Špiegų mikrofo- m.ayuy1’ nes jo minimi meni- , ingtone. Nevv Britaine,

Čia drįstame pastebėti. 
Kad Bimbos-Mizaros-And-

Waterbury. Gi mes pridū- 
rėm. kad lietuvių gyvena be

kilmės žmonių, juo labiau 
savo tėvų gimtosios kalbos. 
Tokie gali susisiekti su mu
mis telefonu 295-363- Nors 
būtum ir už šimto mylių, te
kainuos tik tiek. lyg šauk
tum kaimyną iš anapus gat
vės. Gali mrs pašaukti ir. jei 
norės mus sutikti, tai prie-

ne daugiausia Waterburio moniy rasime. Praneškite 
apie tai savo jaunuoliams.

nebūtų to galvosiūkio dėl Vokietijos suvienijimo. Sovietų 
Sąjunga nebūtų turėjusi progos tiek naujų valstybių pa
vergti. ♦ ♦ *

Todėl komunistams Churchilis buvo ir tebėra velnio 
įsikūnijimas, nes jis perdaug gerai suprato jų kėslus, jų ! 
taikos žodžiais užmaskuotus grobuoniškus planus ir apla- 
mai komunizmo grėsmę pasauliui. Deja. vakariečiai tą : 
skaudžią tiesą tik žymiai vėliau paregėjo ir už savo aklą ! 
ir trumpalaikės politikos reikalams pataikavimą Stalinui į 
jau dabar moka nesibaigiančiais rūpesčiais ir krauju, spir-; 
damiesi prieš raudonąjį komunistinį demoną- Bet Chui-j 
chillis visam laisvajam pasauliui šiandien yra simbolis, 
kain reikia kovori dėl demokratijos laimėjimo.

SICLO SUVALSTYBINTI 
GELEŽINKELIUS

10 BILIONU DUOTA 

LABDARYBEI

Skaičiuojama, kad 1964JAV geležinkelių darbi-
ri ’kai visą laiką buvo prieš metais JAV labdarybei su-
fc’cžinkelių suvalstybini- telkta 10 bilionų dolerių. Iš
r todėl verta dėmesio ži- tog surnos atskiri asmenys
ria uz tai pasisakė Ge- , . .. ... o__ .
, - r <«ave ( bu. 875 mil. dolerių,’nzmkebu darbininkų unijų
v-dovauiamų asmenų drau- palikimų pagal testamentus 
rra. kuriai priklauso 22 u- 795 mil.. verslo bendrovės— 
pini aukščiausieji vadovai, i 536 mil.

kurti turi talentą, bet gaila, nai tik Sovietijoje net į nak-

šv. Martyno bažnyčios Bladono miestelyje šventorius, 

kur palaidoti Winatono Churchillio tėvai. Ten k jis 

amžinai atsigulė praeitą šeštadienį,

ninkai nevisai jau taip bai- Stanforde. Bridgeporte ir 
šiai verčiasi ir nei grindų, dar kai kur 
nei lėkščių neplauna. O jei _ Taj toIi gyvendamas, 
kuda fizini darbą ir dirbo. kaj Umsta H žinoti kas 
ta. j>e visiška, nepavydi J.'Rur a č Connecti.
Bailusiu! jo pmskojo kuri ■ cut valstijoje? Ar ten gyve- 
jis dirba iš Maskvos malo- note9
nės ir dažniausiai ne savo ” T_ , x.. . __ _
tėvynės naudai ir net ne sa-
vo rašvtoįo garbei Iie tik nau’ tlk dauS ten dlrbau-— stebisi,/kad 'Sutriškasis organizavau darbininkus į 
rašytojas jau taip niekina d^bo unijas. Ta, mano spe-
fizinį darbą. į kurį Lietuvoje cia*ybe- 
jo partija su botagu visą Kuriais metais ten or-
mūsų tauta varo. > gamzavote darbininkus ir

, kurioje unijoje? — Myko- 
Suprantame. kad įkyrėjo las jau labai susiinteresavęs 

J. Baltūsiui praganytos va- klausia.
saros, bet ką jis dabar daro — Dirbau daugiausia A

SPAUDOS MENUO

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba š. m. 
gegužės mėnesį numato pa
skelbti spaudos mėnesiu. 
Kad lietuviška spauda, kaip 
knyga ir laikraščiai, patek
tų į lietuvių namus, numato
ma suaktyvinti spaudos pla
tinimo darbus. Tuo reikalu 
Centro valdyba tariasi su 
leidyklomis bei atskirais 
spaudos darbuotojais.

ANGLIAKASIAI GAUNA 
$1 PRIEDO

Apie 90.000 unijai pri
klausančių minkštosios ang
lies kasėjų pagal sutartį nuo

tam. kad ateity visa Lietu- malgameitų siuvėjų unijai Naujųjų metų gauna dienai
va nrakeiksmu neminėtu! nuo 1917 ligi 1963 metų ir ?? Pnedo- T110 .budu dabar 

7 .. ... t galima sakyti, dar ir dabar jie gauna dienai $26.25-
sovietineje \ ei gijoje savo . stoviu unjjos sargyboje. Bet Apie 70.000 unijai nepri- 
praganytų vasarų? Tokie jo ne Įas £ja dalykas. Malonė- j klausančių angliakasių, dir- 
reportažai tikrai tam tikslui kitę daugiau paaiškinti apie j bančių mažose kasyklose, 
nepatamauja. Įsa ve, būtent, gal gali paša-į tegauna dienai 8-18 dole-

_ . . A T kyti, kuriam Lietuvos kai- rių. Tūkstančiai buvusių
Taigi genau tylėtum. Juo-j sodvboje ar miestelyje! angliakasių yra be darbo,

zuli. lūpas sučiaupęs, jeigu apskrity gimė ir augo* nes automatinės mašinos ir
jau negali pasakyti teisybės. | tamstos tėveliai? čia išstumia darbininkus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
V. Pigaga į senatorius

Mintys stebint iš toliau 
prezidneto įvesdinimą

Kad ir turėjau pakvieti- keturi: katalikas, protestan- 
mą į prezidento inauguraci- tas. žydas ir graikas. Gė
ją sausio 20 d., tačiau neva- l iausią invokaciją pasakė 
žiavau. Tas iškilmes aš ste- žydų rabinas: nebuvo tai 
bėjau is toliau, būtent —te- tikra malda, tik geriausi lin- 
levizijeje- Ir esu tikras, kad kėjimai prezidento adminis- 
aš daugiau mačiau, negu tracijai ir Amerikai. Neblo- 
daugelis tų, kurie, susigundę gai kalbėjo ir protestantas, 
gautais kvietimais, buvo te- kiek menkesnė maldelė hu
nai nuvažiavę ar nuskridę; vo kunigo, o prasčiausia — 
jie turėjo daug nepatogumą barzdoto graikų popo. Jis 
ir be reikalo išleido nema- net tris kartus žegnojosi: 
ža pinigo. pradėdamas, per vidurį ir

Tokiems svečiams buvo i baigdamas. Kiekvienas jų 
daug vargo gauti kur norsibai£ė su ”amen" kad heb- 
kambarį. nes viešbučiai bu-,iaJ4 kalboje reiškia ”tebū- 
vo sausakimšai prisikimšę.' nie taip.
Jiems sunku buvo arčiau (Geras komikas galėtų iš 
prieiti ir prie pačių įvesdini- to sukombinuoti gerą farsą- 
mo ceremonijų, nes saugu- Kalba keturi dvasiškiai, 
mas buvo labai griežtas. Net kiekvienas kitaip ir baigda- 
tokių visam kraštui žinomų mas kiekvienas sako: A- 
televizijos pranešėjų, kaip men’ Reiškia, tebūnie taip. 
Huntley & Brinkley. kurie kaip jo pasakytai), 
turėjo - ’ - — x?

Vietomis jis pakyla net i 
fantaziją, būtent. — turim 
parodyti pasauliui kelią, tu
rim pereiti dar nepereitas 
dykumas, perkopti neper
koptus kalnus, pasiekti dar 
nepasiektąją žvaigždę...

Galbūt, kad jaunajai A- 
merikai tokia deklamacija 
skamba ideališkai. Bet se
nasis pasaulis, kuris yra il
giau gyvenęs, daugiau ken
tėjęs ir turi daugiau patyri
mo, gali mandagiai pasaky
ti. kad tai yra truputį naivu-

S. Michelsonas

Apačioje dabartinis Panamos kanalas, o viršuje tiria
mos naujam kanalui numatytos vietos per Nicaragua. 
Costą Ricą. Panamą ir Columbia. Kuri vieta bus pa
rinkta. dar neaišku.

Banketas V. Pigagai 
pagerbti

Sandaros 16-ji kuopa ko- 
13 d- 6:30 vai. vak. L.P.

Mass. seimelio atstovas 
Vytautas Pigaga kandida
tuoja i Mass. senatorius Wil- T_. , ... . ,
liam Flemingo vieton, kuri i sa.eJe rengia banketą j
Gubernatorius paskvrė teis- dabartiniam Mass. seimelio į 
mo sekretorium. ' atstovui Vytautui Pigagai

pagerbti, v įsi lietuviai kvie-
V. Pigaga turi net 6 var- čiami bankete dalyvauti.

Ten bus gera proga su savo 
atstovu susipažinti.

Laukia Keleivio banketo 
Nevienas

žovus demokratus, bet jis 
laimės, jei visi lietuviai iš 4. 
5,6.7. ir 8 apylinkių (wards) 
ir Leicesterio bei Millbury 
balsui atiduos savo tautie-

vo

teiraujasi apie
čiui. Jei mes ji išrinksime. Keleivio 60 metų sukakties 
jis bus pirmasis lietuvis1 banketą balandžio 25 d. Pa

geidaujama. kad jis anksti 
prasidėtų. Tuo atveju iš

Mass. senatorius. 
Rinkimai bus

23 d.
vasario

Mudenai tebeliūdi

Bronius ir Stasė Mudenai 
tebeliūdi dėl savo jauno gi
minaičio Huberto Mudeno 
mirties. Hubertas, gyvenęs 
Australijoje, atvyko i Wor- 
cesteri ir čia mirė-

Mudenai yra uolūs Lietu
vos laisvinimo reikalų rėmė
jai. Keleivio skaitytojai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

JDOMIOS KNYGOS 

ROMANAI
Alė Rūta. KELIAS Į 

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

Worcesterio ir kitur atvykę 
galėtų ilgiau pabūti ir dar 
anksti namo grįžti.

Parduodamas Vytauto 
parkas

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-ja nutarė savo Vytauto 
parką parduoti, nes senieji 
išeiviai paseno, naujakuriai; 
nesutapo su senaisiais, be

į to. Auburn miestelio valdžia 
neleidžia sekmadieniais ten 

į šokti. Tuo būdu sunku tą 
į nuosavybę išlaikyti.

Mirė A. Tamošaitis
Mirė Keleivio skaitytojas į 

Antanas Tamošaitis, vien
gungis. nepalikęs giminių, 
gyvenęs 204 Lincoln gatvėj. 
Jo turto globėju pasiskelbė 
žydų kilmės pilietis-

J. Krasinskas

televizuoti visuome
nei inauguracijos ceremoni
jas, — net ir jų iš pradžios 
neįleido, kol nepristatė rei
kalaujamų dokumentų ir į- 
rodymų. kas jie yra. O juk 
juos visi tenai pažįsta, nes 
jie visada tenai darbuojasi, 
dalyvauja Baltuosiuose Rū-

Grįžtant prie inauguraci
jos, ji buvo ne tiktai geriau 
suplanuota, bet ir visas jos 
veidas atrodė geriau — de- 
mokratiškiau! Velionis Ken
nedis mėgdavo puikybę. 
Nors kasdien skrybėlės ne
dėvėjo. bet inauguracijon

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 p«L, kaina .. 50 75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS xai- 
.........................$0.30

WATERBURY, CONN.

Nepriklausomybės šventę 
minėsime vasario 21 d-

susirinko ir dosniai aukojo.
Tikėtina, kad vvaterburie- 

čiai ir šiais metais Įrodys sa
vo gilią meilę ir atjautimą

-j A , - atvyko užsidėjęs aukštą šil-muose prez,dento konvenci- kin: |(.,.j uodeguota
jose su spauda. . fraj( h. dly^uotas kelnes

Kai prezidentas Kennedy j de. johnsonas. kaip tikras 
buvo nušautas, tai dabar rtemokraU(l. tokiu dalyk 
prezidento asmens apsauga

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. $<:20

GYVULIŲ 
kaina 75

PROTAS. 2J2 
centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu 
L. Tolstojus, »>'- psl..m a. 

n?

DSl„

dra-
fett-ui

tų gyvenimo, 242 psl., kai
na S2.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioii meilė. TI d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

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

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

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ. nremiiu o t a ? 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusl kaina 
$4.00

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas. 279 dsI.. 
kaina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Nauiokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS. 509 pusi., kaina 
$5 no

Alė Rūta. MOTINOS 
RANKOS, romanas anie 
motinos meile, ios tikslą ir 
rūnesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 psl. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2.00.

PITTSBURGH. PA.

Atsiminkime vasario 14 d.

