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87-asis Kongresas Pradeda 
Savo Darbus

i— —---------
37-asis Kongresas Pradėjo Posėdžiauti; Tuoj Iškilo Kova į

Dėl Atstovų Rūmų Tvarkos Komisijos Sąstato Pa
keitimo; Senate Kilo Senas Klausimas Dėl Pili- 

busterio Pašalinimo; Pirmieji Žingsniai.

šį antiadienĮ, sausio 3 d. Naujų
naujas pernai rudeni išrink 
tas kongresas pradeda po
sėdžiauti. Kongreso daugu
ma yra demokratų rankose, Naujų Metų proga dklie- 
kaip ir 86-ame kongiese, ji laikraščiai daug dėmesio 
nors ta dauguma pa šiek kreipia tarptautinei padė- 
tiek sumažėjusi. Bet užtat čiai vertinti ir prieina išva- 
dabar tos pačios partijos yra dą, kad daug kuo nėra 
ir prezidentas, todėl kong- džiaugtis. 1960 metais Rytų- 
reso priimtieji Įstatymai ne- -Vakarų varžytinėse Vaka- 
bus Baltųjų Rūmų vetuoja- rų valstybės negali pasigir- 
mi, kaip tai buvo Eisenho- ti dideliais laimėjimais. 
werio administiacijos metu. Tiesa ir Sovietų Rusija 

Pereitame kongiese daž- nepasiekė didelių naujų lai- 
nai atstovų rūmuose ir se- mėjimų, bet visgi sovietai! 
nate šaimininkavo pietinių išplėtė savo Įtaką kai kurio-Į 
demokratų ir republikonų se Afrikos tautose ir bando 
dauguma ir trukdė pažan- pasistūmėti pirmyn Azijos 
gesnę istatimdavystę. Ats- kraštuose, 
lovų 'ūmuose dešiniųjų ko- Naujų Metų metu kaip tik 
aiicija veikė per atstovų rū- žymiai paaštrėjo padėtis ir • 
mų tvarkos komisiją (Rules Laose ir.Konge, kur šiuo 
Committee), per kurtos ran- metu rytų-vakarų priešin
tas eina visi Įstatymai. Ko- gumai ryškiausiai pasireiš- 
misijoj šeimininkavo pietį- kia. Kova dar eina tiek dėl 
rių demokratų ir republiko- Afrikos patraukimo Į vieną 
nų dauguma ir daug Įstaty- ar Į kitą pusę, tiek ir dėl 
mų projektų marinavojo,1 Azijos valstybių pakrypimo 
neleisdama jų atstovų rūmų Į rytų ar vakarų pusę. 
visumai svarstyti.

Nelabai Linksmos

IŠSIGANDUS NUŽUDĖ

John Prendergast žmona iš San Bruno. C L. dabojo savo sūnaus vaiką. Tuo metu į 
n :mus Įsiveržė 18 metų jaunuolis Anson Stcut (apačioj vidury rėmuose) ir pama
tęs pre \aiko nepažįstamą moterį. išsiga do. kad jo neatpažintų ir nudūrė moterį 
su peiliu. Ko jis ten iš viso lindo, policija neskelbia. Paveikslo kairėj matosi jaunoji 
Prendergast. o dešinėj jaunasis Prender ^ast ramina savo tėvą.

Lenkų Meno Turtai Sovietų Tankai. 
Grįžta į Krokuvą Havanos Gatvėse
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56-tieji Metai

Didelis Susirūpinimas Dėl 
Laoso Kautynių

Į Laoso Vidaus Kovas Kišasi Komunistiniai Kaimynai;
Azijos Pietryčių Karo Sąjungos Nariai Jau Tariasi; 

Amerika Padarė Visą Eilę Pasiruošimų; Komu
nistams Nebus Leista Laosą Užkariauti.

/ Alžeriją Vyksta 
Daugiau Kareivių

Pi ancūzijoj dar šią savai
tę vyks gyventojų atsiklau- 
simas dėl Alžerijos ateities 
sprendimo. Prancūzų vy
riausybė siūlo pritarti jos 
planui duoti alžyriečiams 
apsisprendimo teisę.

Balsavimas Alžerijoj pra-

Bešvenčiant Naujų Me- 
sutikimą tarptautinėj politi
koj Į pirmą vietą gana stai
ga iškilo Laoso likimas. La
oso pilietinis karas, prasidė
jęs rugpiūčio 8 d., staiga vir
to dideliu ginču tarp didžių
jų valstybių.

Pi ieš pat naujus metus 
Laoso vyriausybė paskelbė, 
kad keli batalijonai Viet
namo kartų peržengė Laoso 
sieną ir dalyvauja kautynė-sidės sausio 6 ir tęsis iki . .

sausio 8 Pačioj Prancūzijoj 56 prieš Laoso kariuomenę.
balsavimas vvks sausio 8 d J . Toks komunistų atviras

Netrukdomam balsavi- kišimasis Į Laoso vidaus rei-
mui užtikrinti prancūzai kalus privertė SEATO karo

__________________________ ; pasiuntė kelis karo laivus ir sąjungos valstybes susinnk-
*. apie 6000 marinų į Alžerijos posėdžio ir apsvarstyti

Belgijos Streikai Į didelį uostą Oraną, kur lau- susidariusią padėtj. SEATO
n >7 ’ kiama neramumu balsavimo valstybių atstovai sako, kadFis Dar hesiltauja baisav.mo jau Raj jrodymų

1 kad kaimyninio Vietnamo 
kareiviai jau dalyvauja La-

Naujasis kongresas ban- w Prakirtas
do apsisaugoti nuo šitos ko- MCVlOįį rūSKiriūS 
alicijos tuo būdu, kad vie
nas koalicijos narys, pieti-Į 
nis demokratas bus pakeis- Į Būsimas prezidentas J. F. 
tas pažangesniu žmogum ir; Kennedy paskyrė diplomatą 
tuo būdu demokratų daugu- ir bankierių John McCloy 
ma galės norimus priimti Įs- . nusiginklavimo direktorių, 
tatymus leisti atstovų įūmų . Jam teks vesti derybas su 
visumai svarstyti. ‘ msais ir su kitomis tauto-

Jei tas bus padalyta, at- mis dėl nusiginklavimo, dėl 
stovų rūmai galės be didės-i konti olės ir kitu su tuo su-

Nusiginklavimo Šefu

Iš Lenkijos muzėjų prieš Naujų Metų dieną Kubos Belgijos darbininkų strei- 
antrą pasaulini karą buvo sostinėje rodė savo karišką kas prieš vyriausybės remia- 
isvežti Į Kanadą dideli me- jėgą revoliucinės Kubos ka- mą Įstatymą pakelti mokes- 
no turtai ir istorinės lenkų riuomenė ir milicija. Dideli čius ir pabloginti socialinį 
tautos brangenybės. Po ka- sovietų tankai ritosi gatvė- draudimą, tęsiasi jau trečia Sovietų Rusijos žemės 
ro, kada Lenkija pateko Į mis rodydami visam pašau- savaitė. Belgijos unijos ŠĮ įkiš niekaip negali išbristi 
nišų- “globa,” Lenkijos akzi- Hui, kad Kuba gavo daug antiadienĮ šaukia visame iš knzės. Kaip kasmet, der- 
linė vyriausybė priešinosi visokių ginklų iš Sovietų krašte masinius darbininkų lių suėmus, taip iš šiemet 
meno turtų gabenimui Į Len- bloko kraštų. Milicijos mo- mitingus, kuriuose bus aiš- bolševizmo bosai aiškina, 
kiją, kad rusai jų neišvogtų, terys žygiavo gatvėse neši- kinamasi, kaip tęsti kovą kas čia kaltas, keičia auk- 
Tik dabar Lenkijos vyriau- nos čekiškus automatinius toliau, kad vyriausvbės siū- c 
sybė susitarė su meno turtų šautuvus. Milicijos ir ka- lomas Įstatymas būtų atsi- 
giobėjais dėl tų turtų grąži- riuomenės neblogas apgin- imtas.
nimo Į Krokuvą, Į Wawelio įklavimas rodo, kad Kubos Belgijos vvriausybė jau!zemįs. ūky.je; 
muzėjų. Susitarimui pritarė žmonių daug prakaito išlei- sutinka Įstatymą šiek tiek Neseniai sovietų vyriausy
ir Quebec provincijos vy
riausybė, kurios globoje tie 
turtai iki šiol buvo.

sta karo pabūklams pirkti. sušvelninti, bet darbininkų 
Sovietų diktatorius Niki- unjjos reikalauja, kad ne

SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKIS 
Viš uak NEGALUOJA

štus valdininkus, bara eili 
nius žmones ir niekaip ne
gali pašalinti visokių trūku

mų kliūčių svarstyti prezi
dento Kennedy7 siūlomus ar 
remiamus Įstatymus priimti.

Panašiai ir senate libera- 
liškesnieji senatoriai abiejų
partijų tariasi pašalinti “fi- j Stassen.

rištų dalykų.
J. McClov eis maždaug

tokias pareigas, kokias sa
va laiku Eisenhovverio ad- 
nistracijoj ėjo Harold E.

Afrikos Galvos 
Tariasi Dėl Kongo

libusteriavimą” ar trukdy
mą Įstatymus priimti nepa
baigiamomis kalbomis.

Kai kuriuos naujos vy
riausybės lemiamus Įstaty
mus kongreso komisijos ke
ta pradėti svai-styti dar iki 
naujos administracijos Įves
dinimo. Pirmon galvon kal
bama apie priėmimą Įstaty
mo duoti pagalbą nedarbo 
ištiktoms sritims.

Naujai susirinkusiam po
sėdžių kongresui preziden
tas D. D. Eisenhower pada
rys dar bent du tris praneši
mus. Vieną apie “Unijos pa
dėti,” kitą apie naująjį jo 
administracijos par uostą 
biudžetą 1961-62 metams ir 
trečią apie šalies ūkišką pa
dėti. Kartu bus Įteiktas kon
gresui ir naujasis biudžetas.

Be tų pranešimų, prezi
dentas gali kongresui daryti 
ir daugiau pranešimų Įvai
riais klausimais, kuriais jis 
nori.

Po sausio 20 d. prie vals
tybės vairo stos nauja vy
riausybė, kuri jau yra suda
ri.

Nusiginklavimo derybos 
šiuo metu darosi labai svar
bios, nes daugėja atominių 
valstybių skaičius ir didžio
sios valstybės gal dės dau
giau pastangų tą klausimą 
kaip nors išspręsti.

Kelių Afrikos 
galvos ši antradieni prade
da pasitarimus Maroko sos
tinėje Rabat dėl Kongo rei
kalų ir taip pat tarsis, ką 
daryti su Prancūzija, kad ji 
savo atomines bombas 
sprogdina Afrikoje.

Rabato pasitarimuose da

ta sveikino Kubos revoliuci
jos sukaktu’, es ir . ramino vįsaį atšauktas ir tik tada 
Ameriką, kad rusai nemaną darbininkai nutrauks strei- 

: Kuboje steigti sav o ratetų Pereitos savaitės de
monstracijose buvo aukų: 
vienas darbininkas buvo nu- 

valstybių Kennedy Rūpinsis Šautas, o 12 darbininkų bu-

priimtinas Įstatymas būtų

Nedarbo Sritimis ™ 1>olici,os kardais sužeisti'
______  ! Unijų vadai ir socialistų

Naujas prezidentas J. F. partijos kalbėtojai ragina 
Kennedy, pagal spaudos pa- j darbininkus .vengti susirė
duodamas žinias, esąs pasi
ryžęs krašto viduje pirmiau-

mimų su policija. Kartu so
cialistai ir unijos griežtai at-

siai padėti toms krašto sri- meta klerikalų ir kitokių 
žmonių prasimanymus, kad

mė paskelbė statistiką apie 
žemės ūkio gamybą ir iš 
jos sužinome, kar valstiečiai 
ant savo mažų prisodybinių 
sklypų pagamino labai daug 
maisto, net virš pusė pieno, 
apie 80 procentų kiaušinių 
ir daug kitokio maisto yia 
pagaminama ant mažų že
mės lopinėlių, kuriuos val-

oso kautynėse. Kol kas tų 
Įrodymų nesą daug, bet jų 
visgi jau yra. Laoso kariuo
menė kautynėse paėmė Į ne
laisvę vieną ar daugiau Vi
etnamo karį.

Jau seniau buvo žinoma, 
kad rusų lėktuvai pristati
nėja Laoso komunistams 
ginklų ir amunicijos ir Ame
rikos vyriausybė jau prieš 
kelias dienas Įspėjo Maskvą 
nekurstyti Laoso gaisro. 
Amerikos lėktuvai turėjo 
progos stebėti rusų lėktuvų 
atgabenamus ir parašiutais 
nuleidžiamus ginklus Laoso 
komunistams ir vienas Ame
rikos lėktuvas ta proga buvo 
apšaudytas, nežinia ar rusų 
lėktuvų ar Laoso komunistų.

SEATO valstybės tarsis 
dar dėl Laoso Įvykių, o* 
Amerikos vyriausybė jau 
Įsakė paruošti lėktuvus ka-siečiai gerai apdirba, o mil

žiniški kolchozų ir sovcho- Į riams gabenti Į Aziją ir ka- 
savęs nepateisi- ro lėktuvų nešiotojai jau yrazų laukai 

na ir negali lygintis su ma
žiukų sklypų derlingumu.

ŪKIO PATARĖJAS

Minnesota universiteto pro
fesorius Walter W. Heller 
paskirtas prezidente pata
rėju tarybos ūkio klausi
mais pirmininku.

. tims, kurios daugiausia yra 
lyvauja valstybės, kurios nukertėjusios dėl nedarbo, 
šiltai bendradarbiauja su jau paruoštas Įstatymo 
sovietais. Dalyvauja Gvinė- projektas ir numatytos priė
ję* Nesseiio Ai abu Respub- mOnės, kaip nedarbo ištik- 
lika, Ghara, Mali, Libija, toms sritims ateiti i pagabą.

Šen. P. Douglas vadovau
jama komisi ia, po pasitari

Marokas ir iš Azijos Ceilo 
nas.

darbininkų streikui vado
vaują komunistai. Menka 
Belgijos komunistų partija 
gali vienur kitur išprovo
kuoti koki nors susikirtimą, 
bet masiniam darbininkų 
judėjimui ji ne vadovau ja ir

Kongo tvarkymo klausi- mų su dai bir inkais ir darb- dėl savo menkumo negali
mais tarsis ir patys kongo- 
liečiai, kurių prezidentas 
Kasavabu sausio 25 dienai

daviais jau Įteikė būsimam 
prezidentui visą eilė pasiū
lymų, kaip nedarbo ištik-

kviečia visų Kongo žymes- Į toms sritims galima praktiš- 
nių asmenų ir partijų atsto-• kai padėti. Būsima vyriau- 
vų pasitarimą. Bus kalbama » sybė specialistų pasiūlymais 
apie Kongo konstitucijos re- i mano nieko nelaukiant pasi- 
formą. * 1 naudoti.

ooooooooooooooooeoeoccoeoooeaooooeoc

vadovauti.

SVEČIAS KINIETIS

Į Burmą atvažiavo kinų 
komunistų premjeras Ču-en 
lai pasisvečiuoti ir atsivežė 
su savim 450 palydovų. Ki-

JIS ČIRIASI

Sovietu Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Andriej 
Gromiko Aukščiausiojo So
vieto posėdy j gyrėsi, kad 
Vakarai silpnėja, o komuni
stų pasaulis taip stiprėja, 
kad jis nugalės be karo.

pasiųsti Į Aziją sustiprinti 
tenykščias Amerikos karo 
pajėgas.

I Laoso karą gi-asina Įsi
kišti ir Kinijos komunistai, 
o Laoso vyriausybė skelbia, 
kad jie tą jau ir daro.

BELGIJOJE NAUJI 
STREIKŲ NERAMUMAI

niečių vadas ir jo palydovai
DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS viešės ištisą savaitę ir Bur- 

mos iždas paskyrė virs pu-
!R VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR sės 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA

“KELEIVIO” Redakcija ir Leidėjai 

^siscooeeBeeooooseeeeooeeoooooeoooeoooscoooooooeoeooee

miliono dolerių bran
giam svečiui priimti ir pa
vaišinti. Jei tokie svečiai, 
dažnai lankytųsi, Burma! 
galėtu ii bankrutuoti.

Belgijoje šios savaitės 
pradžioje darbininkų nera
mumai tęsiasi. Šį antradienį 
darbininkų demonstracijos 
vyko Briuselyje, Monse, 
Antverpene ir Liege mies
tuose ir visur Įvyko susirė
mimų su policija. Anglių ka
syklų centre Liege demons
trantai išdaužė daug krautu
vių langų.

Sostinėje ir kituose mies- 
touse policija su kardais 
sklaidė demonstrantus.