Vietos Alto skyrius Lietu- Rangiai Lietuvai gausiu at 
vos nepriklausomybės šven- ^Unkymu n nepasykstės
tę kasmet minėdavo didin
gai. Jis ir šiais metais taip 
pat deda visas pastangas, 
kad programa būtų įdomi, 
ilgai neužsitęstų ir būtų su
rinkta aukų laisvinimo rei- 

kiek galima dau-

aukų.
Vasario 14 d. šv. Kazi

miero mokyklos salėje (22- 
sios ir Jane gatvių kampe.
S-S.) minėsime Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo
47 metų sukaktį. Tą dieną1 kalams 
10 vai. ryto pamaldos Šv. giau.
Kazimiero bažnyčioje, o 4 f Vasario 16 dienos

’ aukščiau minėtoje sa- prie miesto valdybosvai..
Įėję visų lietuvių susirinki
mas.

įytą
rūmų

bus iškelta mūsų trispalvė 
vėliava. Vasario 21 dieną 11 

Kalbės O- Akelaitis iš Cle-! vai. 30 min. lietuvių parapi- 
velando. miesto majoras‘jos bažnyčioje bus atlaiky-

BALTIMORĖ. MD.
Matulionio-Bogutaitės

vestuvės

Vasario 6 d. Mindaugas 
Matulionis susituokia su Bi
rute Bogutaite ir išvyksta 
ne pasivažinėti, kaip papras
tai tokiais atvejais daroma, 
bet į Clevelandą. kur Min
daugas tęs medicinos studi
jas, o Birutė, jau baigusi

yra nepaprastai sustiprinta 
Johnsonas važiavo jau už
dengtame automobilyje su 
neperšaunamais stiklais, ne
peršaunamom sienom ir to
kiu pat stogu. Automobilio 
užpakaly iš lauko 
du sargai

nemėgsta. Jis atėjo prie in-1 LYTIšKOS LIGOS. dr. F. 51a- 
auguracijos stalo su papras-Į tulaitis. 24 psl., kaina J0.25 
ta skrybėle ir paprastu biz-•

- . m i-T • -- STABMELDIŠKA LIETUVA.mo kostiumu. Todėl ir visoj 32 psl kajna ............ J0
nebuvo matyti nel,jjETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PR.1G-
‘ jo svitoj
Į vieno cilinderio. Daug ma- 

.. i loniau tokias ceremonijas 
•i , s.tov^°! stebėti-Žmogus jautiesi, kad 

kad rūkalų1 esant, tau lygūs piliečiai, o ne .MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
galėtų greitai nušokti. Tuo- j.ojrių mėlvnkrauju burbonu GIJOS. 96 psi., kaina .. $0.25 
jau paskui prezidentą važia- Į)in.V!5
vo specialus sargybos auto- ; ’ ...
mobilis; iis buvo atviras: a-! Litas dalykas, uns šio- 
biem jo 'pusėm ant palaip-iK inauguracijoje man pan
čių stovėjo po trejetą sargų I ko, ta. mormonų choras, ku- 
ir keli tokių sėdėjo viduiy. Į ns buvo atskridęs tnmis di- 
visi pasiruošę greitai veikti. I Aliais lėktuvais is Salt La- 
Be to. iš abiejų prezidento

RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl. 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
N r 4 ir 5, kams

Barr, kongresmanas Fulton. 
Aukščiausiojo teismo teisė
jas Masman. apskr. komisi- 
onierius Gunther.

tos iškilmingos pamaldos 
už Lietuvą, dalyvaujant or
ganizacijų vėliavoms, o 3 
vai. po pietų parapijos salė-

Pittsburgho ir apylinkės! je įvyksta iškilmingas minė- 
lietuviai, kuo gausiau daly- jimas- 
vaukime! šiais metais Waterburio

Senas žemaitis lietuviams tenka ypatinga

Sveikiname jaunuosius ir 
linkime ilgo ir laimingo 
bendro gyvenimo!

MIAMI, FLA.
Minėsime Vasario 16-ją

garbė, nes į šią seną lietuvių! Uoliai inošiamasi giažiai 
koloniją piirną kartą Tau- paminėti Lietuvos nepri- 
tos šventės proga atvyksta• klausomvbės atstatymo pa- 

Šiemet lengva žiema Flo- mūsų tėvynės reprezentan- i skelbimo 47-sias metines va-

MIAMI. FLA.

ridoje, ir neperdaug atosto
gaujančių atvyksta iš Šiau
rės Amerikos į Miami-

Į
Atvykstančiųjų tarpe yra: i

inž. Kęstutis ir Gunda Ko-i 
dačiai ir Detroito. Rožė Pup- 
kienė iš N. Jersey. Lukas iš 
Chicagos, Juozaičiai. Domi
ninkas Klinga iš New Yor
ko (jau išvyko namo), pulk. 
Kazimieras Vildžius iš Wa- 
shingtono.

Vasario 16-sios minėjime,
ruošiamame St. Petersburg,

tas Lietuvos Atstovas Juo-1 ^„0 14 3 Val. popiet Lie-
zas Kajeckas iš ashingto- tuviu Piliečių Klubo salėje 
no ir čia pasakys pagrindi- (3655 N \y. 34 gatvė). Į mi
nę kalbą. ■ nėjimą pakviesti gubernato-

automobilio pusių ėjo, o kar
tais begte bėgo po du pėsčių 
sargų. Kiek toliau į priekį 
visu gatvės pločiu ėjo su 
glausta uniformuotų polici
ninkų greta: pirma jos taip 
pat visu gatvės pločiu stū
mėsi pirmyn motorizuotas 

! trikampis policijos kordo
nas.

Reikia pasakyti, kad 
dengtas ir neperšaunamas

ke City. Galėjo būti apie 
150 dainininkų, ir jie labai 
gerai dainavo. Tai buvo tik
rai kultūrinė inauguracijos 

2 pažiba. Protarpiuose daina
vo ir Metropolitan operos 
solistė, negrų kilmės daini
ninkė. bet tikra lakštingala.

Įvesdinimas prasidėjo 11: 
3(f vai. ryto- Pirmasis prisie
kė viceprezidentas Hubert 
Horatio Humphrey (ištark: 
Hamfri); paskui — prezi-

S bu įruoštas dentas Lyrdon Bainės John- 
k prez. Kenedžiui, kai jis^son. Prezidentą įvesdino .

Pi
važiavo per Dailas miestą valdžią Aukščiausiojo Teis- 
Texas valstijoje, bet jis no- mo vyriausias teisėjas Earl 
rėjo atviro vežimo- Jis jau- Wanen. o viceprezidentą

Tad netenka abejoti, kad rius ir majoras. Daug kalbų kad jo asmens kultas Atstovu Rūmų pirmininkas
_• .» , , . -• -_a.buV’o geriausia apsauga., John McCormack.tokio aukšto ir svarbaus as- nebus, bet bus graži meninė 

mens atvykimu ne vien tik programa, 
vietos, bet ir apylinkių lie- Visi lietuviai kviečiami 
tuviai rodo ypatingą susido- dalyvauti.
mėjinią..................... .... Paskutinis susirinkimas

Nors dažniausiai minėji
mo dieną čia būna gana ne- Amerikos Lietuvių Tary- 
palankus žiemos oras, ta- bos skyrius, kurio pirminin- 
čiau susipratęs, kieto būdo. ku yra dr- Tamošaitis, susi- 
turintis gerų norų ir kilnaus renka vasario 7 d. 3 vai. po-

Fla.. kalbės Gunda Kodatie- pasišventimo lietuvis nuga- piet Lietuvių klube. Tai bus 
ne, žinoma visuomenininke.
ilgametė skautininke ir šau
lių veikli vadė-

J. Narūnė-Pakštienė, vai
kų knygų rašytoja, gyv. 
Miami. 3338 SW 35 St., iš
nuomoja kambarius atvyks
tantiems iš šiaurės. Jos di
deliame kieme yra vietos au
tomobiliams pasistatyti.

Ii visas kliūtis. Praeityje, o paskutinis susirinkimas, ku- 
ypač pernai, nepaprastai ris vyksta prieš Vasario 16- 
audringam žiemos orui siau- sios minėjimą. Visi nariai 
čiant. \vaterburiečiai pasigė- prašomi dalyvauti, 
retinai gausiai į minėjimą L J- Stasiulis

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis

Jam rodėsi, kad priešų jis po +o prezidentas -Tohn- 
neturi. visi jį gerbia. Bet jis! ?onas pasakė kalbą, ir po 
apsiriko ir žuvo. , pietų prasidėjo inauguraci-

Dabar jau vargiai galėtų! jos paradas, kurio preziden- ALKOHOLIS 
tokia nelaimė atsitikti. Da-| tas su savo artimaisiais žiu-į kama ...
bar ne tiktai prezidento ap- rėjo iš verandos, kun buvo 
sauga budriau sutvarkyta, pastatyta tam tikslui pne 
bet ir visa inauguracija ge- Baltųjų Rūmų. Visi jos lan-
riau suplanuota. Ji bu g P
daug trumpesnė, tęsėsi tik lo. Ji buvo gerai šildoma, 
apie valanda laiko ir pasi- nes lauke oras buvo saitas, 
baigė paskirtu laiku. Kenne- Rytojaus dieną laikras- 
džio inauguracijoje perdaug čiuose buvo plačiai komen- 
laiko buvo išeikvota mai- tuojama prezidento pasaky- 
4oms — kai atsistojo Bosto- ta kalba- Konkretaus iis be- 
no kardinolas, tai žmonėms Veik nieko nepasakė. Pavyz- 
nusibodo ir klausytis- Da- džiui. jis kreipiasi i tautą, 
bar visiems dvasiškiams lai- sakydamas: "Derinkim sa
kas buvo apribotas, ir jie Vo protą prie likimo, patyri- 
neužėmė daugiau, kaip po ma prie darbo, padarykim 
dvi ar tris minutes. Jų buvo saVo interesus savo tikslais .

SIELOS BALSAI, J. Smehto- 
riaus eilėraščiai. 22i psi.. kai
na ■ 50./

LSvr T'Git LI i “.riš.“! A 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

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

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

Iš DŪMINĖS LŪšNELlS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai 124 
psi., Kaina .................... $1.00

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

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIa. 
(Kaip Atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių -skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIA1 IŠTIŠ KAS ISTORL 
IOS SUPRATIM AS. SO psi., 
ciama

LIUBINĖ IŠKILMĖ. I veiKs-
’no komedija. 29 psk. kai- 
kaina ............................ S»j.zū

IR K ū ui Ki Al. 
......... St-25

DAINOS aPIE LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psi., kai
na .. $0.1 o

VARPAS NR 3-» (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergia Lietuva :r kt. 
59 psl.. kaina ................$2.0ū

KAS
K.
na

YRA SOCIALIZACIJA. 
Kautsky. 31 psi.. K»i- 
• i 31 *

Užsakymus su piniga s 
ma siusti:

orx.-

PAPAROIO ŽIEDAS ;r k ros a- 
pvsakos. A. Antar.ov. 45 n-i. 
kaina 10 centų

KEI.EIVo 
636 Broad » »>

So. BttUua 27.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 5, 1965 m. vasario 3 d.Puslapis ketvirtas

Lietuvis žemdirbys eina 
j valgyklą...

(E) Okup. Lietuvoje krei
pimą daug dėmesio i maiti
nimo Įstaigas kolchozuose- 
Tai esą svarbu ypač mote
rims, nes. pasirodo, dauge
lyje Lietuvos rajonų nusi
skundžiama jų pasyviu da
lyvavimu gamyboje. "Kom. 
Tiesa*4 tiesiog ir teigia, kad 
kiekviena moteris tik tada 
galės būti aktyvia gamybi
ninke. atseit, galės sparčiai 
dirbti kolchoze ar sovchoze. ; 
jei... nebereikės jai namuose• 
gaminti pietų-

Buvo patikrinti kai kurie 
tokie viešo maitinimo punk
tai Kretingos rajone ir pasi
rodė. kad rasta vos viena 
pavyzdinga valgykla. Kitom 
daromi Įvairūs priekaištai. 
Pvz.. Darbėnų valgykloje 
lankytojai nekalta skundė
si, kad prie mėsiškų patie
kalų nėra bulvių, ir tai buvę 
rudeni. Tiesa, bulvių būta 
užrakintame sandėly, tačiau 
sandėlio vedėjas užimtas ak
meniniais reikalais. Arti 
valgyklos nėra šulinio, tad 
valgyklos virėjos čiumpa ki
blius ii bėgioja po miesteli, 
maldaudamos paskolinti-.. 
vandens. Nusiskundžiama ir 
panašiu valgyklų personalu. 
Keliamas reikalas dirban
čioms virėjoms suorganizuo
ti trumpalaikius kursus, no
rima jas supažindinti su 
siekimais44...
Prof. M. Račkauskui £0 m.

(E) Prof- Merkeiui Rač
kauskui. Letuvoje gyvenan
čiam klasikiniam filologui, 
sausio 6 d. sukako 80 m. am
žiaus. Gimęs 1885 m. Šiau
lių apskr. M. Račkausku, 
baigė Šiaulių gimnaziją. 
1910 m- Odesoje klasikinių 
kalbų studijas, i Lietuvą gri
žo 1921 m. Buvo gimnazijo- 
direktorium. egzaminų ko
misijos nariu, nuo 1924 m. 
su pertraukomis kaip docen
tas ir e. prof. dirbo Lietuvos 
(Vytauto Didž.) Universite
te. Pirmosios sovietų okupa
cijos metu buvo iš visų pa
reigų atleistas- Mokydama- 
sis Šiauliuose, jau buvo su-I- 
pratęs lietuvis, vėliau raš 
spaudoje. Būdamąas placio 
emdicijos. senovės kalbų ži
novas, išspausdino eilę svar
bių darbų, vertimų. 1930 m. 
pamošė graikų kalbos gra
matiką. išvertė kelis Plato 
no kūrinius. Cezario "Bell 
Gallici4. Horacijaus eilėraš
čius ir kt. Bolševikų konfis
kuota Račkausko parengta 
”Anthologia latina“ antroji 
ir trečioji dalys (1939-40).

Š. m- sausio mėn. M. Rač
kauskui suteiktas nusipel
niusio mokslo veikėjo var
das. Palyginti trumpoje gy
venimo apžvalgoje šalia So
vieto Įsako nurodyta, kad 
sukaktuvininkas esąs „nuo- 
stabus naujųjų ir senovės 
kalbų žinovas*4, pasišventęs 
klasikinei filologijai, atida
vęs daug energijos jauniems 
specialistams ruošti.“ 1964 
m. lietuvių kalba išleista 
Lukrecijaus Karo filosofinė 
poema „Apie daiktu prigim
tį“.

Trys nauji rajonai

Sudaryti trys nauji rajo
nai: Naujosios Akmenės iš 
dalies Mažeikių ir Joniškio 
apskričių; Jonavos — iš da
lies Kauno ir Ukmergės ra
jonų ir Širvintų — iš dalies 
Ukmergės ir Vilniaus rajo
nų.

Mirė Adomas Šernas
(E) šių metų sausio 6 d- 

Nemunėlio Radvilišky. Bir
žų apskr.. po sunkios ligos 
mirė ilgametis evangelikų 
reformatų kunigas ir buvęs 
Lietuvos reformatų bažny
čios general-superintenden- 
tas. Gimęs 1884 m., baigęs’
Tartu univei’sitetą buvo Į- 
- ven tintas kunigu. Ilgą lai
ką buvo Lietuvos kariuome-j 
nės evangelikų kapelionu.į 
Buvo Biržų gimnazijos mo-Į 
kytoju. kunigavo Įvairiose į 
vietose, o pastaruoju metu 
gyveno Nemunėlio Radvi-
nsK-. je. Rase spaudoje, 194b jimo įstaigoje New Yorke 1964 
m- iš vokiečių kalbos išvertė

Kipras Bielinis Lietuvos Socialdemokratu Partijos Delegatūros 
l žsieny vardu atsisveikina su Steponu kairiu l'niversal laido- 

m. gruodžio 18 d. Jis savo kalboje 
ypač pabrėžė velionio vaidmenį 1905 m. revoliucijoje, Didžiajame 
\ ilniaus Seime, Lietuvos Taryboje, Lietuvos demokratiniuose 
seimuose. \ likę. Velioinis, sakė K. Bielinis, išaugo socialdemo
kratu šeimoje, ir jo nuopelnai jai milžiniški, bet jie netelpa vien 
partijos rėmuose, jie priklauso visai lietuvių tautai.

ša salė, su labai gera akusti
ka. su vėsinimo įrengimais. 
Ji talpina apie 5 tūkstančius 
žmonių. Palyginus su Pasau
linės Parodos stadionu New 
Yorke, kui- buvo Lietuvių 
Dienos programa, sutrauku-

Prieš 25-rius metus rau- birželio 15 d„ kai raudonie- ™* o „McCor-
donoji armija Įžengė į mūsų ji hunai su tankais į Lietuvą 
laisvą ir laimingą kraštą, ii- atsirito.. Gi nuo 1945 metų,

Ninės kankinių metas
SU VERDI ”REQU1EM“ IR MARKA1ČIO 

„VILNIAUS VARPAIS“

mick Place kiek ankštoka, 
bet. atrodo, chicagiškiai pir-

Heidelbergo katekizmą 
86 m. sulaukęs A. šernas

buvo panaudotas ateistinei 
propagandai. „Tiesoje4 1964 
m. rugpiūčio 16 d. buvo pa
skelbtas Šerno straipsnis 
"Kodėl aš darau toki žings-; 
r.Į“. kuriame religiją jis pa-! 
vadino nesąmone- Mūsų jau 
nurodyta, kad tas senyvo as
mens tariamas „atsiverti-1 
mas’* vargiai buvo nuoširdus i 
ir kad šernas, galimas daly- ■ 
kas. buvo atsidūręs sunkiose! 
sąlygose. Reikia manyti. jog; 
kada nors paaiškės ir tikro-1 
sios to „ateizman atsiverti-į 
mo** priežastys. Minėtąjį 
straipsni ir tariamą velio
nes ateizmą pabrėžtinai 
priminė ir „Tiesa“ Šernui 
skirtame nekrologe.
Kavos puodukas Gedimino 

bokšte

Stepono Kairio nueitas kelias
J. VLKS

(Tęsinys)

S- Kairys—savivaldybininkas, parlamentaras, profesorius

Po 1918 m. lapkričio 11- darytą komendantūrą su ke- 
18 dienų Lietuvos socialde- liais kareiviais, 
moki alų partijos konferen- Bet St- Kairys. Įstrigęs sa- 
cijos. St. Kairys tuoj išvyko vo brolio sodyboje, ne vien 
i Užnevėžius. Kurklių vai., tik „ganėsi*4, bet ir čia ėmėsi 
i savo brolio sodybą, anot organizacinio darbo. Jo pa- 
jo. pasiganyti. Tada Vii- stangomis buvo Įsteigta 
riaus miesto gyventojai ne- valsčiaus savivaldybė, Įvyk- 
badavo, bet ii* nevalgė kiek dyti rinkimai į Utenos ap- 
reikėjo. Jis padėjo po poros skrities savivaldybės tarybą, 
savaičių grįžti. St. Kairys buvo išrinktas U-

Yokietijoje kilus revoliu- ^nos apskrities valdybos 
cijai. jau nebebuvo reikalin- pny^ninku. Jis tuiėjo žinių, 
gi leidimai išvažiuoti- Deja. ^ad Lietuvos Tarybos, kartu

(E) Pagal Vilniuje pa
rengtus planus, numatoma 
Vilniaus Gedimino bokštą 
pertvarkyti ir ji daugiau pri
taikyti turistams- Varpinės 
rūsyje architektai numato

vinę. ninname ir antrame per tą trumpą laiką Įvykiai ir j^ sudarytos v ynausybes 
aukštuose Įsikursianti turis- kitaip susiklostė. Vokietijos velkimo centras peisikele 
tus aptarnaujanti Įstaiga, o kariuomenė. Lenkijos gy-
pačiame bokšte būsianti ma- ventojų spaudžiama, pradė- 
toma „socialistinio Vii- jo trauktis atgal i Vokieti- 
niaus“ panorama. Trečiame! J^- las pats vyko ir Lietuvo- 
varpinės aukšte numatyta i- Je- 1 raukiniai ir kitos susi
rengti suvenyrų parduotuvę, j siekimo priemonės buvo pa- 
hurioje bus galima Įsigyti i naudotos vokiečių kariuo- 
ietuvių meistrų dirbinius iš menei. Ir vėl susisiekimas 

medžio, gintaro, metalo, o pasunkėjo. St. Kairys Įstri-
taip pat ir ženkliukus, atvi-lgo brolio ūkyje ilgesniam .... - • t:cP laikui. Galop grįžti jam Į k‘į dart>M !«keJ« ™P,.ntls

Vilnių ir reikalas atkrito. lr Steigiamojo Seimo susau- 

Lietuvos Tarybos sudary

Kaunan. Ilgai nedelsdamas 
ir St. Kairys atsirado Kaune- 

Čia išsivystė jo platus 
valstybinis ir politinis veiki
mas. GrĮžo Į Lietuvos Tary
bą. tada jau pavadintą Lie
tuvos Valstybės Taryba. 
Jam buvo pavestas komisa- 
rinėmis teisėmis Lietuvos at
statymo darbas. Tarp visų

nites n* pan.
?4inėjo J. Dautarto sukakti

Paminėta Jono Dautarto 
;0 metų sukaktis. Teatre jis 
dirba nuo 1924 m- Yra bu
vęs choro artistas, operos 
solistas, operetės chormeis
teris. operetės ir operos di
rigentas Kaune. Nuo 1947 
m. iki šiol J. Dautartas dir
ba operos vyr. chormeiste
riu. .Jis yra žymiai pakėlęs 
operos choro kultūrą ir me
nini

ta pirmoji laikinė Lietuvos 
vynausybė su prof. A. Vol- 
oemaru priešaky, veik nieko 
nenuveiKUsi. pakriko. Patsai 
A. Voldemaras išvyko Į už
sieni. Ten pat Vokietijoje 
atsirado ir A- Smetona. Tai 
ir Lietuvos Tarybos likimas, 
kaip Lietuvos valstybės at
stovybės. atsidūrė pavojin
goje padėtyje.

kimu. Jo buvo užsispirta, 
kad St. Seimas būtų sušauk
tas skubaiusiu laiku- Tokia 
tik sąlyga socialdemokratai 
grizo i Lietuvos Valstybės 
T arybą.

Ir vėl rekėjo sušaukti Lie
tuvos socialdemokratų par
tijos atstovų suvažiavimą. 
Jame buvo pasisakyta ne 
vien tik St. Seimo reikalu, 
bet ir kitais klausimais. Bu
vo naujai išrinktas LSDP

Gruodžio mėn. viduryje Centro Komitetas priešaky 
Vilniuje atsirado teisininkas su St. Kairiu. Ir visose kito- 
M. Sleževičius iš Rusijos. II- se LSDP atstovų konferen- 
gai nedelsiant, po kelių pa- cijose St Kairys buvo išren- 
sitarimų buvo pavesta M. Į karnas Centro Komiteto pir- 

skir- Sleževičiui sudalyti laikiną; mininkų. atseit.— partijos 
plačios koalicijos Lietuvos I vadu.
vyriausybę. Visiems jau ta- Lietuvos St. Seimo pirmas 
da buvo aišku, kad Rusijos posėdis Įvyko 1920 m. gegu- 
raudonoji armija pradės sa- žės mėn. 15 d. St. Seimo 
vo karo žygį į Lietuvą, kaip LSDP frakcija pirmininku 
tik Vokietijos kariuomenė išsirinko St- Kairi, jis pirmi- 
išeis iš Lietuvos- Lenkų legi-! ninkavo LSDP frakcijai ir 
onieiiai nerimo dėl Vilniaus, kituose trijuose seimuose.. 
Jie sparčiai organizavosi ir į Trečiojo seimo jis buvo iš- 

Jovarui sausio 13 d. sukako neslėpė, kad Vilnių užimsią | rinktas pirmininko pavaduo- 
85 metai. Jis dabar gyvena ir lietuvius išvysią. O ka- toju.
Šiauliuose, Vytauto gatvėje dangi buvusios prof. A. Vol-j Visuose seimuose St. Kai- 
nr. 116 Idemarc vyriausybės buvo' rys įvairiais klausimais yra
---- --------- -------------- uždelstas " Lietuvos karinių ’ pasakęs Įdomių ir turiningų

Retas palieka tėvynę be' pajėgu organizavimas, tai kalbų. Čia jų neatpasakosi, 
ašarų. Tačiau kartą palikus yi Šleževičiaus vyriausybei Jų visų nesutalpinsi ir į vie- 
kraštą. daugumo ašaros nieko kito nepaliko, kaip ną tomą-
lengvai nudžiūsta. keltis Į Kauną. Vilniuje pa-' St. Kairys nesitenkino

liekant savo įgaliotinį ir su- vien tik parlamentaro dar-

Trečiasis tiltas per Nerį 
Vilniuje

(E) Vilniuj statomas tre
ciasis tiltas per Nerį. Jis sta
tomas Antakalnyje ir 
is nuo kitų-

Partinė spauda 
kad tai būsiąs pats gražiau
sias \ ilniaius tiltas. Jo pro
jektą paruošė Leningrado 
architektai.

Jovarui 85 metai
Poetui Jonui Krikščiūnui-

teigia.