Belgijos vyriausybė ir so
cialistų partija tariasi dėl 
ginčo išsprendimo. Parla
mentas irgi posėdžiauja.
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Naujiems metams - Laosas
1960 metiį gale i pirmą vietą tarptautinėj politikoj 

iškilo Laosas, mažai kam žinomas, tolimas kiaštas, apie 
kurį kiek daugiau girdėjome prieš kelius metus, kada 
buvo likviduojama Prancūzijos kolonija Indokinija. La
osas buvo dalis Indokinijos ir kai ta kolonija buvo likvi
duota, Laosas gavo nejaukią nepriklausomybę Kinijos 
ir šiaurinio Vietnamo pašonėje. Didžiosios valstybės 
apie Laoso likimą tarėsi, buvo net paskyrusios komisiją 
Laoso neutralumui ir vidaus taikai pi įžiūrėti, bet nei • 
tarptautinė komisija, nei “didžiųjų” rūpesnis Laoso nuo 
vidaus negalavimų neapsaugojo. 1960 metų rugpiūčio 8 
d. vienas Laoso armijos kapitonas Kong Lea. būdamas 
priešakyje parašiutininkų batalijono, padarė sostinėje 
perversmą ir užkorė kraštui “neutralistinę” vyriausybę, 
kuri betgi nepajėgė apsiginti nuo teisėtos vyriausybės 
kariuomenės ir pabėgo į kaimyninę Kambodžiją. Ka
pitono Kong Lea vadavaujamas parašiutininkų batalijo- 
nas buvo išvytas iš sostinės ir pasitraukė pas komunistų 
partizanus, kurie jau keli metai laikosi džunglėse prie 
komunistinio Vietnamo. Jungtinės kap. Kong Lea ir ko
munistų partizanų jėgos, kartu su šiaurinio (komunisti
nio) Vietnamo karo pajėgomis dabar ir veržiasi i I^aosą 
ir jau užėmė eilę svarbių vietovių. Laoso karo pajėgos, 
kapitono Kong Lea suskaldytos, negali atsiginti nuo ko
munistų, “neuti alistų” ir kaimyninio Vietnamo karo pa
jėgų. Jei niekas Laosui nepadės, jo nepriklausomybė ga
li būti palaidota, o komunistai galės girtis, kad dar viena 
valstybė “išsivadavo” į jų bučių.

Laosui galėtų padėti tiktai Pietryčių 
ka Sąjunga (SEATO), kurios net sutartyje 
pažadas padėti buvusios Indokinijos valstybėms saugoti 
jų nepriklausomybę ir neutralumą. SEATO sudaro JAV. 
Anglija, Australija, Prancūzija, Thailandas, Naujoji Ze
landija. Filipinų Respublika ir Pakistanas. Tų valstybių 
atstovai jau ir tarėsi dėl Laoso Įvykių ir sako turi kol kas 
dar netiesioginių Įrodymų, kad komunistinis Vietnamas 
yra pasiuntęs savo karius i Laoso teritoriją. Jei bus gau
ta daugiau Įrodymų, kad svetima komunistinė valstybė 
siunčia savo karius kariauti prieš Laosą, tada bus taria
masi, kokiu būdu Laosui ateiti i pagalbą.

Amerikos vyriausybė i pilietini karą Laose ir i ko
munistinių kaimynų kišimąsi i tą karą žiūri “labai rim-

BE CIGARO Nfi ŽINGSNIO

Anglijos garsus valstybės vyras Wiaston Churchill 
jau eina 87-sius metus, bet nuo cigaro nesiskiria. Pe
reitą rudeni jis buvo sužeidęs savo nugarkaulį, bet po 
5 savaičių gydymo pasveiko.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS, Hawajuose

Metinių švenčių proga, benti Į Pittsburghą. Deja, 
kaip ir kiekvienais metais ne taip dalykai susiklostė,

jau virš 50 metų. Jinai gavo 
didžios vertės dovanėlę iš 
Chicagos ir net iš senos tė
viškės, ir lygiomis su mu
mis pasidalino. Tas jau ir 
parodo tos tauriaširdės lie
tuvaitės didumą.

Dr. ir Mrs. J. Repshis, Bo
ston, Maas., be kalėdinių 
sveikinimų, rašo: “Mes vis 
norėjome žinoti apie Jūsų 
sūnų ir žmoną. Beskaityda
mi Keleivi andai užtikome 
parašyta ne vien apie žmo
ną ir sūnų, bet taip pat 
Įdomų aprašymą ir apie 
anūką. Tai labai džiugu, 
kad jaunuolis Jenkinukas 
gražiai auga ir siekia auk
štojo mokslo.”

Walter Kiškis, Verdun- 
Montreal, Canada, rašo:

“Pas mus viskas tvarkoj, 
tavo visi seni frentai sveiki 
ir gyvi. Tik tiek tegalima 
minėti, kad Montrealio jau 
nepažintumei, auga, kaip 
ant mielių vis i padanges, 
seniau kur pastatai buvo 
dviejų trijų aukštų, šiandien 
ten išdygo 17 ir virš 40 auk
štų dangoraižiai. Mūsų vi
suomeninis veikimas silpno
kas, o Chruščiovo vaikučiai

De Gaulle A-bomba iš naujo perskaityt ir pereita
Prancūzijos vyriausybė savait«> Po..ba,sM l^kaity'- 

praeitą rakite išsprogdino mo pasKelola kad Hawa- 
treėiaja atomine bomba Sa- W balsuotojų dauguma
ha.cs dykumoje Reggane s1lsake “2 kan' ,-
vietovėje. Prieš ta bombos Kand.datas Kennedy
bandymą tuoj pat' pasipylė ten pasirodo, gavo lio bal-
piotestaL Protestavo Mas- daugumą.
kva ir Pekinas, protestavo Kitur, nors n buvo viso- 

« e -i , . , - kiu nusiskundimų, bet bal-
protestavo Japonija ir dar ne0?™ I"?rska'l,,m‘-. °- 
kokios tai valstybės. Vieni ,lel nusiskundimų pagristu- 
protestavo kodėl bandymai ~ , .. . ,1 , . , .
buvo daromi Afrikoj,' kiti 1 ..Ga ut‘n,s ba sa7m0 ska“
protestavo, kodėl bandymai S!31 daba1' tok,ej. . 
iš viso buvo daromi, o buvo Kandniatas J. F. kennedy
ir tokių, kurie protestavo i surinko balsu 34,221,531. 

R. M. Nixon—34,108,474.j-i i i . i • • i n. -Vi. -\ixoii—»>4.hjo«4 • 4.todėl, kad tokia jau mada ~ . x . ,Demokratų kandidatas su-
* ... rinko 113,057 balsus dauAmerika 
protestavo, 
savo nepasitenkinimo, kad 
prancūzai gaminasi atomi

. . . giau kaip republikonų kan-bet ir neslepe , T • i •* ' i1.1.1 didatas. Jei skaityti valsti
jas, tai demokratų kandida
tas laimėjo 23 valstijose, re- 

kandidatas 26
nių ginklų. , ...

žodžiu naujas kandidatas Pu * 0TUI .
. , • • , i L • i valstijose, o viena valstijai atomini klubą vis dar ne- J J

gių Azijos Kai iš-Į gavome daug gražių atviru- kaip prieš 6 mėnesius buvo ! kone v^s^ atvirto prie (Įva
rtyje vra irašvtas ku. Deja, gerieji bičiuliai planuota ir Keleiviui apie' £*os šventos, sulindę i baž- 

‘ ±1 r.-._ .... .-i 'L, m.----- x-------- Inyčiastik karštai meldžiasi.nevisi nuo mūs gavo ir dėl tai rašyta. Tuomet man nei1 - .
to teko skyrium jiems aiš- į galvą neatėjo mintis, kad Kaip žinai, pas mus seniau 
kintis. būsiu pašauktas ir Įsiparei- tebuvo viena sv. Kazimiero
Vertingo# ir nepaprasto# «°®iu vėl darbininkus orga- ^az?vcia’ jau 1?us'

dovano. nizuoti. Gi stojęs darban ^ecl0s su keliolika kunigų,
Kenneth Dodson Anacor- buvau priverstas ne vien sa- žinoma, juos visus reikia įs- 
Kenneth uooson, Anacoi i įkeisti bet ir maitmti. aprengti ir pasto

tes, Washmgton, žymus ™Plan?sA l7Kfls?’net 11 <xe duoti tai vakarvkščiai 
krvmi- “Awav Ali Roat«? ” ' Keleiviui trūksta laiko pa- f* ,.,uou’ tai vaKaryKsciai Knygų. Auav Ali t*>ats,„ Atleiskite Stalino parapijonys šiandie
Sti angei to the Shore, , * ’ daugiausiai tuomi užsiima

“Hectc the Stowaway Dog į Bronė Jameilcienė, Hawa-
autorius, atsiuntė ką tik ii universiteto

(Mississippi) nuėjo nepn- 
klausomu keliu. Taip pat ir 
dalis Oklahomos “elekto- 

' rių” nebalsavo už. demokra-

sulaukia pakvietimo Įeiti 
vidun ir sėsti prie stalo.
Kartu visi daugiau ar ma
žiau baukštosi, kas bus, jei . . ,

daugiau atominiu . , * , . , ,.‘ viso uz demokratų kandi
datą paduota 303 elektorių

... . . .... ... balsai o už republikonųdiktuojam, sus.ru,>m,mo dėl k ,M 219 'elekto;ių
tautu santvkių atominiame , , u. ,* • balsu ir 1 o elektorių balsavoamžiuje, butu geras leiski- - - . . „ .......

u x i • i x - uz senatorių Bvrd iš \ irgi-nys, bet kiek protestuojan- nja * *
čiu atsisakvtu nuo tokiu pa- •, ‘ *. visi kiti mažųjų partnu irbuklu, iei patvs galėtu tu • , \‘ J F & ‘ grupių kandidatai nnki-

atsiras

Protestai, jeigu jie būtų

ne, nawa- jr tas jiems nepavydėtina. * 1 ° 'e c jra muose gavo 502,773 balsus,
mokytoja, Mums labai džiugu girdėti, ■ 0 viso balsuotojų 1960 m.

prezidentiniuose rinkimuo-išėiusią iš spaudos “The atsiuntė maniškei nepapras- kad iūs ir vėl rtoiot orie sa- ^’na pasigaminti
,----- J - - J P - atominiu pabūklų ir neven

gė šnininėiimo. nanirkinė-- ~X---------------- -r I----X-----------
jimų ir vagysčių, kol tokių 
ginklų Įsigijo?

China Piiates, kaip kalė- tą dovanėlę Ję. tarp kitko vo seno darbo organizuoti 
pasv; aarmninKus, taci musų nuo-

Jackus Sonda, Keleivio “Brangioji močiute Jen- širdžiausi linkėjimai kuoge- 
redaktorius, atsiuntė gerb. kins! Seniai Tamstai nore-1 riausios sėkmės ir malonė-

Komumstinė Kinija jau irgi pasiskelbė, kad ji Į La- dr_ v. Sruogienės “Žalgirio jau padėkoti už atsiustas i kitę duoti per Keleivi dau-
oso vidaus kovas irgi žiūri labai rimtai ir iš kinų pasisa- Mūš;s” ir tarp kitko rašo: i rūtas ir mėtas, ir sėklas, giau raštų, ypač iš savo
kymų atrodo, kad jie taip pat ruošiasi kištis Į Laoso vi- ‘ Tikiu, kad ir Hawaiuose tad prašau nors dabar pri- darbuotės.
daus kovas. Kinai tą gali daryti tiesioginiai, kaip jie Įsi- darbininkus beorganizuoda-į imti mano tikrai širdingą1 Charle* Bukaveckas, Cliff- ate^na žinios, kad ten 1961 htiką, kuri visame krašte
kišo į Korėjos karą, arba gali Įsivelti Į Laoso kovas per mas, Keleivio nepamirši ir padėką. Lelijas pasėjau, o side Paik N j rašo\ metais buvęs labai blogas nikelė didelio pasipiktini-

tai” ir jau ėmėsi tam tikiu priemonių. kady reikalui iš
tikus, galėtų ateiti Laosui i pagalbą. Bet tai tik pradžia 
Laoso rūpesnių.

se buvo 68,832,778.

Belgijoj kova tęsiama
. .. 7 i Belgij'os darbininkų or-

Badas Kinijoj? ganizacijos tęsia kovą prieš
Iš komunistinės Kinijos vyriausybės “taupymo ’ po-

savo komunistini kaimyną, šiaurini Vietnamą. Laoso 
džunglės gresia pasidaryti kita Korėja.

Kita Korėja bręsta ir Kongo Respublikoje, kur 
Jungtinių Tautų karo pajėgos nepajėgia nei tvarkos pa
laikyti, nei prasidedančio civilino kario sustabdyti.

Laoso netvarka gal nebūtų virtusi skaudžiu tarptau
tiniu klausimu, jei Vakarų valstybės būtų iš anksto susi- 
tariusios, ką jos gali daryti padėčiai ten nuiaminti. Bet
tarp Amerikos ir Anglijos su Prancūzija nėra dar susi- hwrenciškių, o pittsbur- Bronė.” 
tarimo, kokią vyriausybę Laose palaikyti ir kokiomis prie- ghiškiai S. Bakanas su J. Iš tikrų jų, tai nepaprasta 
monėmis tą kraštą ginti nuo komunistų Įsigalėjimo ja- Giedru pasižadėjo atvykti dovanėlė, todėl, kad Retu
me. Amerikos sąjungininkai mano, kad mažiau ar dau- net Į VVashingtoną pasitikti višku baravykų ir plotkelių 
giau neutrali vyriausybė Laose būtų ne toks jau blogas jsu savo limuzinu nusiga- Kūčių vakare neragavome 
dalykas. Bet Washingtonas mano, kad neutralumas ir Į
Įtraukimas i vyriausybę komunistinių partizanų būtų 
tik pirmas žingsnis į to krašto subolševikinimą iš vidaus.

Laoso krizė iškilo staiga prieš Naujus Metus, kada 
Amerika gyvena “tarpuvaldį,” — viena vyriausybė turi 
greit trauktis, o naujoji dar nėra perėmusi valdžios ir 
todėl nieko negali daryti. Gal komunistai tyčia parinko 
tą laikotarpi Laoso krizei sukelti?

Taip ar kitaip, Laosas rodo kokią “koegzistenciją” 
komunistų pasaulis sutarė Maskvoje per savo ilguosius 
pasitarimus. Po Laoso gali sekti Kongo, po Kongo bet 
koks kitas kraštas, kur komunistams pasiseks sukurstyti 
pilietfnį karą ir paskui Į jį Įsikišti su savo kariška pagal
ba ir šūkavimais, kad “liaudis” sukilo prieš savo tironus!

Laosas nėra svarbus kraštas karišku ar ūkišku at
žvilgiais, bet jo pozicija pietryčių Azijoje yra tokia, 
kad jam patekus i komunistų rankas, keletas kitų valsty
bių nebegalėtų jaustis saugios ir anksčiau ar vėliau irgi 
patektų į tų pačių agresorių komunistų rankas. Tais su
metimais Amerikos vyriausybė ir sako, kad ji į įvykius 
Laose žiūri labai rimtai. Yra pagrindo taip žiūrėti ir yra 
pagrindo veikti, kad tas kraštas nepatektų Į komunistų 
“globą.”

APŽVALGA

jam rašysi. Rodos, žade- rūteles su mėtom gražiai su-. iaįmjngit kad gyvenate' to- derlius. Kai kur sausros, ki- nio. Dai bininkų unijos Į vy- 
jai mūsų žemyną pasiekti, džiovinau. Ar galima so- kjam pasaulio kamputyj tur potvyniai ir audros su- J'iausybės bandymą suver- 
tad be abejonės ir į Bostoną i dinti ias nuskintas? Siun- į kur netenka kęsti šalčio nei naikinę veik pusę derliaus. st’ Kongo Nuostolius ant dir- 
užsuksi. Bus malonu pasi- čiu Tamstai Dlotkelę (iš kar«čio ir nei joks pavojus Spėjant iš tų pranešimų, bančiųjų pečių at«akė vie- 
matyti. Lauksime.” Chicagos) ir tikrų lietuvis- negresia. Mums ka= kita gv- komunistinė Kinija gyvena ninteliu ginklu, koks joms

Dėkoju drg. Sondai užįkų (atsiųstų iš Lietuvos!) jvenant prie didžiojo New sunkų laiką. Komunistiniai -vr^ prieinamas—streiku, 
giažią dovanėlę ir pakvie- grvbų—bus nors dėl kvapo Yorko. kur dažnai tenka diktatoriai sako, kad per Streikas tęsiasi jau trecia 
timą Į Bostoną. Daug tokiu i Į barščius idėti. Su širdin- pergyventi visokias staig-: paskutiniuosius šimtą metų savaite Sausio 3 d. susiren- 
kvietimu gavau, ypač iš sausiais linkėjimas Jūsų mena>. Neseniai mums grė- kiaštas nebuvo tokių gam- ka parlamentas tęsti vynau-

rusų sociaudemokratų žur- miiionu žuvusių pirmais bolše-
nale “Socialističeskij Viest- v?2!*10 metais pridėti mažiau- 

t» £ •, ... 'Uii mihona žmonių, žuvusių pi-nik Rafail Abramovic nr lietiniame kare ir nuo teroro ir
iškedena tą manifestą, kaip paskui pridėti 5 milionus žuvu-
melo ir apgaulės dokumen- nuo metų bado,

, . . . .tai gausime, kad Lenino dikta
tą, kuns paiasytas giynoje tūros eksperimentas Rusijos
Stalinizmo dvasioje, nors tautoms kainavo 16 milionų gy- 
Stalino vardas jame ir ne- i v>’bių.
minimas. R. Abramovičiaus ; mažesnę kainą Rusijos tau

tos sumokėjo ir uz Stalino ko-straipsnį vėliau paduosime 
ištisai, o šiuo tarpu tik pa
minėsime, per kokias lavo-

lektivizacijos ir paskubų indu
strializacijos politiką. Nuboži- 
nimas, ‘buožių’ šaudymai, i buo
žių skaičių Įtraukiant ir netur-nų krūvas komunistai siekė • tingus valstiečius, jei jie buvo

PER KROVAS LAVONŲ šaukti “istoriniu dokumen- 
Atstovai nuo 81 komuni-tu- .^ame. dokumente ko

štų partijos neseniai Mas- mun^taĮ giriasi savo pasie- 
kvoje paskelbė savo mani- kimais ir ateičiai žada dar 
festą, kurį bolševikiški pro- didesnių laimėjimų. Į tą bol- 
pagandistai jau spėjo ap- sev,kų manifestą atsiliepė

savo laimėjimų, štai skai
čiai:

“Pagal Kričrno ir sovietų 
statistikos Nestoro Strumilino 
apskaičiavimus, Rusijoj per 2>£ 
metus pilietinio karo vien tik 
nuo ligų. šalčio, epidemijų ir 
nedavalgvmo Sovietų Sąjungos 
teritorijoj mirė daugiau kaip 9 
milionai žmonių, tai reiškia be
veik 4 kartus daugiau negu žu
vo Rusijos kareivių pirmojo pa
saulinio karo metais. Už tų 
žmonių mirtį visiškai atsako 
Leninas ir bolševikų partija, 
nes jie išvaikė Steigiamąjį Sei
mą (Rusijos), kuris vienas ga
lėjo apsaugoti kraštą nuo pilie
tinio karo, nes jie atmetė bet 
kokj susitarimą su kitomis so- 
cialistniėmis partijomis ir siek
dami savo vienos partijos dikta
tūros vedė pilietinį karą išsau
kiančią politiką ir vedė kariško 
komunizmo politiką, kuri tie
siog privedė prie baisaus 1920- 
-1923 metų bado. Jei prie 9*/#

kolektivizacijos priešininkai, iš
siuntimas milionų valstiečių su 
šeimomis ir vaikais į šaurę ir 
i rytus prie priverstinų darbų 
tundroje ir taigoje, prikimšimas 
stovyklų milionais ištremtų 
valstiečių ir darbininkų atsiė
jo—skaitant labai kukliai iki 10 
milionų gyvybių. Prie to reikia 
pridėti dar 6 milionus žmonių 
žuvusių laike antrojo bado 1932 
-1933 metais, kuris badas buvo 
sąmoningai ir apskaičiuotai 
Stalino iššauktas Ukrainoje, 
pietuose, Kazachstane, kad jo 
pagalba galutinai sulaužytų 
buožių pasipriešinimą. Jei tą 
viską sudėti, tai pasirodys, kad 
Stalino generalinė linija Sovietų 
tautoms kainavo maždaug apie 
16 milionų gyvybių.

Bet čia ne galas. Komunistų 
vyriausybė išnaikino kelius šim
tus tūkstančių žmonių valy
mais. šaudymais, likvidacijomis 
laike didžiųjų “čistkų“ 1935- 

(Nukelta į 7-ta pal ji

1 sė’ didžiausias pavojus, 'kai tos nelaimių ištiktas. ^bes Palytą taupymo js-
varijotas Chruščiovas, suor-Į Bet ar iš tikrųjų taip yra? - as vaięu nuia-
ganizavęs viso pasaulio Dau* kas abejoja. Abejoja rmns vykstančią kovą, jei 
maršalu- ir barabanščikus todėl, kad komunistinė Ki- knkscionių demokratų n h- 
atvvke« Nevv Yorkan naši’ nija vis dar išveža daug rv- Gėralu vyriausybė nedarys mX užkariaud ne vien I -į i Sovietu Rusiją. Tur- »«<?'?>*!. ir nesutiks pada- 

Tautas ir batus nusiavęs bė- ‘if23 Maskva, kuri giriasi zjmntpakettimų istatv- 
giojoir visaip bandė nuver-1 ™ko turinti ir dalija ūkiška j>»‘’
sti mūsų dangoraižius su P3^"^ dal«el,u, krastl!-K1 , S!

savo sąjungininko Kinijos tumo pi įsideda n tas fak
tas, kad toje valstybėje gy
vena dvi tautos, kurios ne
daug meilės viena kitai tetu
ri. Pramoningoji prancūziš
koji kiašto dalis jaučia, 
kad klerikalinė flamanų 
dauguma ant pramonės dar
bininkų nori suversti liūto 
dalį naštos už savo klaidas 
Kongo kolonijoj ir vra pasi
ryžusi nuo tos naštos gin
tis ne tik parlamente, bet ir 
už jo ribų. Katalikiškos 
darbininkų unijos, bent jų 
vadovybė, bendrą darbinin
kų kovą atmetė, bet streike 
dalyvauja nemažai ir kleri
kalu vedamų unijų nariu.

Ne pirmą kaitą Belgijos 
darbininkai griebiasi ek- 
straparlamentai inių kovos 
priemonių prieš klerikalų 
pasimojimus. Prieš keletą 
metų jie nuvertė net kvis- 
lingą karalių Leopoldą, ku
rį flamanų belgų dalis ir 
ypač klerikalai norėjo grą
žinti į sostą po jo negražaus

Wallstryčiu ir visais kapita
listais. Tai tau nežertas! 
Dar gerai, kad čia niekas jo 
nenusigando, tik visi žiūrėjo 
ir gardžiai juokėsi, kaip iš 
didžiausio pusgalvio.

ima ryžius, kaip užmokesnį 
už sovietiškas prekes.

Kinija 1960 metais žadėjo 
pristatyti Kubai 160,000 to
nų ryžių mainais i cukrų. Jei

O štai dabar užklupo to-.k,na' ’2use.s m.,hono
kie šalčiai ir sniego pUgos. tonų .'?ve.z.t' > neJ
kad ne vien tik automobi-1 maza1' Kuba’ tai «a'
liais negalima važiuoti, bet "“skundimas dėl neder-

visokiausis susisiekimas ',a^.1"'a kl?k justas. Bet
su parai ižuo tas taip. kad ko- kof'el but^ da"<ma? .

1 r 1 Amerika pasižadėjo pn-ne visi fabrikai užsidarė ir 
nedirba. Ir štai pas mus,
kaip žinai, ne vien ant grie- .
šnos žemės didžiausias susi- *mecn’ Regyje penkių metų 
kimšimas, bet

statyti Indijai 1 milioną to
nų ryžiu ir 19 milionų tonų

ir dangaus 
aukštybėse beliko mažai 
vietos. Ten, rodos, visai ar
ti pono Dievulio, kur nėra 
nei medžių, nei stulpų, nei 
staigių užsisukimų, o vis 
vien du lėktuvai susidūrė ir 
žuvo arti 150 žmonių. Na, o 
kaip tau sekasi organizuoti 
H a w ajuose darbininkus? 
Beje, jei pradžioje metų at
vyksi Nevv Yorkan, tai ne
pamiršk ir į Cliffside už
sukti ir, pamatysi, anot Pau-

ir tas maistas jau keliauja i 
Indiją. Ar nenori tik kinai 
priminti Maskvai, kad ir ji 
galėtų parodyti žmonišku
mo žestą savo sąjunginin
kui ir “leninizmo mokslo” 
vienminčiui?

Hawajai su Kennedy
Havvajuose prezidentiniai 

rinkimai išėjo beveik lygio
mis. Republikonai ten, pa
gal pirmą balsų skaitymą, bičiuliavimosi sti Hitleriu 
buvo sulinkę tik 141 balso karo metu.

J. D.
lausko, kiek tų kreivų pu-{daugumą, bet demokratai
sėlių pas mus dar liko, ’ pareikalavo visus balsus
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KABO

TAS DUONOS NKPBASO

GIRDĖTI RUMFORD, ME. KAS NAUJO BROOKLYNE
Parengimai ir minėjimai susirinkimas. Tos organiza-
Lapkričio - giuodžio mėn. Pagrindinis tikslas pa-

_______ ____________ dėti moraliai ir materialiai
i vargą pakliuvusiems lietu
viams. Jos sumanytojas ir • 
steigimo iniciatorius yra

.. * • -• kun. M. Guieckas. Susirin-sto svetainėje rasvtojai ir... , ......J kime buvo išrinkta organi-literatai suienee literatūros s

įvairios organizacijos suren 
gė eilę minėjimų bei paren
gimų:
1. Lapkričio 13 d. B. Pak-

vakarą. Ji atidarė buv. Ra zacijos valdyba, gi veikla
• • •__ t/o paaiškės vėliau.sytojų D-jos pirm. B. Ba- £

7. Gruodžio 3 d.
Įvyko Čiurlionio 
trijų metų Įsikūrimo sukak
ties paminėjimas ir ta pa
čia proga meno paveikslų 
kolekcionierių paroda. Iš

9 Lankričio d aikštelė-kivairių kolekcionierh) buv0 Lapkilcio -o ct. aikštele įsurinkta ir išstatyta 30 dai-
je pne jėzuitų namų ,vyko ,inink Ta
Pamtnklo zuvusiems dėl meųn0
Lietuvos laisves atidarvmas.. , . , . - , •. T.\ . ivo kai kune uz nuolatiniIškilmes surengė Lietuvių' - • , - • •T. . ... e • * menininkų rėmimą premi-Kanų Veteranų Sąjungos . .. r
•Ramovė’ Chicagos skyrius, į ' , ...
pirmininkaujamas pulk. K. Gruodžio 4 d. evangelikų 
Dabulevičiaus. Ivvko pa. Ziono parapija, kunigo Pau-
maldos. Pamokslų pritaikin-į P*™ vadovaujama, minėjo 

savo oo metų gyvavimo su
kakti Chicagoje. Įvykusia-

brauskas.
Savo rašinius skaitė A.

Baronas, J. Ignatonis, St. 
Laucius, J. švabaitė, J. Vai
čiūnas, A. Valantinas. J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė.

ten pat 
Galerijos

tą reikalui pasakė vysk. V. 
Blizgy s. Po to buvo Pamin
klo atidengimas su simboli- me susirinkime parapijos
nėmis ceremonijomis: gin- vadovybę ii paiapijiečius 
ta, o padėjimas, Lietuvos į*7e*ln° L?etuvos konsulas» padėjimas, Lietuvos i - . ..

lės Įdėjimas ir kt. Daly-1 ^r' Dauzvaidis. 
• t •• O A rlžemes

vavo apie 20 organizacijų 
su savo vėliavomis. Ta pro-

9. Gruodžio 4 d. * 
Chicagos Morrison

vakare
viešbu-

ga kalbas pasakė: Ramovės tyje Terrace salėje Įvyko 20 
centro valdybos pirm. gen. ^lice Stephens daini-
ir prof. S. Dirmantas, Lie
tuvos atstovas iš Washing- 
teno, D. C., J. Rajeckas ir' 
jėzuitų provinciolas kun.
Krištanavičiua. Po to jėzui
tų namuose Ramovės Chi
cagos skyrius minėjo savo 
dešimtmeti.
3. Lapkričio 25-27 dd. jė
zuitų namuose Įvyko BALF 
organizacijos jubilėjinis sei-,. 
mas. Iš vigų Amerikos kolo- J0 kraštų okupacijos 20 me
rijų dalyvavo apie 80 dele- tų paminėjimas. Atitinka- 
gatų. Buvo išrinkta naujas n]as paskaitas skaitė lietu- 
2 metams direktoriatas. 'v^ estŲ ir latvių atstovai.
4. Lapkričio 27 d. Lietuvių to buvo draugiškas po- 
Auditorijoj Chicagos vals- būvis.
tiečiai liaudininkai surengė 1L Gruodžio 18 d. jėzuitų 
buvusio Lietuvos respubli- • namuose atitinkamas komi- 
kos prezidento dr. K. Gri- tetas, prof. B. Vitkaus pir- 
niaus dešimties metų mir-| m i n inkaujamas, surengė 
ties sukaktuvių paminėjimą, prel. M. Krupavičiaus 75 
Kalbėjo iš Wa?hingtono, D. metų amžiaus sukakties mi- 
C., atvykęs d r. J. Pajaujis, nėjimą. Dienos metu Įvyko 
Dalyvavo apie 200 asmenų, akademija, vakare pobūvis. 
Į minėjimą velioni pagerbti Jubilėjatas buvo organiza- 
atsilankė Lietuvos atstovas
J. Rajeckas ir Lietuvos kon
sulas d r. P. Daužvardis.

ninkių sukaktuvinis koncer
tas ir banketas. Dalyvavo 
apie 400 asmenų.
10. Gruodžio 11 d. Chica
gos Savings and Loan Asso- 
čiatiOn apatirieje šaieje bu
vo surengtas Pabaltijo Dr- 
jos (lietuvių, latvių, estų) 
drauge su Lietuvių Teisinin
kų Dr-jos Chicagos skyriaus 
vadovybe bendras Pabalti-

cijų ir pavienių asmenų pa- 
sveikintas.
12. Giuodžio 12 d. B. Pak-

5. Lapkričio 27 d. Lietuvių što svetainėje tautininkų
Tautinėse Kapinėse ivyko studentų korporacija “Neo- 
miiusiam profesoriui Vacio- lituania” turėjo visuotini su- 
vui BIRŽIŠKAI paminklo sirinkimą. Paskaitą skaitė 
atidarvmas. Kalbėjo dr. kun. dr. M. Kavolis tema: 
rrof. Jonikas ir kt. “Pilnutinio žmogaus idėja
6. Gruodžio 2 d. jėzuitų na- Neolituania k o r poracijos 
muose buvo sušaukta? nau- Į ideologijoje.” Vienbalsiai 
jos organizacijos “Lietuvos buvo pagerbtas sunkiai su- 
Dukteiys, Ine.” steigiamasis sirgęs prof. Kairys-Kamin-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje
Apie kelionę Aliaekon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs t.iškas; 
Yellewstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kovą; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Eieras, kuriame žmogus neskęsta;
Neiimatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvsf; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug. daug kitų Įdomybių! Su gražiais gaveikslaia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75

"KELEIVIS"
<36 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

K.«

TRI MANAS NEVENGIA SUKELTI DULKIŲ

Buvęs prezidentas H. S. Truman eina su laikrašti 
kais pro Sovietu Rusijos amabasadą prie JT New Yor
ke. Paklaustas, ką jis turi pasakyti dėl gen. MacAr- 
thur užginčijimo, kad jis norėjęs panaudoti atominius 
ginklus Korėjos kare. Trumanas atsakė, kad jis pa
reiškęs savo nuomonę, o generolas—savo. Trumanas 
dar pridėjo, kad jis nevengia sukelti dulkiu . . . Vir
šuj matosi prez. Trumanas ir gen. MacArthur, kaip jie 
buvo nutraukti Wake saloje 1950 metais.

Mirė K. Jarašiūnas
Gruodžio 24 d. palaido- 

! tas Kazimieras Jarašiūnas, 
95 metų amžiaus.

Lietuviai liuteronų ligoninėj jau
Kol žmogus sveikas, jau 

tiesi stiprus, tai Į paprastus
Šiame krašte velionis iš- 'sunegalavimus mažai dėme- 

gyveno 58 metus, ilgai dirbo šio kreipi.^Taip ir su manim 
popieriaus fabrike, o tam
fabrikui užsidarius, buvo šv.
Roko Draugijos šeimininku.
Gavęs nervų sukrikimą atsi
gulė Į valstybinę ligoninę, 
kurioj išbuvo iki mirties— 
apie 10 metų.

Velionis buvo kilęs iš

atsitiko. Suskaudėjus vidu
riams, negi bėgsi dėl tokio 
menkniekio pas daktarą. 
Reik išgerti “Citrate of Ma- 
gnesia,” išsivalys viduriai 
ir po kelių dienų (galvoju) 
skausmai praeis.

Deja, Įvyko atvirkščiai.
Raudėnų parapijos, dirbo į ^r- V. Paprockas, patikri-
Nagurskio dvare stalių, ten 
vedė.

Kazimierui ramiai ilsėtis 
Rumfordo žemėje, o jo 
žmonai gili užuojauta.
Šv. Roko D-jos susirinkimas

Sausio 15 d. bus šv. Roko 
Draugijos narių visuotinis 
susirinkimas, kuriame bus 
sprendžiama, kas daryti su 
draugija. Visi nariai sene
liai, o jaunieji nenori i ją 
dėtis. Yra siūlančių draugi
jos namus parduoti ir pini
gus padėti i banką.

J. Kaulaičia

HENDERSONVILLE, PA.

nęs sveikatą, pripažino 
apendicitą, smarkiai išbarė 
už pavėlavimą ir tą pačią 
dieną 11. 26. liuteronų li
goninėj paguldė ant opera
cijos stalo. Operacija pavy
ko gerai, atsibudęs jaučiau
si taip patenkintas, kad juo
kaudamas daktarui

bent kiek skausmams 
'sumažėjus užeiti.

Pasiteiravus dr. Paproc
kas pasakė, kad tai yra ži- 

įnomas profesorius J. Ka- 
minskas-Kaiiys, jis turi 
gangrenuotą koją ir kad no
rint išgelbėti je gy/vbę, gal 
reikės koją nupiauti, pasa
kojo susirūpinęs daktaras, o 
dabar vykstąs tyrinėjimas. 
Tai išgirdęs ;.s 'pasijutau 
kaip šaltu vandeniu perpil
tas. 82 metu amžiaus žmo
gui, beveik paskutiniam 
Lietuvos Nep. iklausc»mybės 
paskelbimo d klu iri jos si
gnatarui gal reikės nupiauti 
koją? Liūdna ir baisu. Guo
džiamės vilt ‘ ni, kad gal ir 
nereikės. Bet sekančią die
ną sužinojom, kad koja jau

.. ’ nuplauta.
, . . -• Pąreis" į j Kaminskas-Kairyskiau norą tuoj važiuoti na-1 J li

skas.