Dr- J. Girnius

11- «venivv„ vji nuv - vienio <sntal
garniui, padedami "krauju kai sąjungininkų ginklais ir, pečius U tolimų

vietovių. Bilietai jau ruošia-
fiziniu ir dvasiniu elgetynu. j mūsų ginklu kovojančių bro- h tuoj bus piadėti platin-
Tiesa, paskutiniu laiku jie • hų naikinimas prasidėjo ne
pristatė fabrikų mūsų mies- i girdėtu žiaurumu. Dabar, 
tuose, bet juose visas gerą- kai partizanai išnaikinti iki 
sias vietas užima rusai, ir jų vieno, kai Sibire žuvo tūks- 
gamiriai plaukia Rusijon. į tančiai kankinių ir tik vie- 
Pastatė daug gyvenamų na- ■ nas kitas paliegęs begrįžo Į 
mų Vilniuje ir Kaune, bet į užguitą tėvynę, kai išaugo 
innsp sukimšti no nusantrn ten nauja generacija, savo 

akimis žvėriškų okupanto 
veiksmų nemačiusi. — begė
diška bolševikų propaganda 
verčia viską aukštyn kojom.
Dabar ten pradėti leisti „at
siminimai“, „apybraižos“ ir 

į kitokių pavadinimų apiašy• 1 • A • •

sucementuotų“ nacių. pa-: maistu laimėjo karą prieš 
versdami jį griuvėsių krūva, j „sucementuotus“ nacius.

juose sukimšti, po pusantro 
kambariuko šeimai, mūsų 
žmonės trokšta be oro ir 
skursta be patogumų. Tik 
rusai gyvena didesniuose 
butuose. O didžioji tautos 
dalis, valstiečiai, ūkininkai, 
liaudis, — skursta daug la
biau, negu prieš baudžiavos ( mai, kariuose partizanai va-
panaikinimą senoje carų im
perijoje, vo atsiekta, per 25- 

Iki tokių „laimėjimų“ bu
lius metus bolševikai turė
jo sunaikinti beveik trečda
lį mūsų tautos. Visus tuos, 
kurie kėlė balsą ir ginklą, 
gindami savo laisvę ir tur-

dinami „banditais“ ir klas-

gaiima jau iš anksto skelb
ti, būtent:

Lithuanian Opera of Chi
cago, 6910 S. Falrfield Avė., 
Chicago, Illinois, 60629-

Šituc adresu galima siųsti 
ir aukas didžiajam koncer
tui paremti, nes už parduo
tus bilietus jokiu būdu ne
bus galima padengti visų iš
laidų.

Manau, kad kiekvienam 
aišku, kad žuvusiųjų pami
nėjimas Chicagoje birželio 
13 d. bus pats reikšmingiau
sias lietuvių gyvenime įvy-

tojama viskas nuo pradžios kis l®65 taip, kaip
iki galo. Aukščiausią tašką: P«e‘tais metais Lietuviu

Diena New Yorke. šis Įvykis 
gal išjudins mus iš tylos są
mokslo ir paskatins pradėti 
atitaisyti bolševikų klastoja
mą istoriją. Chicagos dien- 

Laisvųjų lietuvių „sostinė- raščiuose, ypač Drauge, jau

pasieks ateinančią vasarą 
ruošiamos „džiaugsmo šven
tės“, minint 25-rių vergijos 
metų sukaktį-

tą. Šimtai tūkstančių kali- je« Chicagoje irgi ruošiama-; rašoma eilė straipsnių apie 
nių ir tremtinių buvo sunai- • diVaVti numinėti, novtioonn Vnvac in teismusnių ir ,remunių ouvo sunai- j sj vergijos sukaktį paminėti- f partizanų kovas, jų teismus, 
kinta kalėjimuose, darbo bent padaryti gerą pra- jų niekinimą bolševikų 
stovyklose, Sibiro miškuose džią eilės minėjimų, kurie spaudoje. Jau minima ir 
ir Kasyklose, o naikinimas ĮUri tęgtjg bent dešimtį me- šimtai pavardžių už laisvę 
pradėtas nuo pat 1940 m-; paminėsime visus kritusių brolių. Argi ne lai-
_________________ klaikiuosius įvykius, bolše- kas visoje JAV ir Kanados
bu. Jį trauke jo profesijas ir nacių sukeltus per' į1' kitp ,laisv6° pasa,u“°
kiti "taktiški ir mokslo dar-! 2o-nus metus- kia^i ,’T“, spaud“Je

_. . .... , pradėti talpinti straipsnius.
Pmna.u rn.nej.mu bus ,des minint

or.gm.lu. u* gedulingas. Tai - j a linkybes ap.
Chicagos Lietuvių Operos ra^n;? d ,iudi,
suorganizuotas lr kitų trijų. nįnkaj h. liudvti tiesą yra 
muzikinių vienetų remiamas! ; Mums nerei.
(AliceStephens moterų cho-; Rja n(/iš lvot pavardžių. 
to. Lietuvos Vyčių choro it . fakt Turime
Tėviškės evangelikų choro) (kšim*is je?ne šimtus tūks. 
koncertas, kurio metu bus pavardžių, kurias vi-
atliktas pasaulinio garao ku-. a[. je kiekvieną
nnysG.usepe Verdi Regu.- kankjni dal. idėj keletą 
em ir dar niekad negirdėta eilu4ip biografijos (ben gi- 
lietuvio kunigo Bruno Mar- mimo d ir vieta užsiėmi. 
kam,o. SJ., kantata ’Vd-, tragiškos mirties datą), 

kuno,e pa-, galė(ume sudaryti L. Enci- 
klopedijos dydžio keliasde-

bai. Kauno miesto savival
dybės jis buvo pakviestas 
tvarkyti vandentiekio ir ki
tus su vandeniu susijusius 
darbus.

Carinės Rusijos okupaci
ja Kauną paliko be vanden
tiekio. Kiekvienas namas tu
rėjo savo priemonėmis apsi
rūpinti vandeniu. Sveikatin
gumo požiūriu tai buvo pra
gaištinga- Kauno miesto val
dybai parūpo tuoj tą reikalą 
sutvarkyti. Tie praktiškieji 
darbai aprūpinti gyventojus 
vandeniu buvo sumesta per
duoti Vokietijos inžinieriam 
specialistam. Šie atsiuntė sa
vo projektus. St. Kairys pa
sisiūlė pats tą darbą atlikti 
žymiai pigesne kaina. Jo 
projektas Kauno miesto val
dybos buvo priimtas. S- Kai- 
i*ys tą darbą atliko be jokių 
priekaištų. Kauno gyvento
jai gavo ne vien tik gerą

maus varpai 
naudotas K- Bradūno poezi
jos tekstas. Iš viso pastaty
me dalyvauja apie 200 cho
ristų, kelios dešimtys simfo
ninio orkestro narių ir ketu
ri iškiliausi solistai: Danutė 
Stankaitytč, Aldona Stem- 
pužienė, Stasys Baras ir Jo
nas Vaznelis. Chorus lavina 
Alice Stephens. Benius Pra
puolenis, Faustas Strolia ir

vandeni, bet ir sutaupė tam Alfonsas Gečas. Be to, kar- 
reikalui skirtas savo išlai-; tu dirba muzikai J. Zdanius.!

VI. Jakubėnas, dirigentas 
Al. Kučiūnus ir visa eilė

šimt tomų leidinį. Milioni- 
nio ar kito kurio fondo pa
galba gal galėtume jo išleis
ti tūkstančius egzempliorių 
ir paskleisti ne tik savųjų 
tarpe, bet išplatinti tarp žy
miu pasaulio politikų, dva
sininkų. visuomenininkų, 
kultūrininkų ir dovanoti vi
soms didžiosioms bibliote
koms. Na. visa tai ateityje. 
O pradžia tebūna padaryta 
dar šiais metais, nes per il
gai iau laukėme, kai tuo tar-
p« pri?¥ 'fkė apsipu*

Ti#uu » h mus niekmdami.

E- S vilas
Amai gamated Clothing 

Workers of America, kuri 
neseniai minėjo 50 metų su
kaktį ir dabar turi 400,000 
narių, prezidentu 32 metus 
buvo iŠ Žagarės kilęs žydas 
Sidney Hillman. miręs 1946 
metais- Dabar tas pareigas 
eina Jacob Potofsky.

technikinio personalo narių
su

Klausimas: kada?

das.
Čia prisimintina, kad St 

Kairys už tuos uždirbtus pi
nigus Kurklių valsčiuje pa
statė pradžios mokyklai, ku
rią vaikystės metais jis lan- į ,.
kė. namus. i. ,Kon“rta’ !¥yk*,*'

Kuris kitas Lietuvos ne- že'lc a., sekinadienĮ.
priklausomybės metais pra- Anksčiau duota gegužes me- 
lobes šviesuolis tokiam ar uosio data nebegalioja. Ji 
panašiam reikalui pavartojo pakeista Į patogesnę buže- 
savo pinigų dalį? lio 13?«- kadangi nuo tau-

Ir ar daug turime tokių t05 golgotos pradžios 2o-i ių 
JAV „prie pinigo“ gyvenan-: metų sukakties si data >ki- 
čių lietuvių, kurie nesišykšti r^asį dviem dienom, 
bendram tautos reikalui jų Kur?
dalies išsižadėti? Ar daug McCormick Place salėje,
iš naujakurių lietuvių.tokių.. Chicagos vidurmiestyje* Tai ___ ____
kurie pasektų St Kairio pa- moderniausia Chicagos vie- munistai. 
vyzdį? Tik retas-

Pradėjęs Kaune veikti 
Lietuvos universitetas pasi
kvietė S. Kairį dėstyti kana
lizacijos mokslą. Jis čia pa
rašė didelį mokslo veikalą 
„Kanalizacija“.

Greia visų kitų darbų. St.

i - 28% amerikiečių dar ne
žino. kad Kiniją valdo ko-

1
KELEIVIO 1965 METŲ KALENDORIUS JAU

BAIGIAMAS IŠPARDUOTI. KAS JO DAR NETURI,

Kairys buvo uolus socialde- i PASKUBĖKITE JSIGYTI. NES JAU YRA AIŠKU. KAD 
bendra-mokratų spaudos 

darbis. vedamųjų straipsnių 
rašytojas.

(Bus daugiau)

JO PRITRUKS.
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Pasikalbėjimas
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

na, kad jis buvo jų tautietis, 
o vokiečiai — kad jų. Jo 
motina, kaip rodos, galėjo 
būti tikra vokietė, taip bent 
atrodo jos pavardė — Bar
bara VVatzelrode- Matema
tikos jis mokėsi 3 metus 
Krokuvos universitete, pas
kui astronomiją studijavo 1- 
talijoje; ten pat studijavo ir 

| | mediciną, išėjo geras gydy
tojas; bet praktikavo ir ku
nigystę. Savo raštus apie 
saulės sistemą rašė lotyniš
kai. nes tais laikais lotynų 
kalba Vakarų Europoje bu
vo labai madoje.

— Aš. Maiki. norėčiau, 
daugiau žinoti, kaip žemė 
sukasi, ba turėsiu apie tą 
bizni duoti raportą ant kito 
Sčeslyvos Smerties Susai- 
dės mitingo. Tai pasakyk, 
jeigu žinai ką daugiau.

— Galiu pasakyti, kad še
šioliktame šimtmetyje Itali
joje iškilo mokslininkas Ga
lilėjas. Padvos universitete.1 
kur Kopernikas studijavo 
mediciną. Galilėjas dėstė 
matematiką ir labai domė
josi Koperniko atskleistais 
dalykais. Norėdamas pats 
tuo Įsitikinti, jis pasidarė

į ! neblogą tiems laikams žiū- 
Į roną ir su jo pagalba paste
bėjo. kad aplink Jupiterio 
planetą sukasi keli mėnuliai 
ir kad saulėje yra tamsių 
vietų-Jis tada paskelbė, kad 
Koperniko mokslas apie

i saulės sistemą yra teisingas
— Pasakyk. Maiki, kas iš-'mokslą, bet ir geogafiją, ir, ir parašė apie tai stambų 

mislino, kad žemė sukasi astronomiją. ■ veikalą lotynų kalba. Kata-
aplir.k saulę? — Na. jau tik nepradėk. Hkų bažnyčia prieš ji sukilo,

šitas klausimas baderiuoja- taigi nekritikuok, jei aš ne-|rezlJ4 
Pereitą nedėldieni jj figeria- žinau, kas yra astronomija- uyčią

prieš katalikų baž- 
areštuotas ir uždary

tas požemio kalėjime, kurvo ir mūsų Sčeslvvns Smer- Verčiau paaiškink man gra- 
ties Susaidė. Ilgai ginčijo-' Zlai-
mės ir vistiek negalėjome' — Astronomija, tėve, yra f no oro* Vėliau buvo pi iv ei s- 

i tas atsižadėti ir pasirašyti, 
kad daugiau tokios "erezi
jos“ neskelbsiąs. Tada buvo 
išleistas, bet apako ir mirė.

siklausti. ar ji sukasi, ar ne? mokslas. Kiniečiai pradėjo Prieš kiek laiko kitas italų 
- Jūsų ’susaidei“ turėtu ji studijuoti dar 2300 metųj mokslin.nkas Giordano Bru-

prie toiko prieiti. Vieni sa-j mokslas visų pirma apie
kė. kad žemė 
tos. o kiti porino, kad ji su
kasi. Taigi atėjau tavęs pa

stovi ant vie-: saulės šeimyną ir jos tvarką.
kuriai priklauso ir mūsų že
melė. Tai yra labai senas

būt gėda' tokį klausimą ir prieš Kristų. Bet kol nebuvo;
svarstyti, tėve.

— Kodėl gėda?
— Todėl, kad šiandien

jau ir pradinės mokyklos .ef?^®Š.iai 11. 
vaikai žino. kad žemė suka- c?al‘ fe Babilono šaltinių pa- 
si aplink saulę. sėmė žinių graikai. Jų mok-

— O kodėl sakai, kad tik alininkas Pto omejas. kuris
šiandien žino? Ar seniau to ,uv° ™eta‘s P°

,9 • Kristaus, pradėjo tvirtinti.nežinojo
— Buvo laikai, tėve, kada

nebuvo nei šviesus, nei gry=

1 no už tokios tiesos skelbimą

KELEIVIS, SO. BOSTON

Priešaky garsusis “Big Ben“ laikrodis Londono bokš-
' ....te. toliau matyti dėl Churchillio mirties per pusę stie

bo nuleista Britanijos vėliava Pergalės bokšte virš 

parlamento.

gauti. Dirbančiųjų kasdieni
nis valgis: gabalėlis vilių la
šinių, kopūstai ir bulvės.