Mirė dailininkas P. Augius
Giuodžio 7 d. po sunkios 

ligos Chicagoje mirė sulau
kęs 50 metų amžiaus gabus darbų, 
dailininkas Paulius Augius. 1 
Palaidota? gruodžio 10 d. 
dalyvaujant didelei žmonių 
miniai.

darbo yra Įdėjęs A. Lietu
vių Taryboje.

Linkime, kad Juozas kuo- 
greičiausiai pasveiktų ir vėl 
grįžtų prie mūsų visuomeni-

Mirė A. Ambrozevičius
Gruodžio 11 d. po ilgos 

ligos mirė angliakasys pen- 
'sininkas Antanas Ambro
zevičius, 74 metų amžiaus, 
kilęs nuo Tauragės. Paliko 
liūdinčią antrąją žmoną ir
12 vaiku, kuriu dausruma----
jau turi sukūrė šeimas.

Ilsėkis, Antanai, ramiai 
žemėje, kurią rausdamas esi 
daug prakaito išliejęs.

M. Šliekis

mo. Daktaras, parodęs dide- 
lias akis, liepė ramiai gulėti.

Penktoj dienoj po opera
cijos pajutau kojų blauzdo
se gelianti skausmą, reiškia 
prasidėjo komplikacija. Gy
dytojas liepie kentėt (taip 
turi būti). Taip skaulėjo, 
kad nei sėdėti, nei gulėti 
bei užmigt nebuvo galima. 
Naktys virto amžinybe. Nuo 
prakaito rasota kakta dan
tis sukandus teko vykdyti 
daktaro Įsakymą. Tai buvo 
mano paties kaltė, kad pa
vėluotai kreipiausi Į dakta-

! goninėj ramiai gulėjo vie
nas nedideliame kambary. 
Jo mažą kambarį puošė ne 
tiktai jo baltutėliai plaukai, 
bet ir daugybė gyvų gėlių 
gražių puokščių, dovanuotų 
jo giminių ir vienminčių 
draugų.

Gyvos gėlės tai meilės, 
pagarbos ir užuojautos sim
bolis. Sakoma, kad tikrais 
draugais pasirodo tie, kurie 
žmogų atjaučia jo nelaimės 
valandoje. Gėlių gausumas 
parodė, kad tikrų draugų 
Kaminskui netrūksta. Tai 
gražus, girtinas pavyzdysrą. Skausmai tęsėsi bent ke- , . ... m., .... musu lietuviu tarpe•etą savaičių. Tik šiltam p ==\ = * _

kambary daug vaikščiojant
skausmai dalinai sumažė
davo.

Pažintis su prof. Kaminsku

Kaip ligoninės tarnautojų 
personalas, taip ir vaikščio- 
jantieji ligonys dažnai kori
dorių praeidami pro Kamin
sko kambarį pro atdaras du-

; EZKLV ’ i r.,

SOPKIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Vjsns programom i§ W0PA,
1490 kil. AM 102-7 FM

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penVtadienio irt—11 rai. ryto.

šeštadienj ir sekmadienį 
nuo R :3«» iki 9:30 »aL ryto

• VAKARUOTOS: p-rmad. 7 vaL ▼ 
Te’.: HEr.Ioek 4-2113

‘71.".9 S. MAPI.EWOOD AVE 
CHICAGO 29. II.L.

mzHnrr. r.ivnrar*’ r.Tzn

SLA Seimo komisijos 
užbaigtuvių pokylis

Visi dar atsimename, 
kad pereitą vasarą Pitts- 
buighe Įvyko SLA Jubilėji
nis Seimas. Seimo rengimas 
buvo pavestas SLA 3-čiai 
apskričiai, kurią subara 
Pittsburgho apylinkėj esan
čios Susivienijimo kuopos.

Rengimo komisija Įdėjo 
daug darbo, kad seimas ir 
jo parengimai būtų sėkmin
gi-

Užsibaigus seimui rengi
mo komisija buvo nutarusi 
turėti savo paskutinį posė
dį prieš baigiant 1960-sius 
metus. Toks posėdis Įvyko 
gruodžio 3 dieną 8 v. v. Bro
nės Pivaronienės natriuose, 
Jame dalyvavo visa apskri
ties valdyba ir parengimų

Ligoninėj viena iš slaugių rjs su šypsena veide gerėjo- 
pranešė man, kad Į ligoninę 61 ir sveikstančiu
yra atvykęs dar vienas lie- seneliu. Kartą pastebėjęs

--------  tuvis, senyvo amžiaus inteli- profesorių geresnės
Lietuviškas angliškas žo- gentas, su kuriuo ji susikal- nuotaikos, užėjau pas jj Į 

dyna*, paruošė Vilius Pete- ba tik vokiškai. Pavardės ji kambarj, pasielk.nau lietu- 
raitis. 586 puslapiai, kaina neealinti ištarti, girdi, pra- viškai’ Pareikšėatnas užuo- 
*7 side<ia raide K. Aš p»fcdė. jautą ir pasiteiravau apie

----------------------------------- -. sveikatos stovi. Išgirdau pa
sitenkinimą kad esu lietuvis

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

PITTSBURGH, PA.

Paminėta dr. K. Griniaus I 
mirties sukaktis

Gruodžio mėnesio 11 die
ną per Lietuvių Radijo pro
gramą. kuria veda Povilas • komisijos nariai. Komisijos 
P. Dargis, buvo prisiminta i nariai ne tiktai buvo kara-
apie dr. Kaži Grinių, buvusį 
Lietuvos respublikos prezi
dentą nes sukako dešimts 
metų nuo šio garbingo vyro 
mirties. Savo kalboje P. 
Dargis priminė to didžiojo 
varpininko atliktus darbus 
savo tautos ir valstybės ge
rovei ir skatino visus, pa
gerbiant jo atminimą, prisi
dėti prie lietuviškų darbų. 

Rimtai serga J. Virbicką*
Senas visuomeninin, SLA 

40-tos kuopos ir Amerikos 
Lietuvių Taiybos Pittsburg
ho skvi iaus pirmininkas 
Juozas Virbickas sunkokai 
serga. Mūsų mielas Juozas 
per 40 metų daug dirbo- ir 
dabar tebedirba SLA, San
daroje, Tautinių Kapinių 
Komitete, o ypatingai daug

liškai pavaišinti, bet sykiu 
jautė didelį pasitenkinimą 
atliktu darbu ir pelnu, gautu 
iš Įvairių šeiminių paren
gimų.

Ponia Pivaronienė po vai
šių paprašė S. Bakaną, prez. 
P. Dargj ir kitus tarti keletą 
žodžių apie Įvykusį seimą 
ir apie SLA ateities darbus. 
Visų kalbos buvo įdomios, 
ir visi reiškė didelę padėką

FRANK TAMOŠAITIS

Mirė 1960 m. gruodžio 8 d. Shenandoah, Pa.

SHENANDOAH, PA.

Mirė Pranas Tamošaitis
Gruodžio 8 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu Pranas Tamo-
B. Pivaronienei uz jos vai-!^^ senas Shenandoah, 
šingumą. |Pa., gyventojas. Jis mirė

Biznierių pokyli* Šamuel Dixon Memorial 
Gruodžio 18 d. Conrad Hospital, South Mountain, 

viešbutyje įvyko Lietuvių P° Hgos.
Vaizbos (Prekybos) Buto Velionis Shenandory iš- 
narių kalėdinis pokylis. Ja- gyveno 45 metus, dirbo an- 
me dalyvavo ir miesto bei glių kasyklose (buvo Con- 
valstijos pareigūnų. Pokylis tract Minei’is) išėjęs Į pen- 
gerai pasisekė. Tas Pato siją.

ir sako: “Ka gi, netekau vi
sos kojos, dabar turėsiu iš 
naujo mokvtis vaikščioti ir 
priprasti prie rauįos kūno
pusiausvyros išIaiKymo.”

* ♦ * *
J. Kanfnskas-Kairys pa

vojingiausiu metu buvo 
VLIK’o pirmininku: jis yra 
didelio ve;kalo “Lietuva 
Budo” auto;"? Profesorius 
Kaminskas tai lietuviško 
darbštumo pavyzdys. Daug 
kartų man teko m. tyti jį 
tėvynėj tikrinant - nardant 
kanalizaciios iškastuose 
grioviuose K?une ir Vilniuj. 
Jis buvo mokytojas, politi
kas, rašytojas ir kartu pla
taus užsimojimo Kauno ka
nalizacijos darbu planuoto
jas ir prižiūrėtojas.

Po 10 dienu buvimo ligo
ninėj aš išvvkau i namus, o 
Kaminskas-Kairys, kaip vė
liau teko patirti, išvvko į 
sanatoriją, kuri vra Smith- 
town, Long Island.

Aš tikiu, kad gerieji je

Iš Lietuvos velionis buvo 
kilęs nuo Viduklės, Rasei
nių apskrities. 1933 metais 
lankėsi Lietuvoje. Liko bro- draugai su j?vvomis gėlėmis 
lis Juozas Tamošaitis ir se- ras galimybės Jį aplankyti 
šuo Veronika Tamošaitytė ir sanatorijoj.
Lietuvoje ir giminių Lietu- Drauge su visais kitais 
voje, Chester, Pa., ir Chica- linkiu šiam mūsų tautos Ve
goje, III. teranui greičiau pasveikti

Buvo ištikimas “Keleivio” ir tinkamai sustiprėti. Lai- 
ir “Laisvės” s-kaitytojas. mingų NAUJŲ METŲ.

Velionis Pranas palaido- Ta pačia proga reiškiu 
tas su pamaldom Holy nuoširdžia savo padėka dr. 
Ghost lenkų tautinėj bažny- PAPROCKUI už rūpestingą 
čioj Calvary Hill kapinių dėmesį ligoje.
mauzoliejuje. Korsp. L. Norkų*
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Sujungė Šventąją 
su Nevėžiu

i nizavimo katedros vedėjas 
■ docentas Matas Mickis, ei
damas 65 metus. Buvo gi- 

šventosios ir Nevėžio męs 1896 m. įugsėjo 15 d. 
upės sujungtos kanalu, ku- 1940 m. i kraštą Įžygiavus 
rio ilgis 20 kilometrų, 25-30 raudonajai armijai, “liau-

150 svečių.

Didelis gaisras
Giuodžio 13 d. sudegė 

Standard Coat and Apron
vvkdvtoiu na v enrtaiame Supplv bendrovės patalpos,ZS TJ (buvusiose Arlington Mill? XiHbtc. Giuodžio menesi net . » , , • . .

dėti taikos stabilizavimui ištisa jų grupė lankėsi Jung- £a po^e b°, aip pa 11 v 
pasaulyje. Kremliaus vieš- tinėse Amerikos Valstybėse ' )a 11 f 11 m e‘

Laisvę laimėsime!
\ ___ _______

Sovietų sudaryta ii- palai- karus buvo ir sovietų valios 
koma tarptautinė įtampa 
niekam neleido pernai atsi-

Profesorius Vaclovas Biržiška
metai, kai \Vatei t airy mirė 
enciklopedistas, visą savo 

'amžių aukojęs lietuviškam mokslui, ptof. Vaclovas Bir-

Sausio 3 diena sukako 5 
mūsų didysis mok.-liniukas.

metrų pločio ir gylis vieto
mis siekia 8 metių (26 pė
dų).

Rinkimai lyg sviestu patepti
Paskelbė liaudies teisėjų 

rinkimų duomenis, kuliuos, 
teisybė, jau ir piieš linki
mus būtų buvę galima pasa
kyti.

Kap visuomet, balsavę 
99.93' turėjusių teisę bal
suoti. Išrinkta 110 liaudies 
teisėjų, iš jų 20.91mote
rų, komunistų 90.15G.

Specialus įsakymas 
jauniems rašytojams

Rašytojų Sąjungos valdy
bos plenumas lapkričio 26 
d. paskelbė “Kreipimąsis i 
visus Taiybų Lietuvos jau
nuosius ir pradedančius ra
šytojus.” Lyg numodama

dies vyriausybėje” kuri lai
ką buvo žemės ūkia ministe- 
įiu ir viešuose mitinguose 
dalydavo priesaiką, kad 
kolchozinė santvarka Lietu
voje nebūsianti Įvesta, kas. 
kaip žinoma, greit pasirodė 
melu. Sovietams pasitrau
kus iš Lietuvos, ir Mickis 
kartu su jais traukėsi. 1944 
m. grižo i Lietuvą ir iki 
1953 m. išbuvo Žemės Ūkio 
Akademijos rektorium. Par
tijos nariu pasidaręs 1949 
metais.

Nauji pašto ženklai

(E) Kaitų su pinigų kei
timu įvedami nuo Naujų

pačiai neišleido nė minutės Sutikdami laisvuosius lietu- 
iš akių. Lietuvoje jie visais vius, šie Maskvos pasiunti- 
būdais stengėsi įtvirtinti pri- niai visaip bandė aiškintis 
mestąjį raudonąjį režimą, savo vergavimą okupantui 
Tuo tikslu Maskva visaip pateisinti. Tuomi jie aiškiai 
garsino Lietuvos pavergimo parodė, kad ne visa yra

lerių.
Dėl gaisro neteko darbo

dvidešimtmetį ir gausybe tvarkoje, ką jie daro, ir kad ^^Lv^apiežSOda " 
leidimų įvairiomis kalbomis ne vien mes, bet ir paverg- , . .• , J 1
ir nuolatinėmis radijo trans- tieji broliai jiems prikaišio- **
liacijomis i visas pasaulio ja dėl jų klystkelių. Veltui Ugniagesių sąmata 
puses veidmainiškai ir pri- jų pastangos laisvųjų tau-

batų
Gaisro gesinti buvo atvy- metus prieš mirti gyveno Bostone, pradžioje dirbo L. En- 

kę net 18 ugniagesių ko-į eįkjOpC(jjjoj eidamas vyriausio redaktoriaus pm eigas, o 
mandų. Nuostolių skaičiuo- į vėliau tvarkė savo gausius raštus. Mirė tepalikęs gausu 
jama vns puses miliono do- dva.inį |,aiikinul_didvię klQvą iilei<tlJ kny?ų ir dal.

išleistų rankraščių, kuriuos dabar tvarko jo vyriausias 
brolis Mykolas ii kurių dalis jau yra išleista—Aleksand- 
rynas. Praeities pabiros.

Velionio pelenai palaidoti Tautinėse kapinėse Chi
cagoje, ten 1969 m. lapkričio 27 d. iškilmingai atideng
tas kuklus, bet labai skoningas antkapis, kuriame yra

■ žiška. Mirė 72 metu amžiaus. Paskutiniuosius kelerius

Ugniagesvbos depaita- velionio atvaizdimygtinai Įtikinėjo, kad Lie- tiečių pasitikėjimui įsigyti, 
tuva pati pasirinkusi sovie- Nieks jų pastangų neverti- 
tų vergiją. Šiuo metu ji ne- na. Vergija nesukurs pažan- 
va besijaučianti patenkinta gos, o kalėjimas liks kalė- 
galinti komunistinei eks- jimu, kaip jo administraci- 
pansijai patarnauti. Apie ja gerai begyventų, 
lietuvių tautos nuteisinimą, Kultūrinė, socialinė ir ūki- Pulk. Gumauskas pensijoje 
paniekinimą ir išnaudojimą nė pažanga Lietuvoje tinka- p ., . . p
Maskva, žinoma, nė žodžiu mai pakils tik tada,, kada u. ' . eteI

įjos žmonėms bus leista lai- ?'al?skas- .,sta™avp, "V 
s Išvai tvarkytis. O tai Įvyks Kanuomenes uk.o dalyse 20

mentas paruošė šių metų są
matą $2,891,341 sumai. I ją 
Įeina ir išlaidos naujoms 
ugniagesvbos priemonėms 
įsigyti.

Vaclovas Biržiška
ir parašas: 

1884. XII. 2
Didysis lituanistas prof. 
— 1956. I. *>o.

neuzsimme.
Siekdami dar labiau su-

Metu ir nauji Sovietų Sajun-! stiprinti savo groboniškus' tik tada, kada sovietai pa
žygius. Kremliaus valdovai! sitrauks iš okupuotojo kraš- - 1 “ J *gos pašto ženklai. Paprasti 

'laiškai iki 20 gi*, vieton 40 
kapeikų kaštuos 4 kapeikas

buvo sukvietę visų kraštų 
komunistų vadus pasitarti ir

_______Dalis senųjų pašto ženklų besireiškiantį skilimą ir var-
rarka i senosios kartos ra- būsią užantspaudojami nau- žybastarp Pekino ir Mas-
šytojus. kurių visvien jau ja verte, 
taip lengvai nepadarysi 
“ideologiniai švariais” rašy
to įais-partiečiais, plenumas 
kreipiasi išimtinai i jaunuo
sius rašytojus. Per visą raš
tą tik ir kartojamas ragini-

kvos išlyginti. Kiek tai pa
vyko, sunku spręsti. Paskel

to.
Naujuosius, 1961 metus 

sutikome ne vien minėtąja 
tautos nedalia, bet 
isisiubavusiu, beveik visuo
tiniu, judėjimu už laisvą

Žurnalas akliesiems btasis pasitarimo manifes- tautų apsisprendimą ir už

Gu- 
JA V

metų, šiomis dienomis išėjo

KASK I TIN! KAUTA

Prof. Vadovas Biržiška skai
to paskaita minint lietiniu 
spaudos atgavimo 50 metu 
sukakti 1954 m. gegužės 9 d. 
So. Bostono aukšt. mokyklos 
salėį. Tai buvo jo paskutinis 
viešas pasirodymas .

Paskutiniuoju metu pulk. 
Įeit. Gumauskas tai navo 
Fort Devens. Per savo kai i- 

nlaSfll nės tarnybos 20 metų jis ap- 
p keliavo kelis žemynus—tar

navo Vokietijoj, Australi
joj ir kt., yra apdovanotas 
Įvairiais pasižymėjimo žen-jų išlaisvinimą iš koloniji-sambūviui su 

pabrėžia, kad 1
tas pritaria 
Vakarais ir
komunistinis puolimas bus 
vykdomas dar sparčiau ne
gu anksčiau, nepaisant prie- 

, pieno mažyn monjų nej aukų

(E) Lietuvos Aklųjų drau
gijos centro valdyba pradė
jo leisti mėnesinį žurnalą

nės priespaudos, kieno ji be-
Pulk. Įeit. Gumauskas vra

M . , . . . Musu žodis aklųjų rastu,mas visokeriopai stipnn- D. : ..... j. - "lana.i didyn,ti rvsius su liaudies gvveni- zc.. c . .. .• ... .. ... (E) Sovietinesmu, atidžiau gilintis i sian- įstaigos,

būtų vykdoma—komunistų
ar kitokių režimų. Šis judė- , ,, ,, , , ,
jimas neabejotinai anksčiau mok-v.k'V Mass' ka!0 aka< e 
ar vėliau lutės palengvinti m,Ja 11 Kansas unnersiteta
• T • a • • • 1 a •

baigęs Lavvrence pradžios

Akivaizdoje šio smarkaus ir Lietuvai laisvę pasiekti, 
dienos tarvblnio žmogaus Par lin^s organizacijos, komunistų visuotinio puoli- Turime tačiau įtempti visas 
buiti, jo darbus ir žygius . . m0 Prieš Jaisvąji pasaulį, savo jėgas ir

M. Stonie

“Dabarties tema turi al
suoti visi literatūros kūri
niai.” Tei senesniems rašyto- 
JafnS ir nepavyko rasti “rak
tą i dabarties tematiką.” tai 
tuo reikalu dabar griežtai 
inareigojami jaunieji rašy- d , 
tojai. Tiesa, ir šiame kreipi- .tijįje k 
mosi nepamirštamas ragini- 
mas puoselėti “tautų drau
gystę.”

savo jėgas ir priemones—
je metai is metų, mėnuo iš Vakarai, deja, nepasirodė spausdintą žodį, oro ban-
mėnesio ragina kolchozus papuošę kontratakai. Be gas, asmeninius santykius,
kelti gyvulininkystę, didin- t0, Amerikoje vykę prezi- susirinkimus ir diplomati-
ti pieno gamybą. Bet, kaip €ient;nia; rinkimai ir sušlu= nius žygius—sovietų koloni-
iš Vilniaus “Tiesos” vieno bavęs ūkis neleido stipriau jiniam režimai iš Lietuvos
paskutiniųjų vedamųjų ma- reaguoti prieš komunistų nušalinti. Šiuo metu, kada Dj-augi jos 7 kuopa gruodžio
tjti, tai nesibaigianti ir veržimąsi į Kubą, Pietų pati Maskva pasisako už

nesėkminga kova. Ameriką, Kongo ir kitur, laisvę visoms tautoms, ji
(ne kuria- Xet paties Chruščiovo iškel- pirmiausia turėtų ją grąžin-

rae nors viename) ir istisuo- Jungtinėse Tautose ko- tijos pavergtai-Lietuvai.
lonializmo klausimas nebu- Nuoširdžiai'Sveikindamasse rajonuose labai neryžtin

gai sprendžiama bandos di- v0 tinkamai išnaudotas. Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 
Vilniaus “Tiesa” ragina dinimo problema. Lžvenčio yiūgų pastangos praplėsti vinimo Komiteto vardu 

kovoti UŽ tautu išlaisvinimą raj°no “Pirmosios gegužės”

jo

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas susirinkimas

Liūdną susirinkimą turė- 
Lietuvių Darbininku

11 dieną.
Iš pradžių viskas ėjo ge

roje nuotaikoje. Valdyba 
padarė išsamų pranešimą 
apie kuopos veiklą praėju
siais metais. Finansų sekre-

_ _ toriui adv. S. Briedžiui pa-
... . - , Jungtinių Tautų priimtąją Naujųjų Metų proga linkiu gei-bti banketo mosimo ko-

kolchoze įsbiokuota is ban- tuo reikalu rezoliuciją, kad sėkmės, ryžto, ištvermės, misijos vardu B. Spūdienė 
clo=» daug kai \ ių, kui ios bu- būtų galima ją plačiau pasi- veiksmo ir tvirto tikėjimo

. . - -- vo parduotos, bet jų vietoje naudoti Lietuvos laisvės by- tautos laisve. Pasišventimu
i i- i. m viršum j -neįsigyta naujų. To paties jaj, nerado laisvųjų kraštų ir kieta kova Lietuvai laisvę

rajono Dubenų kolchozas delegacijų pritarimo. Šioji laimėsime
ispardarinėjęs net 22 kar- rezoliucija, kaip daugel 
ves, o naujų nusipirkęs tik ankstybesniųjų, nenuėjo to

liau kolonijinių kraštų, ku
rie tebėra neparuošti nepri
klausomam valstybiniam 
gyvenimui.

Sovietų okupuotoje Lietu
voje tuo pat metu visi ank

(E) Vilniaus “Tiesa” 290 
laidoje atsispausdino komu-

nutarta “Kreipimosi į viso 
pasaulio tautas”’ Atsišauki
mas pilnas komunistinių 
veidmainybių, kurios pasau
liui pakankamai žinomos. 
Tik vienas skyrelis yra ver
tas pakartojimo, tai pasisa
kymas dėl kolonializmo. Čia 
tart kitko rašoma: “Broliai 
šalvse. išsivadavusiuose iš 
kolonializmo ir šalyse, ko- 
vojančiose už savo išsivada
vimą. Muša paskutinė kolo
nializmo valanda! . . . Rei
kalaujame nedelsiant ir be
sąlygiškai pripažinti visoms 
tautoms teisę į nepriklauso
ma gyvavimą. Tegul jūsų 
šalių turtai ir darbo žmonių 
pastangos tarnauja tik jū
sų tautų labui. Jūsų kova už 
visišką suverenumą ir eko
nominę nepriklausomybę, 
už savo laisvę tarnauja 
šventam tautos reikalui!”

Retai būna Vilniaus “Tie
soje" tokių žodžių, po ku
riai- f>ali pasirašyti kiekvie
nas Lietuvos lietuvis, trok
štąs Lietuvos išsivadavimo 
K sovietinio kolonializmo. 
Tokie šūkiai gali sustiprin
ti ir jo įsitikinimą, kad iš
mušė paskutinė—sovietinio 
- kolonializmo valanda.

5. Bet kodėl kolchozai taip 
daro, laikraštis nepasako. 
Tuo ir kitaip atvejais aiškė
ja, kad kolchozams užkrau
nami vis didesni uždaviniai, 
bet kaip jie juos gali ivyk-

Dr. A. Trimakas
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

LAWRENCE, MASS.

dyti, mažai kas is partinių stvbesnieji suvaržvmai pasi- 
kontrolierių tesiiūpina. Pla-į]jk0 galioje ir dar su dides- 

vis didinami, o pieno nju tikslumu buvo vykdomi.
i'ajo- J Nenuostabu todėl, kad akci- 

| ja prieš bažnyčią, prieš tau
tini sąmoningumą ir prieš

nai
primelžimas ištisuose 
nuošė mažėja.

Privatinė prekyba žydi

(E) Kaip iš Lietuvos so
vietinės spaudos matyti, pri
vatinė prekvba krašte vis 
dar klesti. Sovietinė spauda 
tuos prekybininkus, žinoma, 
vadina spekuliantais ir “pa
razitais.” Neseniai laikraš
čiai isidėjo net kai kuriuos 
atvaizdus, jų tarpe J. Sa- 
nockienės. kuri verčiasi kai
liniais. paltais ir atostogau
ja Soči kurorte, E. Brenerio, 
be kurio tarpininkavimo kai 
kuriose Kauno krautuvėse 
nesą galima geresnį rūbą 
Įsigyti ir kt.

bet kokį režimo kritikavimą 
arba revizionizmą padidėjo. 
Kultūrinis puolimas buvo 
taip pat sustiprintas. Beveik 
kiekvienoje sovietų ekskur
sijoje ar delegacijoje Į Va-

Klubo vadovybė
Į Lietuvių Piliečių Klubo 

vadovybę išrinkti šie asme
nys: Pit m. John A. Stundza, 
vicepirm. Edward Billa, 
sekr. Joseph Vilimavičius, 
fin. sekr. Joseph Paulekas, 
ižd. Albert Blazevich, trust. 
Thomas Kibildis, ligonių 
lankytojais John Zautra ir 
Feliksas Lenčiauskas, direk
toriais Charles Andrews, 
Joseph Blazevich, John Sta-

vaizdžiai ir su pasitenkini
mu nurodė, kad jubilėjato 
60 metų amžiaus sukakties 
minėjimas visais žvilgsniais 
pavyko gerai. Pats jubilė- 
jatas adv. Briedis pareiškė 
esąs pilnai patenkintas jo 
pagerbimui pa įuostu vakaru 
ir padėkojo kuopos nariams 
už gausų atsilankymą ir 
bendradarbiavimą. Kuopos 
atstovai ALT Nevv Yorko 
skyriuje apibūdino skyriaus 
ateities veiklos planus, pri
mindami, kad Vasario 16 
minėjimas ir 1961 metais 
Įvyks Webster salėje, Nevv 
Yorke.

Bet nuo šios vietos prasi- ! 
dėjo susirinkimo liūdnoji 
dalis. K. Bielinis pranešė, 
kad 7 kuopos garbės narį 
prof. J. Kaminską-Kaii i iš- i 
tiko didelė nelaimė, viena 
jo koja pradėjo gangrenuo-

PRO!. VACLOVO BIRŽIŠKOS PALIKIMAS

MANO LAIVAS

Kalsiu sukalsiu laivą lengvutį 
Giesmės prisegsiu sparnus 
Ir iš lengvučių svajonių lentučių 
Ore sudėsiu šonus.
Irklo vietoje širdį paliksiu,
Kraujas man mentėmis bus 
Ir tokiame laive drąsiai sutiksiu 
Audrą, ir vėją, ir šalčius
Sklis Į padanges mano laivelis,
Neš ji svajonės, sapnai,
Skris jis kaip mažas, linksmas paukštelis,
Plauks jis be galo lengvai.

Taip posmavo prof. Vaclovas Biržiška 1918 m., ta- 
dažnai pasirašydamas Smūtkeliu. Tas jo padangių 

i nešė jį per visas gyvenimo audras, bet 
nepajėgė nunešti Į Lietuvą, kurios jis taip ilgėjosi.

ckelin, Anthony Turonis, daktarai turėjo ją auk- 
Anthony Pilack, Julius Zui-- scl^u keho nuplauti. Ligonis 
vėl ir Peter Milius. sveikstąs, tačiau savaime

aišku kokias kančias jis tu- ''.T”','”.' V“**' 
Kito, Klubo žinio, I rėjo iškęsti. la.velis laiminga

Gruodžio 18 d. Klubas Toliau buvo pranešta, 
surenkė vaikams Kalėdų eg- kad kitas kuopos narys Juo- 

Kol jaunas ir dar nesupu- lutę. Kalėdų seneli suvaidi- zas Kazlauskas esąs isvež- 
vęs A. Gricius buvo sočiai- Albin Jozak, jis visus tas Į ligoninę, kui jam pada- 
demokratas. Prie Smetonos vaikučius apdovanojo dova- O^ta sunki operacija, 
jis pasidarė tautininkas, o nėlėmis. ^uo seny .kų 'eikli
bolševikai jį buvo išvežę Į Gruodžio 31 d. buvo su-!ku°P0#s narė Lrsule Knza- 
Sibirą, bet jis pasižadėjo rengtas Naujųjų Metų suti- nauskienė (Kraus) dar ne- 

sveikuoja.
j Kito veiklaus nario Vinco 

Moterų banketas Paškevičiaus sveikata taip-
Gruodžio 10 Moterų Klu- gi pašlijusi, 

bas surengė gražų kalėdinį Galima Įsivaizduoti, ko- 
banketą, kuiiame buvo apie susirinkime susidarė

A. Gricius ir rašys ir teis
Vilniaus vieno rajono 

liaudies teismo tarėju “iš
rinktas” rašytojas Augusti
nas Gricius, žinomas kailio 
mainytojas iš kelių kartų.

Dubasov ir statistika

(E) Lietuvos Aukšč. taiy-
bos prezidiumo Įsaku Cen- jjems tarnauti ir buvo palei- kimas.
trinės statistikos valdybos g^g katorgos. Nuo to lai-

ios ligos Lietuvo- ?.n? tarybos vir- ko jį, pagal bolševikų
Lietuvos Žemės «ninku Portas Bons Du- įsakymą, o dabar ir žmo-

Ūkio Akademijos socialisti- bas?Y' V 1Iįsin,nk® PadeJeJu nes teis pagal tą patį užsa- 
. „ _ . paskirtas Jonas Pocius. kVm»nių žemes ūkio įmonių orga- 1 Kjmą.

Mirė Matas Mickis

(E) Gruodžio 12 d. po il
gos ir sunkios 
je mirė

da

nuotaika, išklausius tokius Kitas kuopos susirinki- 
pranešimus. Net kuopos vai- mas Įvyks sekmadienį, sau- 
dybos 1961 metams rinki- šio 8 d., 3:30 vai. po pietų, 
mas buvo atidėtas kitam visiems žinomoj F. Bručo 
kartui. svetainėje, 86-16 Jamaica

Susirinkime dalyvavusieji Ave., Woodhavene (prie 
nariai po traimpo susikaupi- forest Parkway iškeltojo 
mo vienbalsiai nutarė pa- geležinkelio stoties).
reikšti visiems sergantiems Vienas Liūdinčiu
draugams viešą užuojautą ir____________________ ___
palinkėti jiems kuogieičiau- Pasakyti — tai dar nepa- 
siai pasveikti. i daryti.
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Kodėl mes to neturime ?
Anglijoje jau nuo 1948 ■ Šitoj apylinkėj kūdikių 

m. visi gyventojai naudo-, mirtingumas nukrito nuo 
jasi veltui medicinos pagal-! 44 iki 20 vienam tūkstan- 
ba. Stipri gydytojų sąjunga 1 čiui gimimų, nes dabar 
ir ten tam sumanymui tada 1
priešinosi, bet jau po 8 me
tų, padarius apklausinėji
mą, 67S gydytojų įvestai 
tvarkai pritarė.

Ten kiekvienas asmuo 
virš 18 m. amžiaus moka 
kas savaitę iš uždarbio po 
S 1.39, o savarankiškai be- 
siverčią po $1.68, pirkdami 
paštuose tam tikins ženkle
lius.

Dabar jau 48,000 gydy
tojų yra įsijungę į darbą. 1 nereiškia.

gimimų,
80% gimsta ligoninėse. 
Visų gyventojų sveikata 
pagerėjo. Seniau, sako, į 
darbą ateidavo paliegėliai, 
nes susirgę nepajėgė mo
kėti didelių gydymo išlaidų 
ir todėl nesigydė.

Paklaustas tos apylinkės 
jaunas gydytojas atsakė, 
kad jis per metus uždirbo 
$6,027. Kitas pareiškė, kad 
dėl tę draudimo dabar nie
kas jokio nepasitenkinimo

Jie atlyginimą gauna kas 
3 mėn, pagal gydytų ligo
nių skaičių. Už kiekvieną 
ligonį gydytojas gauna $2.- 
52, nežiūrint kiek kaitų jis 
ji lankė. Gydytojo metinių 
pajamų vidurkis $6,793.

I.igonys turi teisę gydy
toją pasirinkti. Ir gydytojai 
gali pasiųsti pas kitą gydy-

• toją tuos ligonis, kurie yra

—Eik šen, Maiki, pašne- —Olrait, Maik, mano iš- 
kėsim. Juk nuo neįeitų me- vada via tokia, kad tu pri-

nesukalbami, irzlūs.
Toks visų gyventojų svei

katos apdraudimas grei- sako: 
tai davė žymių vaisių — tame

William Hully pajuto kaž 
kokį negerumą. Nuvežus į 
ligoninę, susekta, kad jis 
plautyje turi vėžį. Plautį 
operavo, ligonis išgulėjo 
ligoninėj 3 mėn.

“Seniau, tasai g y d y- 
mas būtų kaštavęs apie 
400 svarų. To aš nebūčiau 
pajėgęs ir nesant visuotinio 
draudimo būčiau miręs”, 
sako Hully.