, Per 8 metus negavome pirk
ti nei vieno kilogramo miltų.1 
Duona — blogiausios rūšies-'
Obuolių, kriaušių, apelsinų' ŽMOGAUS GY-
ir kitokių vaisių visai nema- VEMMAS (Juoze Adomai-

Ar skaitei 
šias knygas?

tėm. Tik Hamburge pirmą 
kartą šiuos vaisius ragavo 
mūsų vaikai.

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

Apsirengimas — skurdus.!
Novovolinsko mieste buvo LIETUVIAIS ESAME MES 
parduodama tik seni rūbai GIMĘ, lietuvių dainynas, 
ir nunešioti batai, ir tai la-Į 100 dainų su gaidom dal
bai brangiai. Rūbus, kuriais navimui ir pianinui, suda- 
esame apsirengę. Įsigijome j rė Juozas Žilevičius, kai- 
Vak. Vokietijoje. Laisva-1 na $4.50.
laikiui praleisti tai tik kinas
ir šokių vakarai, bet ir tai; GYVENIMO VINGIAIS*
perkrauti politine 
ganda-

propa- dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

Grįžo iš sovietų ’rojaus’
PAGYVENĘ 8 METUS SOVIETUOSE.GRJŽO

ARGENTINON —"

Š. m. sausio 15 d. Argen- Aires mieste. Barracas, 1933 
tinos sostinės Buenos Aires m. rugpiūčio 21 d.- Štai ką 
dienraščiai ir televizija pa- jis papasakojo: 
skelbė sensacingą žinia apie . .. ..
Sovietijon iš Atįenttaos e- j _ Bu(lamas Jau™°>‘s- 
migravusių grįžimą, pabrez- yietų SąjungOs atstovybės 
darni, kad daugelis, apleidę j išlaikomus komunistų klu 
laivą, atsiniauyę vUCISVO ^ug guenos Airese. KiuoC

Toliau grižusis pasakojo' 
apie sunkumus ir Įvairius 
trukdymus ieškant grįžimo PLAUK, MANO LAIVELI, 
dokumentų. Kiekvieną kar- Petro Segato eilėraščiai,
tą. vykstant Maskvon. Ar-i 111 psl., kaina..........$2.00
gentinos konsulatan. buvo,
sulaikomi sovietų policijos, ŠVENTADIENIS Už MIES- 
tardorni ir atkalbinėjami TO, Mariaus Katiliškio 17
nuo daromų žygių grįžti Ar-, novelių, kaina $5.00. 
gentmon. | na

— Lyg baisus sapnas liko 
i 8 metų "rojaus“ gyvenimas.
Tiesiog nebetiki, kad vėl 
randamės "kapitalistinėje“!
Argentinoje, mūsų gimtinė
je. — baigė pasakojimą lai-,

MINDAUGO N UŽU D Y-
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

žemę.

Tai buvo penkios argenti
niečių šeimos, sužavėtos

IS.1UOO
vadai mus Įtikino, kad pa
saulyje nėra kitos tokios 
’laimingos šalies“ kaip Ru-

"raudonojo rojaus“ propa- sija. Jų suvedžioti. 1956 me- 
ganda. 1956 metais iš Ar- tų balandžio 2 dieną išvyko- 
gentinos persikėlusios i So- me i "rojų“.-.
vietų Sąjungą. Šią 20-ties

gerų žiūronų, nelengva bu-, buvo gyvas sudegintas. štai. 
vo ką nors patirti. Vėliau tėve^ kaip bažnyčia kovojo 
pradėjo astronomija domė-, prieš mokslą-

babilonie- — Užteks. Malki.
giau nekalbėk.

i.

dau

AZIJOS IR EUROPOS 
KOVOTOJŲ VIENYBĖ

Sausio 23 d. New T orke

asmenų grupę sudarė Ar- Atvykus Sov. Sąjungon,

mingai šypsodamasis R. A.
Klimavičius.

I
Klimavičius Sov- Sąjun

goje susituokė su Argenti
noje gimusia ukrainiete.
Buenos Aires dienraščių pa
veiksluose buvo matyti jis 
su žmona ir Sovietijoje gimę 
sūnus ir dukra. Jau iš veidų 
buvo matyti, kad jie tikrai 
džiaugiasi grįžę.

* * *
Tai bene geriausia pamo

ka ir mūsų paraudusiemsKATRYNA, Sally Salmi-

VYNUOGĖS IR KAKTU
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-
7'oi imala l/nino £»X€XX XX lota, narna.

tautiečiams, kurie dar vis ti
ki sovietinį "rojų“. Ir mūsiš
kiai, ten nukeliavę ir pagy
venę. greitai "pabąla“, no
rėtų vėl grįžti Į "kapitalisti
nius“ vakarus, bet..- gaila, 
kad nevisiems taip pavyksta 
iš ten ištrūkti...

Vytas Bairietis

ARGENTINA
i

Šimtas Argentinos lietu

vių, atstovaujančių organi
zuotai visuomenei, važiuoja 
Į III-jį Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą. įvykstantį 
vasario mėn. 18. 19. 20 ir 21

nen, garsios švedų rašyto
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, 80 ps’, 
kaina $2.00.
JETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso

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

dienomis Sao Paulo mieste, ATSIMINIMAI APIE JUO-

x. x .. . Novovolinsko miestan, neto- gentmoje gimę svetimtaučių H lllsu.lenk sienos ir ie 
vaiKai. jų tarpe ir lietuvis 130() kilometrų nuo Mask- 
Rikardas Alfredas Klimavi- vog mUg apgyvendino ko-
čius. Po astuonerių metų iektyviniuose butuose. Dirb- 
"laimingo .gyvenimo“, Ar-, ti paskyrė i anglių kasyklas, 
genimos konsulatui Mask- kur di,:bo įaip pat įr „ie
voje padedant, jiems pav v- m priti-ūkus dai-.
ko išsiveržti į laisvę. ir s. m. moterig atleido. Vyrai
sausio lo d- laivu Alberto uždirbo 4 rubliUs dienai, se- 
Bodero“ pasiekė Buenos Ai- negnė_ moterys _ 2 50 rb., 
i es uostą. o jaunos šiek tiek daugiau.

Rašantis šias eilutes pa- Dienos uždarbio neužteko 
simatė su A. A. Klimavi- nusipirkti l'j kg mėsos, o.

Įvyko Pavergtųjų Seimo ne- 
papiastas>.susirinkimas Azi
jos Laisvės Dienos metinėm

kad žemė yra pasaulio cent-
. , . , , ras, aplink kurį sukasi sau-eitas klausimas buvo supran- m.'nu]is irp|anctos Taj _

buvo klaidinga teorija, bet! paminėti- Prieš vienuoliką 
patiko bažnvčiai. Ir per j metu ryšium su Korėjos ka- 

Keciavo Ka(l J1 i ptOKscia. įusantro tūkstančio metų su j ro paliaubomis 22,000 karo 
kaip didelis bly nas-Taip u- vjrsum bažnyčia skelbė, kad i belaisvių atsisakė iš nelais
vo tikima dar Kolum o ai- ul_ sukasj aplįnk žemę. j vės grįžti i šiaurinę Korėją 
kats. Kai jis _ suga vojo, . „ kiajfiingaį vaizdavo-! arba i raudonąją Kiniją, pa
plaukti aplink žemę. kad į yi& asaulio centru.
Indiją pasiektų is antros pu- _ Rad

nyčia padarė misteiką?
— Aš sakau klaidą, ne 

misteiką“. Dėl tos klaidos

tarnas klaidingai. Tikėdavo, 
kad žemė stovi vietoje; ir ti
kėdavo. kad ji plokščia. jl

cium. kuris gimęs Buenos be to. jos negalima buvo Brazilijoje-

sės. tai daug kas pradėjo iš 
jo juoktis.

— Kodėl?
— Todėl, kad Kolumbo 

sumanymas jiems atrodė 
vaikiškas. Tikėdami, kad 
žemė yra plokščia, jie sakė: 
kaip tu gali aplink ją apva
žiuoti? Juk priplauksi prie 
krašto ir nudardėsi į bedug
nę.

sirinkdami laisvę tremtyje. 
Šiam įvykiui atžymėti buvo 
įvesta Azijos Tautų Laisvės 
Diena. Azijos ir Europos 
laisvės kovos prieš sovieti-

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

LIE-

ŽODYNAI

Keleivi: administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu®•

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dyna«, V. Baravyko, 36<x 
psl. apie 26.000 žodžiu, kai 
na .................................. $4.0*

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkes Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti.

buvo ilgam laikui sutrukdy-j nį komunizmą solidarumui 
’ — pareikšti tą Azijos Tautų

Laisvės Dieną mini ir Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimas. Šių metų minėjime 
apsilankė ir žodį tarė lais
vosios Kinijos ambasado
rius prie Jungtinių Tautų 
Nhuyen-Phu-duc, P. Korė
jos atstovybės prie JT pata-

ta mokslo pažanga ir nu
skriaustas ne vienas teisy
bės ieškotojas.

— Nu. o kas tą klaidą ati
taisė?

— Man rodos, tėve, kad
.. ,, . i , ... pirmutinis buvo Koperni-— šiur. Maiki. kad butų - kad

nudardėjęs.
— Bet Kolumbas j’au ži

nojo, kad žemė apskrita.
— O iš kur jis galėjo ži

noti?
— Šitą faktą. tėve. jau 

buvo pastebėję tų laikų 
mokslininkai, astronomijos 
pradininkai-

__ Aš tokio žodžio dar
negirdėjau. Maiki.

— Tai nekoks iš tėvo ge
nerolas.

-Kodėl?

; kas. kuris įrodė, kad Ptolo- 
mėjo doktrina apie saulės , .
sistemą buvo klaidinga- Ko- rėjas dr. Woonsang ( nol. 
pemikas pirmutinis įrodė, taip pat Danijos Delegacijos 
kad ne saulė sukasi aplink prie JT narys. buv. užsienio 
žemę. bet žemė aplink sau- reikalų ministras O- B. 
lę. Jis parodė, kad ir kitos Kraft ir Amerikos darbo u- 
nlanetos sukasi aplink sau- nijų atstovas McDonald. 
lę. Pavergtųjų Seimas prie

’_ O kas jis buvo per vie-' mė deklaraciją, kuri reika-
nas tas Kepurninkas? Ari Jauja, kad lasvasis pasaulis 
ne žemaitis? efektyviai išnaudotų tarp-!

__ Jis buvo ne "Kepur-; tautinio komunizmo nesuta-
ninkas“. tėve. bet Kopemi-irimus Europos ir Azijos 
kas. Jis buvo gimęs 1473 problemų teisingam spren-

__ Todėl, kad generolas metais Prūsuose. Jo tautybė dimui.
turėtu žinoti ne tiktai karoneiabai aiški. I-enkai tvirti- j Elta

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžiu, o«3 puslapiai, NEPRIKLAUSOMĄ
kvina ............................ $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-1 27 000 žodžių. 511 psl., kai- 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- na — $5.00. 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams Lietuviškai angliškas žo-

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir-

ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. į dvna*. \ ib'aus Peteraičio, II P^/e^1- "mėS na'ni-
j on Kotryn aGrigaitytė, 13

1

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E Broadvray ——:--------So. Boston 27, Mas*.

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 5S6 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavo prof. J.

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Balčikonis ir kt., yra apie Keleivio administracijoje; 
45,-00 žodžių, 990 psl.,' So. Boston 27, Mass. 
kaina .........................  $12.00 S36 E. Broadvray,

e

i
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MOTERŲ SKYRIUS
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JULIUS KAUPAS

Velnias Juoduodegis Kaune
(Tęsinys)

Policininkai atrakino velnią pančiojusias grandines, 
šis gi tik nusilenkė teisėjams, dėkodamas už gerą širdį, 
ir nudžiugęs taip greit nėrė iš salės, kad iš po jo kanopų 
tik kibirkštys tryško.

Gatvėse gi linksmai švietė saulė, bėginėjo rudi žmo
nės. ir patenkintas velnias ramiai vaikštinėjo senamiesčio 
skersgatviais, galvodamas, kaip čia pradėjus dirbti ir kur 
čia susiradus koki suodiną amatą-

Štai ant vieno aukšto namo stogo sėdėjo kaminkrėtis 
ir taip smarkiai valė kaminus su šepečiu ir su muilu, kad 
net burbulai skraidė ore. Velnias nedrąsiai užlipo kopė
čiom ir pasiteiravo, ar nereikėtų jam kartais padėjėjo.

— Pažiūrėsim, ką pats moki, — tarė kaminkrėtis. 
pakėlęs juodą veidą. — Lipk čia!

Velnias pasiėmė šepetį ir. užsilipęs ant kamino, pra
dėjo jį šveisti, bet plytos pasidarė dar murzinesnės: toks 
mat suodinas buvo velnias Juoduodegis.