Kendalio meras Whiwell 
“Gal būti yra dar 
draudime trūkumų,

R LOSIĄS t SAUSIO 20 D. IŠKILMĖMS

Kilda Davis daro paskutinius pakeitimus jos parašy
tų dviejų dainų—Inaugural Waltz ir Jarųueiine— 
gaidose. Tas dainas jos duktė Ginia (vidury) dainuos 
prez. Kennedy įvesdinimo bankete. H i Idos vyras Me- 
yer Davis (dešinėj) yra daug kartų dirigavęs orke
strui. kuris griežė prezidentų Įvesdinimo (lankėtuose, 
diriguos jis ir sausio 20 d.

liežuvi ’r apie ;kūdikių

viso krašto sveikatingumas bet pati mintis yra puiki, 
pakilo. Statistika rodo, kad šiandien žmonės sveikesni.

tų dar nesimatėm. kąstum savo
—O kaip tėvui atrodo šie popiežiaus

metai? giau nekalbėtum, b
—Nieko sau, vaike. Kol tavo biznis.

kas atrodo viskas nais. Yra —Bet pats tėvas apie
gerų naujienų. pradėjai. dal apylinkės, kur buvo šiandien draudimo bendro-

—Gal gavai nuo savo Za- —-Ale \ ištiek užmnškim. apklausinėta 230 gydytojų, i vės, gydytojų organizacija
tirkos dovanų ? V erčiau pasaky k man, ką tu s]aUgių? kitų ligoninės tar- ir kai kurie kiti atžagarei-

—Ne, Maiki, mano Za- mislini apie naujo preziden- nautoių.

gyvenimą
---------mirtingumas nuo Gydymo pagalba yra

yau"34 vienam tūkstančiui gi- siems lygiai prieinama 
tai ne mjmų sumažėjo iki 20, dif-! Kodėl mūsų krašte

tai
. teritu nuo 155 iki 8 ir tt. šiol nėra tokios

Vi

iki
gydymo likimą:

Įdomių žinių yra iš Ken-; tvarkos?Ar tai dėl to, kad
! • > 1 Ullt'linL'OC Vili* rn

Socialdemokratų likimas
J. VLKS

“Naujienų” Nl*. 284, mažažemis prie Skaudvilės. Di- 
gruodžio 2 d. Nosaitiškis delio mokslo jie taip I>at netu- 
Šitaip lašo apie liūdną rėjo, tik daugiau apsiskaitę. 
Skaudvilės socialdemokratų Lasauskis buvo daug metų 

Skaudvilės seniūnu. Jis buvo 
komunistinio režimo ir kandidatu nuo soc. dem. j 

nei amžius, nei praei- partijos į 1 Seimą. Bendrai vi- t 
ties kova už darbininkų klase, si trys buvo susipratę lietuviai 
parodo kad ir ši trumpa žinutė ir gerai sugyveno su kaimy-

“Kad 
nesaisto

cirką ši kartą nesusipiato. to įvesdiiimą? Juk skaitai 
Ale užtai šventas tėvas ga- gazietas, tai turi žinoti, 
vo nais prezentą. į —Ruošiamas jam įvesdi-

—Ar nuo Zacirkos? nimas nelabai man patinka,
—Ne, Maiki, vienas Vo- tėve.

kietijos fabrikantas užfun- —Kodėl?
(lijo jam marmobilą su sos- —Laikiaščiai rašo, tėve, 
tu. Jes, vaike, vidury maši- kad jam rengiama perdaug tume be jo.

didelė pompa, perdaug di-_________
dėlės iškilmės. Sakoma, kad 
visokie baliai, puotos, para-

nos įtaisytas nais sostas. 
Matai, prieš Kalėdas popie
žius šventino savo naują ga
ražą. ii buvo sukviesta daug dai su būgnais ir muzika tę

ir garaže bus sostas.

sis ištisas tris dienas. Tar
tum kokie Šiluvos atlaidai.

—Nu, tai kas čia blogo'
—Gal nieko blogo, 

žinau. Aš man tas nepatinka.
net

darbininkų, ver- • viai taip piestu stoja prieš 
slininkų, kunigų ir kt. i visuotinio draudimo ligoje 

Gilkes & Gordon geležies įvedimą?
dirbtuvės aukštas pareigu- Tikėsime, kad
nas pareiškė, kad toks vi-

naujasis 
prezidentas rūpinsis ir so-

suotinis gyventojų ligoje cialinį draudimą ligoje pia- 
draudimas yra nuostabus; plėsti, 
dalykas. Ką. sako jis, dary-

Pakruojietis

Chruščiovo bėdos
ANDRIUS VALUCKAS

iš Skaudvilės apylinkės. Ne
seniai gauta žinutė sako taip: 
“Jokimas Lasauskis, Stasys 
Skarbalius ir Kazys Gerulis 
dar 1946 metais išvyko į pla
čiąją tėvynę ir ten greit viens 
po kito mirė“.

“Kas gi tai per žmonės? 0 
gi jie buvę Skaudvilės aktyvūs 
soc. demokratai ir kovotojai 
už darbininkų būvį nuo pat 
Nepr. Lietuvos pirmųjų metų. 
Nebuvo jie turtuoliai, Lasauskis 
ir Skarbalius buvo paprasti 
miestelio staliai, o Gerulis

—Ale amerikonai tokias pradžioje, 
iškilmes myli. Maiki. Juk tu faktu: 1 )

Chruščiovui įsistiprinti sto paruoštą planą, 
valdžioje kliudė, pačioje į Bet tie vidiniai

mens reikalų kiautelyje už
sidarę.

Jokimas Lisauskas 1921 
m. buvo išrinktas Tauragės 
apskrities taiybos nariu. 
Buvo jis ir Skaudvilės 
valsčiaus tarybos nariu. 
Pasižymėjo savo taktingu
mu, kitų įsitikinimų gerbi
mu ir savų pažiūrų gynimu. 
Visuomet kalbėjo ramiai, 
geiai apgalvotai ir bereika
lingai nesigarsino savo įsiti- 
į ikimais ir nesistengė kitiem 
juos primesti.

i Kai Jokimas Lisauskas 
kalbėdavo, tai sakydavo, 
kad jis taip manąs, kad jam 
atrodą, jog toks ar kitas 
i utarimas bus gvvenimiš- 
kesnis, visiem naudingesnis.

Kai kas iš Tauragės ta
rybos narių, stambesnių 
ūkininkų, puldavo J. Lisau
ską ir mėgindavo Įtikinti, 
kad jis klaidingai gina rei
kalą, J. Lisauskas ramiai 
atsakydavo:: “Aš kalbu 
išeidamas iš savo ir visų 
kitų tokių kaip aš reikalų. 
Jei būčiau tokioj padėty, 
kaip mane kritikuojąs, gal 
ir aš panašiai kalbėčiau”. 
Tai buvo protingo galvo
jančio vyro žodžiai. Štai 
kodėl jis Tauragės apskri
ties taryboj buvo visų ger
biamas ir kartu įtakingas. 
Daug jo pasiūlytų sumany
mų apskrities taryba įgy
vendino.

J. Lisauskas buvo didelis 
švietimo gerbėjas. Kai kil- 

, davo kuris nors mokyklų 
! klausimas, J. Lisauskas vi
suomet jį paremdavo, jei 
ėjo kalba apie švietimo kė
limą.

Pirmais Lietuvos nepri
klausomybės metais visos 
pradžios mokyklos neturėjo 
mokslui įvairių reikalingų 
priemonių. Tauragės ap
skrities taryboj kilo suma
nymas, kad derėtų tokių 
mokykloms mokslo priemo
nių įsigyti Vokietijoj. Ap
skrities tarybos ūkininkų 
dalis tam pasipriešino. J. 
Lisauskas išėjo to sumany
mo ginti. Gynė sumaniai, 
įtikinančiai ir lėšos tam 
reikalui buvo paskirtos, rei
kalingų priemonių įsigyta, 
ir- metams praslinkus, jau 
buvo galima Tauragėj su
ruošti pradžios mokinių

nais bei kitų pažiūrų žmonėmis. 
Gerulis tuoj po pirmos bolše
vikų okui»acijos 1940 m. buvo 
pastatytas Skaudvilės valsč. 
viršaičiu, bet labai greit iš tų 
pareigą atsipalaidavo. Gerulis, 
sutikęs ir čia rašanti sias 
eilutes, 1940 m. rudenį, jau 
nebebūdamas viršaičiu, pasakė: 
“Broli, ne toki socialistinį gy
venimą mes vaizdavomės”.
“Ir štai va, jau antros bolše
vikų okupacijos metu. 1916 
metais, šie geri lietuviai, bū
dami 60-70 metų amžiaus, gi
mę ir augę Skaudvilėje, turėjo 
palikti savo gimtas pastoges ir 
gimines ir “išvykti j plačiąją 

į tėvynę”. Kad ir seno amžiaus.
policijos agentų
politruku. ____

Maršalas Žukovas buvo !->ie buv° pripažinti pavojingais darbelių* parodą, kurią ap- 
: Stalino konstitiici ir toclpl i , - • i • • >1 ••

armijoje,kivirčai
rimtų tarp partijos viršūnių išstū-i 

mė armijos įtaką, be kurios 
pritarimo ir pagelbos Chru
ščiovui niekad nebūtų pa
vykę nusikratyti savo kon
kurentų. Mai-šalas Žukovas 
suvaidino didelį vaidmenį 
tose vidaus kovose, nes jis, 
kaip ir visi tikri kariškiai, 
nekentė tų partijos viršūnių, 
kurios jiems priminė žiau
riuosius armijos valymus 
ir politinių komisarų siau
tėjimą armijoje.

Karo metu politiniai ko
misarai nustojo įtakos, nes 
pasirodė jų visiškas nesu
gebėjimas ir nenoras kovoti 
bei vadovauti fronte, tikro 
karo pavojaus sąlygose. 
Kad armijos karininkai 
geriau kovotų, jiems buvo 
pažadėta atsisakyti poli- 
trukų patarnavimo, jie tu
rėjo klausyti tikros tarny
bos karininkų, o kareiviams 
buvo pažadėta panaikinti 
kolchozus, jeigu priešas 
bus sumuštas ir kraštas 
bus išgelbėtas. Dar daugiau 
—net religijai buvo duota 
laikinė laisvė, kad karei
viai galėtų melstis prieš 
eidami Į mūši ir muštų prie
šą iš peties.

Tai buvo sukti pažadai, 
kurie po karo tapo tam ti
kra sunkenybe komunistų 
partijai. Seni partijos vilkai 
reikalavo vėl grįžti prie 
senos ir išbandytos sistemo

keletas
Stalino . kultas, 

senoji Stalino gvardija 
3) armija. Diktatorius 

sprandus negali pakęsti savo aplin-
rodos, koj žmonių, kurie turi di- 

skrumnesnė dėsnį autoritetą kaip jis 
šįmet 590 ar pats. Tokie

aukštų svečių, tai prie tos 
progos vokietis ir padova
nojo jam limuziną su sostu.
Dabar

—Žinau, tėve,
jau skaičiau apie tai laik
raščiuose.

—Nu, tai dabar žinai, 
kad aš nemeluoju.

—Bet kodėl tėvas manai, ^ina; keli šimtai 
kad tai gera naujiena? j nusisuka. Kalėdos

—Gera todėl, Maiki, kad turėtų būti
popiežiui dabar nereikės i šyentė, o ir tai šįmet oUO ar! pats. Tokie žmonės turi 
vaikščioti. Jis galės sėdėti ,kiek užsimušė. Jeigu niekas, arba prisitaikinti prie nau- 
ant sosto ir tuo pačiu laiku n®^auna tai nėra fu-
vazirėtis po miestą. Tokios;nn2-
vigados, vaike, nei Turkijos! —Bet prezidento Įvesdi

nimas, tėve, yra iabai rimtas 
Įvykis ir cirkas iš jo neturė- Į vojingas

žinai, ką jie išdaro per sa
vo Fordžiulajų. Galvomis ir

sultonas nėra turėjęs.
—Bet tėvas tiki, kad po

piežius yra Kristaus vieti
ninkas. ar ne?

—Šiur, Maiki, kad tikiu.
—Taigi jis turėtų taip ir { 

gyventi, kaip Kristus gyve-: 
no.

—O ar jis kitaip gyvena? 
Ar jis nesimeldžia?

—Bet Kristus tokiais au
tomobiliais nesivažinėjo, tė
ve. Jis vaikščiojo basas ir 
pėsčias. Jis tiktai sykį asilu 
jojo, ir tai be balno. Kris
tus ir sosto neturėjo. Ir jis 
pinigų nelinko. Ir jis mažai 
valgė.

—Džiūsta minut. Maiki! 
Ką tu čia dabar nori man 
pasakyti?

—Aš noriu tėvui įrodyti, 
kad popiežiaus gyvenimas 
visai nesiderina su Kristaus 
gyvenimu.

—Nu. tai ką tu norėtum 
padalyti?

—Man, tėve, nėra reikalo 
ką nors daiyti. Bet aš norė

tu būti daromas. Kai kurie
J - . e . .laikraščiai jau nurodinėja, 
kaip rimtai buvo įvesdintas 
prezidentas Calvin Cool- 
idge. Valstybei tas nekaina
vo nei Įlenkiu centų, ir nie
kas nekaulijo aukų iš biznie-

jų sąlygų šliužišku patai
kavimu, a>ba jie būna nu
šalinami.

Stalino kultas buvo pa- 
Chruščiovo auto

ritetui, nes Stalino įtaka, 
per jo patikėtinius, buvo 
žymi visose gyvenimo sri
tyse. Norint Chruščiovui 
įlipti i Stalino didelius ba
tus, jam nieko kito neliko 
kaij) tuos Stalino batus sū

griežtai prieš politruku 
valdžios atstatymą, nes jis 
pats nuo jų skundų buvo 
nekaltai nukentėjęs ir jau
tėsi, kad po karo su vokie
čiais tikrieji karininkai 
neprivalo būti stumdomi 
kaž kokių par tiriu vaikėzų, 
nemačiusių ir neragavusių 
pirmųjų fronto linijų. Ir 
nežiūrint, kad Žukovas

Stalino konstitucijai 
jiems buvo duoti 
biletai į plačiąją tėvynę“, kur 
jie ir paguldė savo kaulus”.

ir iooei jankė ir mokiniu ekskusijos 
nemokami j- Vokietijos

j J. Lisausko, kaip ir jo 
i kitų bendraminčių iš Skau- 

Čia rašančiam tuos visus d vilės būta labai kuklių, ne 
miestelio akiplėšų, tyliai sau dirban- 
teko pa- čių. Net nuostabu, kad tie 

vyrai, kilme ir savo darbu

tris Skaudvilės 
ocialdemokratus

žinti 1920-1926 m. Visi jie 
trys amatininkai, vertėsi be tikri proletarai, buvo komu-
samdinių ir net mokinių ristų valdžios ištremti Si-
neturėjo. Visi jie savamok- biran! Už ką? Gal tik todėl,

kritišku momentu išgelbėjo! r]iai, buvo šviesą pamėgę, kad jie buvo įpratę nepri-
Chruščiovą nuo jo partijos spaudą skaitantieji. Visi klausomai galvoti ir gyvam

jie linkę į visuomenini gy
venimą, o ne vien savo as-

rių. Ir dėl to jis šiandien yra .mažinti, jo autoritetą nu
laikomas rimčiausiu ir pa
vyzdingiausiu buvusiu pre-

vertinti tiek žemai, kad iš 
jo beliktu tik nepavojinga

zidentu. Jo įvesdinimas tru- iškamša Kremliaus aikštėje, 
ko ne tris dienas, bet 10 mi-; žinoma Chruščiovo kalba 
nučių. Nebuvo r.ei pa: adų, komunistų partijos suvažia-
nei būgnų su muzika, neijvime, po 
banketų. Sudedant priešai-Į buvo tik 

i ką buvo tik šeši liudininkai, savo darbą atliko.
Ir priesaika buvo trumpa: Sekantis Chruščiovo dar- 
“Saugosiu i’- ginsiu Jungti- bas buvo sunaikinti seną 
nių \ alstybių konstituciją.” Stalino gvardiją — Beriją. 

—Tai kibą jis nebuvo ka- Molotovą, Malenkovą, Bul-

Stalino mirties, 
tam ir skirta, ji

“tavorščių” nemalonės, jis 
buvo pavalytas iš armijos 
ir jo vieta atiduota kitam 
maršalui.

Bet armijos valymas tėra 
pradžia didesnių valymų 
pačioje partijoje, valdžios 
aparate, policijoje, litera
tūroje, mokslininkų taipe. 
Kol kas tie vakmai tesiri- 
boja pašalirimu iš valdžios, 
bet diktatūroje taip ilgai 
negalės būti — tuiės prasi
dėti galvų kapojimai, nes 
diktatorius žino. kad jo 
niekas nemyli, tai nors turi 
bijoti. Visi tie reiškiniai 
rodo,
mos

/Nukelta i 7-ą pusi.)

v nKELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams šią savaitę baigiamas 

spausdinti ir kaip tik bus įrištas, bus pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Pats laikas jį užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vaidai ir plati kalendorinė dalis.

Iėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
, ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se-

kad tai tėra pir- i kajra parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo- 
besuitinancm ’u‘i stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša-

crovo .tei oi o . regz u es, gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus 
kurios išsigims į štai miškai b J J
— hitlerišką siautėjimą.

talikas?
—Jis, tėve, buvo gryno

kraujo jankis.
—Užtat, Maiki, dabar

buvo iš: inktas katalikas.

gariną, Kaganovičių, kad 
jie negalėtų pastoti Chru
ščiovui kelio į vien valdišką 
diktatoriaus sostą. Suktų 
pažadų ir melagysčių meto-

- ------------- du jam pasisekė vienus
Pakalbinkim draugus ir sukurstyti prieš kitus ir

Gali būti, kad, kol Chru
ščiovas bus užimtas tais 
valymais viduje, iis norės 
laikinės taikos su Vakarais,

čiau, kad tėvas padarvtum kaimynu* užsisakyti “Kelei- nušalinti juos nuo valdžios!— prie slaptos policijos 1 bet tik tol. kol pasijus 
iš to tinkama išvada. ▼>-” Kaina metams tik $4.00 ^osto atskirai, pagal iš ank-į siautėjimo ir- prie slaptos ; pilnu vi^pnčiu savo krašte.

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broad way-------:-------South Boston 27, Mass.
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Eglė, žalčių karalienė
Gruodžio pradžioje Havajuose atidaryta vietos daili

ninkų kūrinių paroda, kurion iš virš 700 pasiūlytų išstaty
ti kūrinių pateko tik 297, jų tarpe ir Bronės Jameikienės 
du kūriniai—“Trys Karaliai” ir “Žilvinas.” Patekti tokion 
parodon, kur dailės specialistai leidžia per savo rėtį atrink
dami tik pačius geriausius kurinius, yra didelė garbė ir 
žymus atsiek imas.

Bronės kūriniai šioje parodoje neturi sau lygaus, jos 
“Trijų Karalių” atvaizdas sudėtas iš spalvuoto stiklo 386 
skirtingų gabaliukų, įkainuotas $450. Man labiausia krito 
i akį “Žilvinas.” Jau pats vardas ne dažnai vartojamas ir 
nepriprastas. Kūrinys vaizduoja marių dugne žalčių kara
lystę.

—Malonėsite paaiškinti, iš kokių šaltinių sėmėtės savo 
kūrybai medžiagos.—paklausiau dailininkę Bronę Jamei- 
kienę, kuri profesoriauja Havajų universitete.

—Kai buvau dar visai mažutė, mano mamytė pasako
davo senovės laikų gražiąsias legendas ir štai dabar kal
bėdama su jurhis vėl prisiminiau senus laikus, kai motu
lė sekdavo tas gražias pasakas. Gi šitoji “Eglė. žalčių ka
ralienė” visados buvo mano pati mėgiamiausioji, kad ir 
šiandien žodis žodin galiu atpasakoti. Ir štai motulės at
minčiai sukūriau šį kūrinį.—atsakė Bronė.

O dabar skaitykite tą pasaką, kaip ją surašė Bronė 
Jameikienė.

A. Jenkins

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ

(Lietuvių liaudies pasaka)

Senai, labai senai, ant jūros kranto gyveno senelis ir 
senutė. Jiedu turėjo dvylika sūnų ir tris dukteris, kūnų 
jauniausioji buvo Eglė.

Vieną karštą vasaros dieną visos trys seseiys nuėjo 
jūron pasimaudyti. Išsitaškiusios, pakivkštavusios ir išsi
maudžiusios iki valiai, grįžo į krantą apsirengti, ir stai
ga .. . pamatė žalti, įsirangiusi Į jauniausios marškinių 
rankovę. Išsigandusios mergaitės atšoko atgal, ir vyriau
sioji, pagriebusi pagali, pradėjo žaltį varyti lauk. Ir žal
tys tada prabilo žmogaus balsu Į Eglę:

“Brangioji Eglele, duoki man žodį, kad tekėsi už 
manęs, ir oš ramiai sau pasitrauksiu.”

Eglė pradėjo verkti. Ir kaipgi ji eis užu žalčio?
“Atiduok man mano drabužius,”—prašė ji, “ir eik 

sau iš kur atėjęs.” Bet žaltys nenusileido: “Pažadėk,— 
sako,—kad eisi už manęs, tai aš išeisiu.”

Ir ką gi vargšė meigaitė darys? Ji maldavo žalti ir 
prašė seserų jai padėti, bet niekas negelbėjo, ir ji, paga
liau, turėjo žalčiui žodi duoti. Tada žaltys iššliaužė iš 
jos drabužių ir pasinėrė jūron, o Eglė greit apsirengė ir 
su seserimis parskubėjo namo.

Tuojau pat jos pasipasakojo kas jas buvo pajūiyje 
nutikę, ir tėvai labai susirūpino, nes nežinojo kas dabar 
jų laukia. Bet. kai kitą dieną nieko ypatingo neįvyko, 
pamažu jie piadėjo apsiprasti ir visą įvykį pamiršti. Ta
čiau trečią dieną staiga jie pamatė visą žalčių virtinę, 
bešliaužiančią į jų kiemą. Visi išsigandę, be žado, stebė
jo nelauktus svečius, o žalčiai per vaitus, tvorą, kartis ir 
stulpus rangėsi tiesiai į pirkią jaunosios su tėvais derėti. 
Tėvai ir seseiys, kai tik žalčius pamatė, tuojau pat su
prato kas dėjosi. Jie pasiuntė Eglę į klėtį liepdami jai 
nesirodyti — jie patys su žalčiais apsieisią, galvojo se
nieji.

Eglė nubėgo į klėtį ir. pasiėmus rateli, pradėjo verp
ti linų kuodelį. Ir skubino ji verpti guosdama save, bet 
liūdesys spaudė jai širdį ir drebėjo iš baimės, o ašaros, 
upeliais liejosi per skruostus. Tuo tarpu pirkioje piršliai 
su tėvais derėjo jaunąją. Jokiu būdu senieji nenorėjo 
leisti dukters už žalčio, bet tie buvo stačiai nepalaužia
mi: “Jūs turite leisti Eglei tekėti—ji žodį davė.” Paga
liau, seni tėvai, matydami, kad šnekos nieko nepadės, 
liepė baltą žąsį atnešti. Atiduodami ją piršliams, tarė: 
“Gerai, tebūnie! Imkite mūsų dukrelę—ir ką gi mes be
padarysime?”

Ir taip piršliai, pasiėmę žąsį, iškeliavo savais keliais. 
Tačiau, beslenkant jiems per girią, ėmė gegutė ir užku
kavo:

“Ku-kū! Ku-kū! Jie apgavo jus:
Tai ne martelė — tai balta žąselė;
Jūsų martelė — augštam svirnely,
Augštam svirnely linelius verpia,
Linelius verpia ir gailiai verkia .. .
Ku-kū! Ku-kū! Jie apgavo jus . .

Apsigręžė žalčiai, atšliaužė atgal ir atidavė žąsį, 
reikalaudami marčios:

“Tai ne mūsų martelė — tai balta žąselė;
Mūsų martelė — augštam svirnely

* Linelius verpia ir gailiai verkia.”
Susirūpinę tėvai dabar paliepė baltą avį žalčiams 

atiduoti. Tie pasiėmė ją ir iškeliavo, tačiau, priėjus gi-

IŠEINA I ŽMONES

Valstybės departamento protokolo šefo Buchanano 
duktė dalyvauja tarptautiniame debiutančiu bankete 
New Yorke. Ten visuomenė buvo supažindinta su Jo
mis 18-os tautą jaunuolėmis, kurios, taip sakyti, išei
na i žmones. Jos palydovas buvo Annapolio karo laivy
no akademijos kadetas, o prie vėliavos stovi oro pa
jėgu akademijos kadetas. Banketo pelnas skiriamas 
Fondui Kovai su Inkstą ligomis.

l ehoneurozės. Per daug mė- 
| lynos spalvos apatinės kam- 
• bario sienos gali sukelti 
moterų pūslės negalavimą 
ir šalčio jausmą.”

Raudona spalva taip pat 
turi savo neigiamų ypaty
bių. Reikia vengti raudonu
mo dideliuose plotuose, nes 

j to nevengiant vietoj paska- 
i tinimo, paraginimo būna su- 
i erzinimas, sujaudinimas. O 
kaip daug raudonumo yra 
mūsų pasaulyje ir dideliuo- 

Ise plotuose.
į Visur mūsų gyvenime da
bar pei- daug spalvų: drabu- 

balduose, sienose,

MIAMI, FLA.

Solarium, masažų kyubas

niais. Silkė gali ilgai gy
venti. Jeigu jai pasiseka 
apsisaugoti nuo visokių ją 
laukiančių pavojų, ji galiVisiems lietuviams ir sa- . . , ,

vo pacientams palaimintų len£val sulaukti 2a ,netlf 
> — - - - - - - - ‘ amžiaus.sėkmingų Naujųjų Metu 
nuoširdžiai linki jūsų 

Adolfina Skudžinskienė
Registruota osteopatė 

ir masažistė.
Gražus sumanymas

Lietuvių Klubo vadovy-

ŽINGEIDI DUKRYTĖ

Žingeidi dukrytė mūsų 
Klausia visą laiką:
Kam katytei reikia ūsų, 
Kam šuniuką laiką?

Kas kiškučiui uodegytę 
Taip trumpai nukando?
Ko visi sliekai, mamyte, 
Tik po žemę lando?

Kas yra, mamyte, karas, 
Kur nakvos saulutė?
Ko dažnai senelis bai as,
Ko senutė liūdi?

Kam rožytė žydi,
Kur nulėks plaštakė?
Kodėl sudega, mamyte,
Ir užgęsta žvakė?

Dieną naktį klausinėja 
Žingeidi dukrytė.
Atsakyti nesuspėja 
Tėtis nei mamytė.

Kostas Kubilinskas

SKAITA TOJ V BALSAI

Gerbiamieji,

Barbora Tuinilienė iš Los An
geles manęs prašė pasveikinti 
.Maikį su Tėvu Nauju Metu pro- 

pa_ ir pasiųsti jiems dovanėlę.bė sumanė kas mėnesį
gerbti tą mėnesį gimusiuo-.jie kinkytų ją ir per 1961 
sius. Tai labai pagirtinas su- metus- J* JM pasikalbėjimus 
manymas. Visu per 19>60 skaitydama sakosi turinti daug

knygose, nuotraukose, pato- ™etl^ Pagerbtųjų jų gimta- dzmugsmo.
dienio proga vardu nuosir- i 
džiai dėkoju Klubo vadovy 
bei.

Lietuvė

i»
iziuose,

linėje, o ypač reklamose. 
Niekur nepabėgsi nuo tų 
triukšmingų spalvų, kurios, 
rodos, turėtų pagražinti mū
sų gyvenimą.

MIRĖ A. LISAUSKIENĖ

Keleivio bendradarbis Mi
kas Krasinskas iš Montevi
deo (Urugvajuje) pranešė, 
kad gruodžio 12 d. mirė jo 
sesuo, mano pusseserė, Ane
lė Krasinskaitė-Lisauskienė, 
60 merų amžiaus, palikusi ! 
liūdinčius vyrą Petrą, dukte- 

Įrį Danutę Balčytienę, žentą 
Juozą Balčytį, anūkėlę Zu
zaną. broli Miką Krasinską 
su šeima Urugvajuje, broli 
•Jurgį Lietuvoje ir pusbroli 

: Juozą Krasinską Worceste-

Perdaug spalvų

SILKĖ

K. l'rnežicnė

Pastaba: Maikis su Tėvu, su
žinoję. kad Barbora Tuinilienė 
neseniai minėjo savo vardadienį 
ir jau įžengė į devintąją dešim
tį, siunčia jai daug širdingu 
linkėjimų.

Silkė yra viena iš pigiau
sių, bet ir lietuvių m Ogia- Priešai gali smaugti mano 
miausių Žuvų. Kas iŠ mūsų j Tėvynę, tik visiškai užsmaugti 
nemėgsta valgyti sūdytą negali, kol nebus vi<ai tautai 
silkę su svogūnais ir grie- nukapotos galvos.
tinę, arba silkę su kiauši- Vaišgantas

OOC» J J5 -1; i. . z: JOOC -uOCOCOuiOC 545C4jU-54.'30PC'OOOCSgCae<OOC
{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaįtvti ir Kitam Dovaneli

rv, Mass.
J Mikas Krasinskas tuo me
tu buvo išvykęs į Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
są Argentinos sostinėj, bet 
gavęs žinią apie sesers mir
tį, gavo ji apleisti ir grįžti 
namo.

Lai būna jai ramu ilsėtis 
tolimam kiašte, toli nuo sa
vo tėvelių kapu.

J. Krasinskas
P. S. Apie A. Lisauskienės 

mirti pranešė ir A. Gumba- 
ragis iš Montevideo. Iš jo 
sužinota, kar velionė buvo 
kilusi iš Kružiūnų km., Aly
taus apskr. I Urugvajų atvy- 

• ko su vyru ir maža dukrele 
1927 metai
įi didelio vietos lietuvių bū- 

irio palydėto į Montevideo 
priemiesčio .Cerro kapines.

TURIME LIETUVOS 
ISTOkIJA

V. FUNKIENĖ i
ir šviesos, sako vienas klinikos direk-Be triukšmo

jau keli metai kaip mus pra- torius. O vienas psichiatras ’ { 
dėjo “persekioti” dar spal- pridėjo, kad daktarų gydy- 
vos. Didžiausių įvairumų mo patalpos vis dar palieka 
spalva “Įšoko” į mūsų bu- baltos.
tus, ji įšoko Į užuolaidas, Tai reiškia per daug yra
ant sienų, užkariavo baldus. 
Ji isibriovė į virtuvę. Kur 
anksčiau viskas buvo ra
miai balta, dabar užviešpa
tavo ant puodų, šluotų, dė
žučių, indų raudona, žalia, 
geltona, mėlyna, juoda spal
va. Spalva nukeliavo į mū
sų darbovietes, Įsiviešpata
vo pramonėj, madų salio- 
nuose ir net mene. Krautu
vės nebeima juodų-baltų 
grafikų, nes, kaip jie sako, 
ir grafika turi būti marga. 
Margos yra pardavėjų ir 
kirpėjų palaidinės. Tiktai

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio . ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... ?3.50

labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti J 
atsiminimai, kaip Ijetuva kėlėsi 
iš mieyo. geriausia dovana kiek
viena r -o?a, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.5Č

DIENOJANT. “knvgneši-j karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 pusiaujai. 
Kaina ........................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEiTI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl. kai
na .........................................; $5 00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošę Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuviu i anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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

LIETUVIŲ DAINOS aMFRIKO.TE. 
surinko ir suredngavo Jonas Ba
lys, 472 dainos eu gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainom 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina ... ................ $5.00

ŽEME DEGA. J Savicko kam metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽE.Mft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dali«. 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie palo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų •vaduotoja*. fi-JC psL Kaina $5.00

SUŽADSTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Pa e; Išgerk visto istori
ni apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ..........................................50 Ct.

Gimodžio 14 d. | MAŽOJI LTETUVA, rara«- M. Gim.
butienė. J. Gimbutas. J Lingį J. 
Balys jr J. Žilevičių1, 32 A psl . 
kaina ........................................... $5.00.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 114 
piu. Kaina ...............................

pus’ - 
$1.00

CEZARIS, Mirko lesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys .......... $6.00

LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis. .
duoda ištarimą, angliškus pasikab 'NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
>ėjimus. Kair.a .....................55 Cnt. M. Michelsonienė. 255 įvairiu lietu_

viškų ir kitu tautų vaigių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyto knyga, 947 
psL kaina $12. Kainą pake-

loirjpįfli.

MARLBOP.Oi GH S Li THU A N1 AN 
SELF-TAUGHT M. Inkienė. ge- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliška’ kalbančiam, 14 i 
psl., kaina .............................. $7.25

POPIEŽIAI IP. LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina .......................$2.50

_ _____ A KISS IN THE DARK. J Jazmino
DEMOKRATINIO SOCT AT.fZMO J anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai- 

PRADAI. Populiari ir naudinga | na kietais viršeliais $2.00, o mink-
knyga šia dienų klrt-simams su- j štais viršeliats ....................... $1.00
prasti. Kaina .............................. 50c ij ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro- 

l manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina .......... $4.00MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma

riaus Katiliškio roma-.a«. 57 4 nsl. 
kieti vigeliai Kaina ............ $3.00. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai sa
lo mokslas* Kaina...........25 Cnt.

visur spalvų, pei daug spal- i 
votų erzinimų. Mes prade
dam šokinėti tarp džiaugs
mo dėl spaivų ir spalvų be
protybių. Geidulys vis nau
joms spalvų kombinacijoms 
pradeda suteikt mums skau
smą. Vienoj knygoje H. 
Frieling ir X. Auer “Žmo
gus — spalva — patalpa” | 
apie spalvų psichologiją, j 
tarp kitko rašo:

“Nepakeliamų spalvų 
gausumas veda prie sielos 
konfliktų, prie pajėgumo 
kritimo ir prie nelaimingų

daktarai nešioja dar papra-1 atsitikimų palinkimo.” Įgri
stus baltus apsiaustolus. jsimas kai kurių tom tikrų 
“Tas turi savo pagrindą,” 'spalvų gali privesti prie psi-

rią, gegutė ir vėl jiems užkukavo:
“Ku-kū! Ku-kū! Jie apgavo jus;
Tai ne jūsų martelė — tai balto avelė!”