— Žiūrėk, ką padarei, nenaudėli! — sušuko įpykęs 
kaminkrėtis. — Kam gi pats tikęs? — ir. sučiupęs velnią 
už ragų. įmetė į kaminą.

Juoduodegis, šiurpiai bildėdamas ir apsiaustas šuo- Į 
džių bei kibirkščių debesies, įgarmėjo į Tešlėno kepyklą- i

Tešlėnas gi buvo narsiausias žmogus visam Kaune Į 
ir nė paties velnio nebijojo.

— Ko pageidaujate? — mandagiai tarė jis. purenda
mas miltus nuo rankų. Mat. jis pamanė, jog velnias nori 
pas jį pyragaičių pirktis.

— Ieškau darbo. — bailiai sušvebeldžiavo Juoduode
gis. — galėčiau, pavyzdžiui, kad ir ugnies kurstytoju pa
būti. Aš tai labai prityręs tame amate.

Tešlėnas pasikasė savo praplikusį pakaušį ir, kiek 
pagalvojęs, priėmė jį pas save kepėju.

Tačiau neilgam! Tuoj paaiškėjo, kad velnio kepta 
duona nekokia- Jau neminint to. kad ji visados kvepėdavo i 
siera, ji netrukus pasirodė aiškiai žalinga, nes nuo jos 
žmonėms ėmė augti uodegos.

— Įsigalėjus tai pavojingai ligai. — pažymi tų metų 
medicinos metraščiai. — teko griebtis griežtų priemonių j 
ir, remiantis gydytojų tarybos nutarimu. Juoduodegį ne
delsiant atleisti iš darbo.

Taip Juoduodegis buvo paties burmistro įsakymu iš
mestas iš kepyklos.

Jis pamažu ėjo prieplaukos pakrante, ir jo širdis buvo 
didžio liūdesio apimta.

— Kam gi tikęs aš. nelaimingas! — dejavo jis susi
krimtęs. — Nėra man vietos šitam pasaulyje. O nelaimė; S 
Ir kam reikėjo man velniu gimti?!

Taip aimanuodamas, jis pasiekė Karmelitų bažnyčią. JAU LAIKAS PRADĖTI 
Pro atviras jos duris sklido ramus vargonų gaudimas bei MAŽINTI PRIEAUGLĮ
tyras smilkalų kvapas. Nustebęs ve’nias sustojo ir ilgai . . „ ,
žiūrėjo i nuostabų vaškinių žvakių mirgėjimą ir į tamsius. | Žmonija dar tun laiko, f ai pus pc žmogų, a a p 
jam dar n.ekad nematytus pave.kslus suksimuose re- £Xltoį«. nes jei ne.l -noje ketvirtainėje mylio- 
muose* pradės laiku, žmogus pralai- je..- Šiandien negrų kvarta-

mės lenktynes pats su savi- le Harleme. New Yorke. vie- 
mi“. pareiškė garsusis oke- noje ketvirtainėje mylioje 

• anografas Roger Revelle. gyvena po 25.000 žmonių, o
— Ir ko neprasimano tie velniai! — piktai sušuko : Harvardo universiteto žmo- po 650 metų būtų 1000 kar-

jis. — Tik pagalvok — jau pradeda, nelabieji, ir į baž- njų prieauglio studijų cent- tų tirščiau, negu Harleme, 
nyčias skverbtis. i ro direktorius. Toks gyvenimas nebeįsi-

Tuo tarpu pro šalį ėjo žilagalvis klebonas, garsus I JeJ nebug ivesta gimdymų vaizduojamas, ir vistiek jis 
savo išmintimi, nes visad vaikščiodavo su storu breviorium ; katroje taj p0 įoO metų ateis, jei žmonės ir toliau 
po pažastim. . vjsa Amerika bus vienas veisis neribotai.

Pamatęs Juoduodegį, jis stabtelėjo ir iškėlė vieną milžiniškas miestas, išsitę- J. P-
pirštą viršun. , sęs nuo Atlanto iki Ramiojo

— Palauk! — dingtelėjo jam. — Reiktų velnią pri- i vandenyno, ir tas miestas SUTRUMPINO PERILGAS
imti i savo tarnybą. bus apėmęs ne tik lygumas. KOJAS

bet daubas ir kalnus

Jį apėmė begalinis smalsumas, ir jis pabandė įsėlinti 
vidun, tik staiga prie jo prišoko senis vargonininkas ir 
ėmė bartis.

Ir jis pasiūlė velniui:
— Ar nesutiktum kaltais pas mane kapinių sargu 

parsisamdyti?

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. .Mass. 02i31.

Klausimas

Mano sesuo ir jos vyras 
yra išsiskyrę. Jie turi tris 
vaikučius, kurie gyvena pas 
savo motiną, mano seserį. 
Svainis vėl vedė ir šį kaną 
svetimtautė—„amerikonką“ 
ir su ja turi du vaikus. Sesuo 
yra silpnos sveikatos, daž
nai serga, nes jos vyras jai 
suėdė gyvenimą. Vaikai da- 
dar vra 11. 8 ir 6 metų am
žiaus- Sesuo man dažnai sa

galėtų, jei tai būtų jam pri
imtina. kreiptis į teismą, 
prašydamas, kad jį paskirtų 
vaikų globėju (guardian). 
Teismas, spręsdamas tokias 
problemas, atsižiūri i tai. 
kas būtų geriausia vaiku la
bui. Jei tėvas teismui atro
do netinkamas asmuo vai
kams auginti arba jei teis
mui įrodoma, kad tėvas at
sisakė per ilgesnį laiką vai
kus šelpti ir juos išlaikyti,— 
teismas gali nutarti, kad 

žmo-

Šen. Robert Kennedy su žmona iš ligoninės vežasi 

naujagimį sūnų. kuri jie pakrikštijo Matthew Max- 

well Taylor vardu. Tai devintasis Įpėdinis.

Jonas Aistis

KARALIAUS ŠUO

Numirė karaliaus šuo — šunelis geras, 
Geriausias iš šunų...
Ir sušaukė karalius visą dvarą 
Ant šunio šermenų.
Markizai, freilinos, baronai, grafai 
Ir daug kareivių, daug tarnų 
Karaliui meilinos pas šunio kapą.
Geriausio iš šunų.-.
Karaliui ašara nukrito ant to kapo, 
Geriausio iž šunų —
Nukrito freilinų, raarkyzų. grafų, '
Baronų ir tarnų...
O juokdarys tik juokino karalių: —
Turi. karaliau, daug šunų.
Bet kur tu rasi kitą toki pat šunelį. 
Geriausią iš šunų? *
Užsirūstino karalius ir jo visas dvaras — 
Iš tiek dvariškių, tiek tarnų!
Pakorė juokdarį, kad šmeižė šunį gerą. 
Geriausią iš šunų..-

Iš poeto Jono Aisčio gražiai išleistos knygos 
„Poezija“, kuri gaunama ir Keleivio administra
cijoje už $6.00.

Kaip žmonijos ekspliozi 
ja juo tolyn, juo greityn pri-

ko. kad jeigu ją kas ištiktų. - i •/ -ji „orėtų kad aš globočiau I valka‘ T U , Z- 
Uaus globojami- Jei vaijos vaikučius. Bet mes bijo-Į6““" \aikas

J................................J yra virs 12 metų amžiaus.
teismas ir jo atsiklausia, su

i me. kad. jai mirus, jos buvęs 
j vyras gali atimti mums vai
kus ir juos atiduoti svetim
tautei pamotei auginti. Mū
sų yra nemaža šeima, ir mes 
visi tuos vargšus vaikus la
bai mylime. Jeigu jų motina 
numirtų, mes tikrai norėtu
me juos globoti ir juos au
ginti.

Tai dabar klausimas: ar 
' turėtų sesuo kokį testamentą 
į surašyti, palikdama vaikus 
i mums, o ne vvrui ir namo-I ’ - *
• tei; o gal reikia dabar į teis- i 
Į mą kreiptis ir vaikus įsūny-! 
i ti (adoptuoti). kol sesuo dar 
' gyva? Prašau patarti.

Teta E. K-
Massachusetts.

savo vaikus vien dėl to, kad 
jis išsiskyrė su jų motina.

Vaikams adoptuoti reika
lingas tėvo bei motinos su
tikimas. Tik tuo atveju, jei 
tėvas yra pripažintas „netin
kamu“. įstatymai leidžia 
teismui nutarti, kad apsieis 
be tokio tėvo sutikimo. Tas 
pats. žinoma, yra taikoma ir 
„netikusiai“ motinai.

KOMSOMOLĖM LIEPIA 
VENGTI DAČŲ

Sovietinio jaunimo laik
raštis Komsomolskaja Prav- 
da perspėja „geras sovieti
nes mergaites“ laikytis kuo 
toliausiai nuo užmiesčio da- 
čų. kur paprastai pasiturin
čių ir įtakingu partijos bosų 
sūneliai mosią savaitgaliais 
ištvirkaujamas puotas (Da- 
čomis rusiškai vadinamos 
vilos arba užmiesčių „bun- 
ga!ows“).

Viena susipratusi komso- 
molė rašo. kad ji buvo į to
kia dača nuviliota, nuuir.lv-4-4. <7- 4/

ta ir be mažko neišprievar
tauta.

Psichiatras L. Zemskov 
minėtame laikrašty duoda 
mergaitėms patarimą iš ge-kuo jis norėtų būti, ir. dary- . ...

damas savo sprendimą, teis-! i aį nepažįstamų neįĮ įimti, 
mas tokį atsakymą priima ■ ^Tetimų į datas, nes tai 
dėmpsin Npnamiršk Tam<s- .Penis žeidžia manyti, kad.dėmesin. Nepamiršk Tams
ta. kad blogas vyras ne vi
suomet yra blogas tėvas, ir 
jis nenustoja savo teisių į

jei jau sutiko į dačą važiuo
ti. tai sutinka ir daugiau ką 
dantį.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

’I

nertai ir kiekviena sausuma 
bus tiek perpildyta, kad 
kiekvienai ketvirtainei pė-

Atsakymas

Vaikai nėra kilnojamas 
• arba nekilnojamas turtas, 
j kurį galima palikti kam tik 
nori. Tamstos sesuo gali pa
sakyti (testamentu), ką ji 
norėtų paskirti savo vaikų 
globėju (guardian of child- 
ren’s person). Tačiau tėvas

DfiL LAISVOS LIETUVOS. I ietį. 
vor oocialdemolrratų rašte’’ dėl ko 
ievikų okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina .......................... 25 Cc»

2VTT.GSNTS T PRtETTI K. 1
domūs atoiuvnimai 477 p«L. k»i 
na ........................................

DUTNO.TANT “kuvrroilr. Jran»lran-r •įjp.r. „<"» ^icHn’c idomū*3 minimai. 4r-4 nsl. kaina_ .$£90

Ovvestry Anglijoje, augo 
graži mergaitė Anne Row- 
ston. kuri tebūdama 19 melš džiaugsmo velnias būtų net į viršų pašokęs (jei ■ Plldožemę. rodo tokia dn tu anižiaus • u buvo 6 pėdų 

praėjo ___ «» _ ouVSrintik jo kanopos nebūtų buvusios tokios sunkios) ir bema
tant sutiko. Džiugios ašaros tekėjo jo suodinu veidu.

Taip galų gale Juoduodegis susirado tarnybą ir kaip 
tik nepertoliausiai nuo kalėjimo, kaip ir buvo vyriausiojo 
teisėjo įsakyta.

Jis apsigyveno tokioj senoj aplūžusioj trobelėj, tam
siam kapinių kampe, kuriame visokius girtuoklius bei 
vagis, o taiposgi ir kitus dorybėmis nepasižymėjusius pa
rapijoms telaidodavo- Velnią ten dažnai galėdavai ma
tyti, kastuvu žemę bekasantį. o kapinėms saugoti geresnio 
sargo ir su žiburiu nebūtumėt radęs. — žmonės jau iš tolo 
pereidavo į kitą gatvės pusę. gi sutemus tai tik baukščiai 
dairydavos kapinių linkui.

Revelle statistika: 
visa žmonijos istorija, kol 
1850 metais žemėje žmonių 
prisiveisė iki vieno biliono, 
bet antras bilionas priaugo 
jau per 75 metus, tai yra iki

ir pusaštunto colio aukščio 
Staiga Anne įsigeidė susi- 
trtimpinti. Per keturias ope
racijas chirurgai padarė 
Anne septyniais

kurios prie jos sutrumpinto 
kūno pasidarė perilgos? 
Kad nepasidarytų panaši į 
beždžionę, ji žada prašyti 
daktarus panašiai ir rankas 
sutrumpinti.

MANCHESTER, CONN. 

Nuoširdžiai dėkoju

.. 1906 METAI. Ki-m B’c’tn’n atmi
nimu artimu dalis. 592 rnsJar?*' 
ltama .................... $6.06

LIETTTVnj DAINOS •AfFRTKOIT 
▼crifiko fr snTcdr.smvo Jonas Pa
lys. 472 daines =0 raidomis. 4ng- 

Hškal duotas kiekvienos dainos 
turiny’ ‘odė! tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, i-’”-. 
32? pus’, kams ...................... $5 00

SOCTAT TZVAS TP RET.ICT.7 4 P- 
rasė E. Vandervelde. vertė Varde 

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

marurorougtus t.tthuanian 
8ELF-TAUCT7T M. lnkienė. era- 
ra« vadovėlis lietuvi.; Va’Hos mo
kytis angliškai kalbančiam. I 4« 
V«L, kaina ............................. SI .28

ŽEMAITES RASTAI Garsiosios mr 
su raš yt o ios irr-nnio ka’o met
Amerikoje onrj>š”ti vaizdeliai «' 
rašytojos naveiksln. ]28 pu’lania- 
kaina .......................................... 50 Ct

Grįžusi iš ligoninės, kur 
buvau operuoto ir išgulėjau { tavo k™** V/™.'
O Savaites, radau apie 100? socializmo aiSkinin/r.a» K nir a 25 - 
kalėdinių atvirukų- Ačiū. gi
minės ir draugai, už sveiki
nimus ir linkėjimus! Malo
nu. kad nepamirštate. Aš ne-i ___... . j ! LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo
galėjau JŪSŲ net laiškeliu meninių formų plėtojimosi pagri-- 
dėl ligos aplankyti.

NEMUNO SONOS. Andriaus Vaini
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................. $4.0?

Dabar sveikstu gydytojo 
priežiūroje namie. Mane be
veik kasdien lanko velionio 
Petro Ambraso žmona Ona 
ir teikia paslaugą, taip pat 
Viktorija Kumpytė-Bliss, 
Torrance ir McDovvell šei
mos.

____ Už tai. brangūs gerada-
coliais | riai. aš nepajėgiu popierių

dai. Paulius Galaunė, d’delė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerat.ie 
popieriuje. Kaina .................... S8.3v

TIKRA TEISTUS 4PTF SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumo* bolševiz
mo istorija ir valdyr.ro >raktiks. 
Labai daug informacijų. 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI unc 
seniausių laiku iki Lietuvos ne 
nriklauaomybės eaio 1796 metais 
Parašė Jonss Karys, dsugybė na 
veikslų, 396 psl.. gera- pooieriu« 
kaina .......................................... tlO.Of

1925 metų; trecias bilionas: kojųkaulo gabaliuką po ga 
jau per 35 metus, ketvirtas. bajiuko gydytojai pasiekė, 
bilionas bus jau pilnas 197-j ka(1 daba; mergaitė yra 6 
metais, tai yra per 15 metų,] pėdų ir j colio aukščio, ir 
gi penktam bilionui bereikės Operacįja laikoma visiškai

trumpesnę Pašalindami jos je išreikšti tai. kas mano ši r- UT0RIV 8EStLT v Pntino-My
dyje vra. Aš tegaliu tik pa- 
sakvti jums nuoširdų lietu
višką ačiū-

Jūsų

kolaičio romanas trijose dalyse 
Viso* trys daly įrištos 5 viens 
Autcrhis. nats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigą’ Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knvgų, kieti ▼’rtai. 63l pūsis oi- 
Kaina ..................................... $6.06

tik 11 metų...
Šitaip besidauginant, per 

650 metų visi žemės konti-

pasisekusia-
Dabar Annei kitas rūpes-

Julija Biretienė

tis: kas daryti su rankomis, j duktė.
Kam patinka močia, o

NEMUNO STNCS. Andriaus Valuc- 
ko rom -.na> is 1935 metų Suvalki
jos Ūkininku sukilimo p-ieė Sme
tonos diktatūrų. Pirma dali- 380
psi. Kaina................................ $3.00.

LIETl’VTU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
veizdi šio krašto lietuvių istorija, 
garsiai iliustruota, parašė St. Mt- 
•helscnas. virš 50fi puslapių. Kai
na kietais viršais S5.3C mink.-tais 
viršais ......................................... $4 00

LIETUVA BUDO Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai par..syti 
atsiminimai, kaip 1 i’tp\a kėlėm 
is nueiro. g- riausia devana k«ek- 
•riena provs <ražia:.= »ivtai;- vir

šeliais, j:iu-troota. 416 pus.cpių, 
didelio formate. Kama .... $•

SOCIALDEMOKRATIJA IK ŠOU 
AEVIZMAS. P’-<rai Kautskj. na»- 
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
sla.i ;c”j knv'ri.iė. Kaina.. 2S C.a*.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, aaugy
be žinių lietuvių n ančių kalbomis 
•pie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ....................... f^.lkO

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
KARTUOS PROGRAMINES GAl_ 
RftS, 32 psl., Kaina......... 25 Cai.

•IIOZAS STALINAS, arba kam 
Kaukaze išponis buvo pasidaręv 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ K AI.ROS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pntaiktnt* 
Amerikos lietuviam* >44 pur.a- 
pių. Kaina ................................ $;.04

•.LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kod<: musuose nė
ra vienybė?., 80 ps!., kaina .. ti (M

2EMAICIŲ KRIKŠTAS, I. Ausikių 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $4.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko n.oaslas? Kaina...........2b Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, para** 
M. Michelscnienė, 250 įvairių lietu, 
▼išku Ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.28

NE PRI KI.AUS«?MOS LIETUVOS
PINIGAI, paraše Jonas Korys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.0f

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš ilet-j- 
voa ir >« Amcrikoa lietuviu gyve
nimo. 178 psl.. kaina ........... $2.01

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lt 
aiškiai paroao, kaip keitėsi vjsuo- 
ntenės santvarka ir kodėl ji dat
keisis. Kaina 25 Ct

DEMOKRATINIO SOf IAI.I7.Mv 
PRADAI. Populiari ir nar.-tinga 
knyga šių dienų klau^ioMUM su
prasti. Kama ............................We.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•34 KL Broadway ------ :-------  So. Boston 27, F.u

valdyr.ro


Nr. 5. 1963 m. vasario 3 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? septintas

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.

Nemuniečiai skautų 
parodoje

Jūrų skautų Nemuno 
Tuntas vasario 5-6 dienomis 
dalyvauja Bostono BSA 
ruošiamoje parodoje Com- 
mon\vealth Armory.

Nemuniečiai parodos lan
kytojus supažindins su bu
riavimo. nardymo ir signali
zacijom pagrindais, be to. 
bus jūriškų rankdarbių ir kt.

Pažymėtina, kad Nemuno 
Tuntas per savo gyvavimo 3 
metus sugebėjo panašiose 
ankstyvesnėse BSA suruoš
tose parodose du kartus lai
mėti pirmąją vietą.

B. K.

Slvsta pirmavimas

Boston Sunday Globė 
sausio 31 d. pateikia tolesnę 
Bostono Met lygos lentelę, 
kurioje tebepirmauja So- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
šachmatininkai:

Lithuanian 5-2
Cambridge 4-2
M. A. T. 4-3
Boylston 4-3 ir tt.
Straipsnyje pabrėžiama, 

kad varžybos nepaprastai 
audringos ir pilnos netikė
tumų- Apie lietuvius pasa
kyta. kad jie rodo nenuma
tytą stipruma. Suminėti Ge
diminas Šveikauskas. Algis 
Makaitis ir kiti komandos 
dalyviai.

Praeito penktadienio rung-1 
tynėse Boylstono klubas nu
galėjo So. Bostono LPD 
šachmatininkus (pirmame 
rate buvo sužaista lygiom i 
ir drauge su lietuviais atsi-j 
stojo lygos priešakyje: 

Boyiston 5-3
Lithuanian 5-3.
Prie jų su 5 taškais dar 

gali prisijungti Cambridge 
II ir M.I.T- Taigi, net ketu
rios komandos varžysis dėl 
pirmosios vietos. Tokios i- 
tampos niekas nesitikėjo.

Nupirko knygų

J. Vinciūnas už $18 nu
pirko knygų ALSS 71 kuo-' 
pos knygynui.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 14 d. So. Bostono 
aukšt- mokyklos salėj (Tho
mas Park) Vasario 16-sios 
minėjimas, kuri rengia Alto 
skyrius.

* * *
Vasario 21 d. So- Bostono 

Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Minkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos! 
gr ažuolės balius.

* * *
Kovo 28 d. Ingus Naruns 

koncertas, kuri rengia Pa
baltiečių Dr-ja Jordan Hali-

Balandžio 11 Kabi Laretei

narys (spaudos informaci
jos) B. Kovas-

Vasario 16 d. minėjimas

Anelė Pocienė-Zubukienė- 
Kalvaitvtė. Dailės choro ve
dėja. veikli ir kitose organi- 

ivyks vasario 21 d. pobaž- žarijose- Sausio 20 d. mirė

Vienas iš 27 nauju kardinolu 
Baltimorės arkivyskupas Law. 
rence Joseph Shenan.

koncertas, kurį rengia Pa
baltiečių Dr-ja Jordan Hali.

* C *
Balandžio 25 d. So. Bos

tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Keleivio 60 m. 
sukaktuvinis banketas.

1960 miręs John Rocke- 
feller, dabartinio New Yor
ko gubernatoriaus ir kitų 3 
sūnų ir dukters tėvas, paliko 
turto 149 mil. dol. Jam dar 
gyvam esant, jo lėšomis pa
statytas New Yorke Rocke- 
feller Center, atnaujintas
Williamsburg, Va., ir kt.♦ ♦ ♦

Iš 2C atstovų rūmų nuola
tinių komisijų pirmininkų 
13 yra pietiečių, o senate jų
yra 10 ii 16.* * *

Nevadoj 85.5% žemes 
ploto priklauso federalinei 
vyriausybei.

NORWOOD, MASS.

Nauja Alto vadovybė

Alto valdybą 1965 m. su
daro šie asmens: pirm. K. 
Šimėnas, vicepirm. A- Tu
mas. sekr. J. Martyšius, ižd.

nytinėje salėje, kurį rengia 
vietos R.K. Federacijos ir 
Alto skyriai. Rengimo komi- 
sijon iš R K. Fed. įeina V. 
Kudirka, P. Jaras ir 0. Paz- 
niokaitė. o iš Alto—R. Vėtą. 
J. Strašauskas ir J. Marty
šius.

BK,

ST. PETERSBURG, FLA.

Klubo auka Lietuvos 
laisvinimui

Sausio 25 d. buvo Lietu
vių Klubo susirinkimas- Ja
me nutarta paaukoti $25 
Lietuvos laisvinimo reika-1 
lams. Tai pavyzdys ir įvai
rioms kitom organizacijom.

Pirmininkas F. J. šešto
kas pranešė, kad Vasario 16 
minėjimas bus šeštadienį, 
vasario 13 d. 12 vai. lietuvių 
svetainėje (4880—46 Avė- 
North). Kalbėtojais pa
kviesti teisėjas J. Zuris ir K. 
Kodaitienė. Meninę progra
mą atliks Dailės choras, ku
riam vadovauja muz. K. 
Staupas-

Chicagiškis teisėjas J. 
Zuris kasmet žiemoja St. 
Petersburge. Jis priklauso 
mūsų klubui, dalyvavo ir 
šiame susirinkime. Jis pa
siūlė rengti paskaitas, ir jo1 
pasiūlymas priimtas. Seniau 
klubas yra rengęs tokių pa
skaitų. ir jas jau skaitė dr- 
D. Jasaitis, dr. S. Naikelis. į

Pirm. šeštokas pranešė,' 
kad šiuo metu serga 3 na
riai : nrovįzorė E- Parmalie-:" ~~—   —
nė prieš 2 mėn. susižeidė ko-; 
ją. K. Zorumskis buvo ope-. 
ruotas ir jau sveiksta, A. Pe- 
leckienė gydosi namuose.

Ona Kutulytė-Popelienė. A- __ 
bi palaidotos Chicagoje. Jų ”” 
artimuosius visi užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Neptūnas

GRAMERCY SHIPPING Co.
įsteigta 1945 m. 

TURINTI VNEšPOSYLTORG
LEIDIMĄ

Automobilis MOSKOVICH __
ekonomiškas ................... $1626.03
Televizija RL'BIN, 19 tūbų $287.46 
Šaldytuvas DNEPR — 165 Ht-
•V ........................................ $171.1
GR 32 FAMILY STARLE $.30.50 
U sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 4.6 sv. gabalinio cukraus, 4.6 
v. degintų kavos pupelių. 2.3 sv. 

rūkytos salami.
Visos kainos pilnos. Jokio muito. 

Pristatoma per 2—.3 savaites. 
Gavėjų pasirašyti kvitai. 
Pristatymu s 
yarantuja mas 

NAUJA — pristatoma J.A.V-bėse 
HERMES šveicariškos rašomosios 
kilnojamos mašinėlės su rusiškom, 
ukrainiškom ar lotyniškom raidėm 
Kainos žemos — $59.95 iki $129.50 
Taip pat daugybė rusiškų plokšte
lių žemomis kainomis.
Pilnų katalogų prašykite ar skam
binkite lietuviškai arba angliškai

GRAMERCY SHIPPING INC.
{steigta 1946 metais 

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNA! C-ARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,000.00 
MŪS FIRMA YRA VIENINTELĖ 
KURI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $3*.M $2.75

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING CO.

118 E. 28 St, New York 16. N.Y. 
Tet MU 9-6598 

Atidaryta: kasdien 9-3:30;
šeštadien. 9-12:30 

GRAMERCY SHIPPING Ine
744 Broad Street

Newark, N. J.

Paieškau savo brolio Alek- žės 15 d. Jis pats arba apie ji 
sandro Blazo. gimusio I.ietuvo- ką žinantieji prašomi pranešti 
je, Gaidžių vaLsč.. Aukštuoliu adresu:
kaime. 1895 m. Iš Lietuvos iš-; Jonas Klazas. 
vyko į Argentiną 1929 m. gegu.į 229 Dūkas St., Kearny, N J. 
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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 gaiima gauti 
knygynuose ir pas kn.tgų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

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

pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
” ” 86.00 ” $4.00

~ $6.00 ” $4.00

” $2.50 ” $1.80

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

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAI’, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai" už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

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

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Mapiewood, Chicago 29. III.
J. Valaitis, 1507 So. 511h Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13568-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYKIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO" ADMINISTRACIJA, 636 Broad
vay, So. Boston, Mass., 02127.

I. Vasiliauskienė ir valdybos Prieš Naujus Metus mirė

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
• adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St., lOth fl., New York, N. Y-,

10019.
i

OVVMI 1111 !»,»»»»»»*,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ^
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe tun daugiausia narių ir .«*uo iidžiausi ka
pitalą.
^ąn»«nincirs nctuib i-*h.ir.i7-2 5lTTTrP APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. r.es žino: 1) kad SLA aporauua £«-». ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi- nes paremta di
deliais rezervais.
ST A DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$■•0.000.00.
SLA Taupomosios audraudos -varčios jaunimui ir šeimos 
ar,saugai nuo netikėtu sunkumu.
SLA akcidentalinė andrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauaa nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žyme-nėse lietuvių kolonijose, jos teik-ia 
žinias ani» andrauda- ir įstojimo sąlygas.
Ka- nori platesniu 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. GERIAUSIA DOVANA 
parduodu už $9.500.

Dviejų butu medinis namas. Jei galvojate apie dova-
Par<,"°- PaŽ!Stamam

Mūro namas su garažu, skly- draugui, tai atsiminkite.

ma statyti dirbtuvę, sandėlį, ap 
sodintas vaismedžiais ir daržo
vėmis. prie gero kelio ir krau
tuvių, 45 blokai nuo jūros. Aš 
esu vienas, sunku apsidirbti. 
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 mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

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

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo- 

ikad geri"™** dova"a buf je galite gauti šias tinkamas 
Stepono Kairio ”Tau, Lie- knygas:

tuva‘‘. kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Penktiei- 
metai”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Dieno 
iant”, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie- na $1-50.

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NAT1ON, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10.

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai-)

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy 
į saka, 130 psl., kabia . . $ 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 dovana 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo B* 
rono apysakaitės vaikarr.a, 69 pal.

tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

”Lithu«nia land of he-
roe*, paraše 
kaina $4.75.

ė L. Valiukas,

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

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

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.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina 82.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b ?SL, Kama.................................................................. .. $2.00

Dan Kui ’.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; 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. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komunistu pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina..........................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina • •••• «aa. •••••••••••• $2.00

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

”Ar Romo* 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 ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

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

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, I) 

tomas, 336 psL, kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA-

GEVICIUS, jo gyvenimo u

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

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

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

POPULAR LITHUANL 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kama $2.

Šiandien, kada prieš 10 
metu miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistu paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 

knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.
i

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto bolševikinio teroro sistema, 
15 pasakų ir padavimų, 186 tos vergų stovyklos, kuriose 

pusi., kaina ....................$2.00 kentėjo ir žuvo mūsų
______________________ broliai, seserys, giminės ir

draugai. Knygos kaina — 
$2.50.PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI

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

Geriausia knyga su Lie-

PALENGVlNKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu-

... . „. .. merą toriai nelauktų, kol
tuvos praeitimi susipažinti
yra dr. Vandos Sruogienės Juos paragina mokėti, o pa- 

parašyta Lietuvos istorija, tys, be paraginimo, prieš 
Tai 1,000 puslapių knyga, prcnumeratai pasibaigiant, 
lengvai skaitoma, kaina —
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem,

SKAITYK STASIO Ml- kurie tokių raginimų nelau- 

CHELSONO PARAŠYTĄ kia. ir tikime, kad ateityje 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija vi# bebus tokių, ku-
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00. mus.
KIETAIS—$5.00 Keleivio adm-ja

riems reikės siųsti primini-



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 5, 1965 m. vasario 3 d.

Priešas džiūgauja, ruošia
si pavergimo sukaktį iškil
mingai minėti, todėl mes,

Prisaikdino valstybės 
pareigūnus

.M a d a m e L y n n
Sausio 20 d. buvo prisąik- Ji patars ir pagelbės visais gy_ 

užuojautas jo žmonai Zanei- dinti aukštesnieji Mass. yenimo reikalais. Vienas vizitas 
valstybės pareigūnai, jų tar- issP5^s.;’.ūs“ !'k'usimus- 
pe ir adv. John Grigalus. ku- Dorchester. Tel. 412-3772. 
ris yra valstybės prokuroro * (6)
padėjėjas, sutarčių skyriaus
viršininkas-

Padėka KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA

Mano broliui Petrui Ja-
laisvi būdami, turime dar mirus, už pareikštas
labiau savo pasiryžimą ir
vienybę viešai pademonst- Jasinskienei - žaldokaitei. 
moti ne tik žodžiais, bet ir mano šeimai ir man nuosil‘- 
veiksmais Tptml mūsai <ran džiai dėkoju Keleivio re- 

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- Vasario 16 Sėjimai dakcijai, Bostono L Dramos 
TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU- jam parodo, kad mes nenu- Sambūriui ir visiem kitiem. 
VIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS Iii AUKŠTO SALĖJE. Lietuva vėl at' ūdomis ^‘“užjauS^'

PRADŽIA S VAL. VAKARO. ° Talentų džmciui 1 Dėk°ju visiems dalyvavu-

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSEO BROKERS

Pasiruošė Vasario 16-jai ? Jaunimas ir legionieriai _
dalyvaus su savo \ ėlia\ imis. pjety seniausias lietuviškas

Sausio 28 d. buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
riaus susirinkimas, kuriame 
galutinai aptarti visi su Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo paskelbimo 47 metų 
sukakties minėjimu susiję 
reikalai.

Komp- Juliaus Gaidelio radijas rengia Įdomią talen- 
vadovaujamas mišrus cho- tų popietę ii giažuolės Miss 
ras ir Onos Ivaškienės tauti-

siems šermenyse ir laidotu- 
\ asario 21 d. 4 vai. po vėse ir palydėjusiems į ka

pines.

M ine j ima* bus sekmadie- majoras, 
nį, vasario 14 d. So. Bostono Vasario 16 d. bus iškelta 
aukst. mokyklos salėj (Tho- Lietuvos vėliava prie miesto 
mas Park) 2 vai. popiet- valdybos rūmų. Daroma pa-

Į minėjimą pakviesti gu- stangų, kad ši diena būtų 
bernatorius ir majoras, lat- paminėta ir senate.

Reiškiu nuoširdžią padė- 
Lithuania of N.E.“ balių Jo- ką poetui Stasiui Santvarai 
anne Antanelytei pagerbti ir inž. Zigmui Gaveliui už 

nių šokių šokėjai yra paruo- §0 gostoro Lietuvių Pilie- tartus atsisveikinimo su ve- 
šę gražią programą. čių Draugijos III aukšto sa- lioniu žodžius koplyčioje ir

Vasario 11 d. gubernato- kapinėse-
rius pasirašys deklaraciją. * Dalyvaujantieji šiame pa- Jurgis Jalinskas
tą pati padarys ir miesto rengime talentai turės progą

laimėti piniginę dovaną. Kas turi verpiamąjį ratelį? 

Kviečiame juos užsire- Skautės

Nauja mišraus choro 
valdyba

Bostono Mišraus choro 
naujon valdybon išrinkti:, 
pirm. Vytautas Dambraus- Į 
kas. vicepirm. Apolinaras 
Rudauskas, sekr. Vytautas 
Bruzgys. ižd. B. Skrebulis. 
ūkio vedėja Konstancija 
Vasiliauskienė-

Choro dirigentas yra kom- 
pozitonus Julius Gaidelis. 
Choras atliks meninę dalį ’ 
Lietuvos nepriklausomybės i 
minėjime vasario 14 d.

norėtų Įsigyti j Pernai choro valdybos 
gistruoti pas \ alentiną Min- verpiamąjį rateli nebrangia • pirmininku buvo Henrikas 
kienę. 502 E. Broadway. So. kaina. Jei kas galėtų ji par- į Gineitis.
Bostone, arba telofonu — duoti, padirbti ar dovanoti.!

Ne-

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY

Sienų klijavimas apmušalais, 
dažymas,

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir kt.,

mūrijimas,
durų ir langų pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

Skambinti tel. LI 2-2776 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vale.

KETVIRTIS REALTY j
J79 WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tel. 268-4649

<00

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. aixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^00600006006000000

viai. estai ir ukrainiečiai. Amerikos Lietuvių Tary-Į
Kalbes 

konsulas
Lietuvos garbės bos skyrius kviečia visus

AN 8-0489. Į prašoma skambinti I.
Kas moka šokti, dainuoti, nortienei TA 5-1832.

Kaziuko mugė
kuriuo nors instrumentu gro-

adv. Anthony Bostono lietuvius tos dienos tl Pasakyti eilėraštį ar f ei-

Telefonas: AN 8-2805 !
•Dr. Jos. J. L)on»van\ ♦ - * įi)r. J. Pašakarnio į
J ĮPĖDINIS J

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

447 BROADWAY j
| Seuth Boston, Mass i

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETUVĄ

Valstybės biudžetas 
$720 milionų

i
Gub- Volpe pasiūlė rekor- į 

dinį biudžetą — $720 milio-1 
Išlaidoms padengti rei-Į 

naujų mokesčių 
Rengėjai prašo kitas orga- $230 mil. Jiems surinkti siū-• • • a. j* • i - - - • or* x

o, „ , M.i. i •"--- ztoia- jetona. visi kviečiami daly- Skautų rengiama kasmet nų* Iste
Shallna, dr. Baly. Matui- minėjimo tskilmese dalj.,^.-..^ metinėje Kaziuko mugė bus kovo 7 d. kalinga

Trans-Atlantic Travel Service
popietėje.

Gali dalyvauti 
amžiaus talentai- Dalyvau-

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

visokio nizaciJ’as dienj> parengi
mų neruošti

loma Įvesti 3r<

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, kitę patys ir susipažinkite su Matulaičių trečias prieauglis
t adr-da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SFRVlfF Inevjiuvisiu a ^aaa^eaaaa t

kitais talentingais lietuviais 
iš kitur.

Kviečia
Steponas r Valentina 

Mnkai

Alfonsas ir Jane Matulai
čiai. gyv. So. Bostone, sau
sio 24 d. susilaukė trečio kū
dikio — dukrelės- Sveikina
me!

apyvartos 
"sales“) mokestį, kurio nu
matoma gauti apie $150 mil. 
padidinti 1 centu gazolino 
mokestį ir kt. Seimelyje, at
rodo. bus daug ginčų dėl a- 
pyvartos mokesčio, kurks 
prieš kelerius metus jau du _ 

1 kartu buvo atmestas.

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broedway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
390 West BR0ADWAY, So. Boston 27, Mass_ Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir \ ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—
»o išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SA\ 1-
KAINA mūsų Įstaigoje 1 d o v a n ų—s i u n t i n i ų
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV’ apa- Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas ^es taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat į

pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IST\IG V LIETUVIŠK A. KKEIPKITfeS LIETUVIŠK A!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame s-u INTURISTO įgaiv’jimaiė 

Siuntimai priimami sa-dien nuo 9 iki 5 vai. rak. Ketvirtadieniais nu< 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

KIS «<■virei

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

Gerb. klientų patogumui užsaky-mus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCYJnc. 
396 H. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie 
į 1863 m. sukilimą Lietuvoje., 
| Vilniškis apie lietuvius Vil-i 

niaus krašte, J. Rūgi* apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt

Paragink savo pažįstamu 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

—jEWEleiv>— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

Rūpestingai taisome laikrodžiui, 
žiedus, papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti 6E61204
Naujas ”P A G A L UŽSAKYMĄ“

FORTŪNA
ALYVOS BURNERIS

5 meti) garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

J JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi-

aistrac-joj už 50 centų.

LAISVES VARPAS

NAUJOSIO3 ANGLUOS LIETUVI V 
KLLTCRlNfe RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 ki lociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUaiper 6-7299

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 

' tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau- 

Į šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

i daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 4—8 
Fakmadieniaia ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

iLietnvis Gydytojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadtvay,
So. Boston, Mass.

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

Našiai ir ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

Į Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 

' J mių (ugnis, audra ir kt.) .. j 
J Visais insurance reikalais} 
S kreiptis: •
} BRONIS KONTRIM

Patvarumas 

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo. kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai 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

K The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Breadnay, Urp E Ir F latvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vat ryte Iki 8 vai. v^ išskyras šventadienius ir seka.

i J Jastice of
398 E. Broadwav

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948
So. Roston 27,______

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

4^VWWWWW1

Dažau ir Taisau <
Namus iš lauko ir viduje, j
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią j 

medžiagą. 3
JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

j Tel. CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokia goleiies daiktai

t