Ir vėl sugrįžo žalčiai, ir vėl reikalavo marčios: 
“Šita ne mūsų martelė — toji balta avelė; 
Mūsų martelė — augštam svirnely 
Linelius verpia ir gailiai verkia.”

(Bus daugiau)

JAI NA SPORTININKĖ NEMUNO SCNCS. Andriaus Vahsc- 
ko romanas iš 1935 metų Sin oiki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. SOCIALDEMOKRATIJA 
tonos diktatūra. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................. $3.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valut- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .............................. $4.00

IR ROI^ 
SEVIZMAS Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
Klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėto jime?' pavrin-Į TA VO 
dai. Paulius Galaunė, didelė knv- 
l?a su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kair.a .............. .. $8.50

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardų.. 
r,as. Kaina .............................25 Cnt.

KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

Keturiolikos mėnesią Karin 
Alice Southern ii Ansted, 
W. Va., atvyko į Miami 
Beach, Fla„ dalyvauti čiuo
žėjų skrituliukais konven
cijoj.

SIAURUOJU TAKELIU, K B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatd- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T .aha i daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ....................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRL 
STAUS VIETININKAS* Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MIL2TNO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popi«._ 
ra, kaina....................................... $2.50

KODftL AS NETIKTU T DIEVĄ* 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ..............................20 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt.

LIETUVOS SOČIA LDE MOK R ATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

F
riklausomybės galo 1795 metais.
’arašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .........................................$10.00

ALTORIŲ SEAftLY. V. Futino My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti virtai, 03 i puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

09 & Broadway -------i— S®. Booton, Maaa.
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Maikio ir tėvo kraitis SKAITYTOJŲ BALSAI

Mūsų skaitytojai, atsinaujin- Baltimore, Md., J. Jackus iš 
dafni prenumeratas ir užsisaky- ; Montreal, Canada; M. Trainau- 
dami kalendorių, atsiuntė Mai- Iskas iš Cleveland, Ohio; J. Stan-
kiui su Tėvų dovanų.

J. Dereškevičius iš New York 
City, N. Y., prisiuntė $5.25.

Po $2.25 prisiuntė: J. Kaz
lauskas iš Washington, N. J.; 
Mrs. Anna Gerchas iš Chicago, 
III. ir Mrs. Tillie Urban iš Broo
klyn, N. Y.

J. Stepp ir Titusville, Fla. at
siuntė $2.00.

Po $1.25: Mrs. J. Paskųs iš 
Chicagos; Wm. Wasilauskas iš 
\Vatertown, Conn.; Mrs. Gr. 
Peik ik Racine. Wis.; A. Dugis 
iš Pioneer, Canada; J. Mickūnas 
iš Chicago, 111.; Mrs. Maria Elbe 
iš Great Neck, N. Y.; Mike Su- 1
slavich iš Methuen, Mass.; M. Į 
Kulaginas iš Sierra Madre, Cal.; i

kevičius iš Waterbury, Conn.; 
A. L. Reikow iš Phila. Pa; Mrs. 
A. Kowatchewski iš Bronx, N. 
Y.; Geo. Keen iš Verdun, Cana
da ir P. Gwalda iš Elizabeth, N. 
Jersey.

Visiems, prisiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėko
jame.

Administracija

Brangus draugužiai Maiki ir 
Tėvai ’.

Nors mes asmeniškai ir ne
pažįstami, bet aš jus jau gana 
seniai prisimenu, nuo pat ma

ino atvažiavimo į Ameriką 1910 
metais. Aš pats jau ketveri me
tai kaip pensijoj. Gyvenu neblo
giausia:, skųstis negaliu.

I Lukinskas Albertas, gyveno Sao Mrs. B. Kruszinis iŠ Chi- 
' Paulo, Brazilijoj. cago, Ilk, atnaujino prenu-
Mackevičius Petras, Mykalojaus mei atą ir užsakė kalendorių 
sūnus. savo draugei Mrs. B. Yatu- i
Norgilas Vincentas, kilęs iš žienei, Palmyra, N. J. 
Sartininkų par., Tauragės apsk.' * * *
Ošmega Steponas. Kazio sūnus, i J. Ratkelis iš Brooklyn, 
kilęs iš Driškūnų km., Vilniaus N. Y., atnaujino prenumera- 
krašto. į tą ir užsakė kalendorių K.
Pleitkus Pranas iš Jokūbaičių Gaidžiui, Vokietijoje.

Vietinės žinios
Globė apie lietuvius

kaimo.
Mrs. V. Eastman iš Glens

Žinios is Kanados
TORONTO, ONT.

Priešmirtinis “Liaudies Bal
so pasispardymas?

_ . . , , .. Pupienienė (Pupienas)-Giedrai-Bet, mielas drauguži Teve, • . _ . . , , , . _ ■ _ ,, . . __. , . . ,......... te Elzbieta, Vaitiekaus duktė, Failas, N. Y., atnaujino pre-tiek metu skaitau ‘Keleivi, ir , į ’.. . , . . ... kilusi įs Joniškio vals. 'numeratą Ant. Kainui,
paties nuotrauka vis ta pati. At- JuUus įr paulinas * Woodhaten, N. Y.
rodo man, kad pats visiškai ne- 

, prasigyvenai ir vis dar tuos pa
čius drabužius nešioji, kuriuos 
kartu atsivežei iš seno krajaus. 
Man, kaip tikram demokratui, 
ir kaip tik dabar, kuomet laimė
jom rinkimus prieš respubliko
nus, darai didelę sarmatą, ka- 

' dangi kelnės lopytos, o švarkas 
irgi suplyšęs, Aš manau, kad 

į pats labai prastai reprezentuoji 
mūsų partiją. Sakai, kad jau

Girsteikių km., Vabalninko vai., 
Biržų apskrities.
Zaborskienė Genovaitė, gyvenu
si Kaune.

“Liaudies Balsas” — tai 
Mr. & Mrs. Norwish iš Ocala,! subolševikėjusiu kanadiečių daugiaJ kaip 55-rius metus eini 

” x iš Cieve- lietuvių organas ir bolševi- nuo vienu duru iki kitu. vis

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 

New York 24, N. Y.

J. Kriks iš Hammond, 
Ind., atnaujino prenumeratą 
ir užsakė kalendorių savo 
giminaitei Mrs. Martai
Daukša, Argentinoje.

* ♦ *
A. Stankus iš Chicago, III. 

užsakė laikraštį Mrs. Pauli
nai Buožis, Morison, Colo- 
rado.

PER LAVONŲ KRŪVAS
(Atkelta iš 2-tro pusi.) 

-1939 metais, o i940 metais pra
sideda antrasis pasaulinis karas,

---------- kuris, pagal oficialinę so-
Naujų Metų Boston Sun- vietų statistiką, išrovė iš gy- 

day Globė, rašydamas apie tarpo užmuštais, sužeistais,
J k į badu :r ligomis nemažiau 30 mi-Bostono Chess League sto- Honų hnoniu.”

vį, mini Lithuanian, Boyls- Per tiek lavonų bolševiz- 
ton ir Cambridge II, besida- mas žengė į savo “laimėji- 
linančius 3-5 vietas. Lietu- mus,” kuriais dabar giriasi, 
viai beveik įvygdę milžinų Argi toks kelias ir tokios 
žudytojų aktą prieš Cam- krūvos lavonų yra pagrin- 
bridge I, tačiau meisteris iš- das didžiuotis ir vilioti ki- 
traukęs lygias 2 ’Ą-Ž V2-
Globė pridėjo, kad Sylvanįa 
laimėjo tik vienerias rung- jos” pavyzdžiu? 
tynęs ir tas prieš lietuvius.

Toliau seka Šveikausko 
laimėta partija prieš Free- 
maną. Glob rašo: Buv. di
džiojo Bostono čempionas 
Gediminas Šveikauskas iš
bandė dabartinio čempiono 
Carl Freeman’o pajėgumą 
Met lygos rungtynėse.

tų kiaštų žmones pasekti ru
su “greitos industrializaci-

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Fla.; James Matonis 
land, Ohio; Anth. Kaupas iš 
Brooklyn, N. Y.; T. Dagys iš 
Kenora, Canada; P. Bukis iš 
Miami, Fla. ir Mrs. S. Bacevi- 
cia iš Benvyn, III.

Po $1.00: Mr. M. Sinkevičius 
iš Rockford. III.; A. Ūselis iš

kinio melo skleidėjas, kuri kydamas “Tegul bus pagarbin-
SOCIALDEMOKRATŲ

LIKIMAS
MIAMI, FLA.

prenumei uoja ii skaito tik tas ” o kaS( tai man nesvarbu, 
lietuviai nepažįstantieji bol- get atrodo man. kad dar iki. da

bar nė vieno neatsirado, kurisševikiško rojaus “tikrovės.”
Po praeito karo čionykš

čių bolševikuojančių lietu
vių eilės gerokai sumažėjo,

(Atkelta iš 5-o psl.)
reikalui ištikus, atvirai apie 

nors šiek tiek Tave užjaustų, tai pasisakyti. Tokie mas- 
Taigi atsimink, kai būsi Detroi

Gražus moterų banketas

Moterų Klubas gruodžio 
18 d. surengė banketą. Sve
čių buvo pilna salė. Po gar-

Kalėdinės sveiknamosios 
kortelės

te, tai nepamiršk sustoti pas 
New York. N. Y.; Mrs. M. Gla- o ių organo piniginiai reika-; mane Aš Tave tikrai pa^erta- 
veskas iš Naples. Fla.; F"rank lai taip pat gerokai sušlu-‘
Kripas iš So. Vienna, Ohio; Ge- bavo. Kad tas jų organas 
orge Vanagas iš Cleveland, 0.; amžinai neužsimerktų, ar

čiau prie jo sėdintieji pradė
jo rengti metinius koncertus

Lipskie iš Mexico, Maine; J. Mi- ir maldauti jo išlaikymui

Jos. Armin iš Indianapolis. Ind.; 
J. P. Austin iš Hollv, Mich.: Fr.

lieke iš St. Petersburg. Fla.; aukų.
Otto Meler iš Hartford, Conn.; • Bet Šių metų koncertas, kalams, o taipgi sumoku prenu- 
Zig. Locke iš Baltimore. Md.; nors iŠ anksto buvo gerai iš-jmeratos $4. Ta pačia proga lin- 
V. Rupšys iš So. Boston, Mass.; reklamuotas, sutraukė tik kju sveįkų jr laimingų 1961-mų 
J. Stanker iš Maple Creek. Sask. apie šimtą žmonių. Moterų
Canada; Mrs. B. Spūdis iš buvo labai mažai, o jaunimo 
\Voodhaven, N. Y.; J. Bitneris visai nesimatė. Visi atsilan- 
iš Ville La Šalie, Canada ir J. kiusieji, tiek vyrai, tiek mo- 
Sniuolis iš Dorchester, Mass. terys, buvo senesnio am- 

Po 75 centus: J. Purenąs is žiaus.
Richmond Hill, N. Y.; W. Pla- Pats koncertas buvo dau- 
ner iš Hartford. Conn.: P. Ba- giau panašus į laidotuves, 
cinskas iš Ft. William, Canada: negu į viešą pasilinksmini-j Siunčiu 
ir K. Musteikis iš Winnipeg. mą. Būrelis nebejaunų vyrų numeratai, už kalendorių, o kas 
Canada. , padainavo keletą seniai i«-iliks seniui tabokai nusipirk-

Po 50 centų: Al. Yakavonis iš simokytų dainelių, o abi tE 
Ringvvood, N. J.: Mrs. A. Eva- chicagiškės propagandistės 
noskas iš Ashley.

iš Amsterdamgims
A. Zalpis iš Omaha. Nebr.
A. Vitkus iš Sutton. Mass.

Po 25 centus: F. Bagdonas iš

kvinių komunistų labiausiai džių vaišių pirm. Nevis pra- 
nekenčiami. nešė, kad dabar bus trau-

Ne tik čia minėti sočiai- kiami laimėjimai. Klubo na
šiu ir surasiu Tau tinkamas 1 demokratai yra bolševikų J rėš viena kitą apdovanojo 
kelnes ir švarką ir tuomet ga- j kalinti ir nugalabyti. -Jų į įvairiomis dovanėlėmis, 
lesi geriau atstovauti mūsų de- į buvo daug daugiau. Čia ver- Dovanų dalijimui pasibai- 
mokratams. ; ta priminti mokslininką,

Bet kol pasimatysim, tai aš! profesorių Antaną Žvironą, 
noriu mielai paaukoti savo me-1 t eisininkę, socialdemokratų 
tinę auką $2 Maikio ir Tėvo rei- I leisto “Minties” Žurnalo

gus, vieni šoko, kiti kitaip 
laiką leido, ir visi buvo pa
tenkinti.

metų redakcijai ir Maikiui su 
Tėvu.

Jūsų bičiulis
Jos Rudžius

Detroit. Mich.
» * *

Gerbiamieji,

$6.00—metinei pra-

Skaitau Keleivi nuo 1914 me-
Pa.: K. Dau- taip pat nieko geresnio nesu- itų’ ^au 10 metų esu Pensininkas, 
n. N. Y.; Mrs. galvojo. Apie porą valandų n€sveikas. todėl daugiau nega-

ir

Mcthuen. Mass.; A. Vizgaitis iš nimas.

tęsėsi aukų maldavimas, o 
po to trims vaikėzams grie
žiant ėjo lėtas pasilinksmi-

liu pasiųsti.
A. Kaupas

Brooklvn. N. Y.

Sunderland, Mass.; J. Petrus iš 
Worcester. Mass.; J. Dickman

Atrodo, kad šiame kon
certe buvo susirinkę patys 

iš Ingalls, Mich.; F. Lignickis didieji bolševikų fanatikai, 
iš Stoughton. Mass.;W. Maslau- Todėl, jeigu tėvynėje kol- 
skas iš Westfie!d, Mass.; Fr. chozuose sunkiai dirbančių 
NahuncikišNew Britain. Conn.; lietuviu neapdės naujais 
Mrs. J. Thomas iš Chicago, III.; mokesčiais, tai šis bolšekinis 
Mike Valikonis iš Sioux City, laikraštpalaikis neišsilaikys.- 
Iowa; Adam Greska iš Hudson, . Bet propogandai Maskva 
Mass.: P. Aukštikalnis iš Pon- dosni, todėl nelaidokime nė 
tiac, Mich.; Jos. Cuprinskas iš tokio nereikalingo šunlapio.
Chicago, III.; James Andrės iš J. Rainis

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
Šen iaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės ?*Iikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildydavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske- 
vičius. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų kare 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas ji prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygute paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevicius 288 Emerald St„ North Hamilton, Ont. Canada

MES ATLIEKAME.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

* Biznio kortelių 
9 Spausdintų vokų 
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS’’

636 E. Broadway, So. Boston 27, Mase.

• •

redaktorę, dabar sergančio 
Stepono Kairio žmoną O- 
ną Leonaitę- Kairienę, ku
rie ilgai Sibire kentėjo ir 
jau ligonys grįžę į Lietuvą 
mirė.

Seimo narys Jonas Mar
kelis, mokytojas, mirė Si
bire, Markauskas, Pajedai- 
tė... ir kur čia visus kanki
nius atsiminsi.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

Sutikau naujų svečių

Niekur tiek daug nera
šoma sveikinimo kortelių 
kaip JAV. Štai keli pavyz- 
dziai.

Mass. senatorius Salton- 
stal pasiuntė 5,000 kortelių, 
gubernatorius Fureolo 2,- 
000, tiek pat pasiuntė būsi
mas gubernatorius Volpe ir 
senato prezidentas Povvers.

Bet juos žymiai tuo požiū
riu pralenkė valstybės pro
kuroras McCormack, kuris 
pasiuntė 10,500 kortelių, o

Bankete sutikau Klemkas dabartinis valstybės sekre- 
iš Arlington, Mass., V. Yan- torius, buvęs kandidatu į 
kų iš Cape Cod, Mass., Ade- gubernatoriaus vietą, Ward 
lęTuckerienę iš Brazilijos ir net 12,400.
M. Chirą ir R. Paul iš So. ----- ------------------------- ----
Bostono, Mass.

Tame bankete buvo sve-

Šitaip Jėzus parodė, kad Dievo Ka
ralystė neturėjo būti įkurta jam te
besant ant žemės, nes Jis (vienas 
aukštos kilmės žmogus) pirma turėjo 
nueiti. Taip įvyko po Jo mirties ir 
prisikėlimo, kuomet Jis užžengė į 
Jangų ir tenais gavo visą valdžią ir 
galybę (Mato 28:18. Apr. 5:12, 131, 
kurią tinkamu metu, savo sugrįžime, 
Jis pavartos paimdamas į savo ran
kas žemės viešpatavimą, kuris Jam 
teisėtai priguli.— Ezek. 21:26, 27.

Žydų kaltinimas Piloto akivaizdo
je Jėzus Kristus neišsigynė, kad Jis 
laikė save Karaliumi, bet pareiškė, 
kad dėlto Jis atėjo į pasaulį. Vienok 
Jis pasakė, kad Jo Karalystė nebuvo 
iš šio pasaulio arba amžiams—gady
nės. Nė Pilotas, nė patys žydai ne
suprato šitų žodžių, kurie yra apreik
šti tik pasišventusiems Viešpaties 
pasekėjams, ir tik jie vieni težino, 
kad pažadėtoji karalystė ir visų da- 
Ivkų atsteigimas gali būti tik po 
Kristaus Antrojo Atėjimo, šį kart 
iau negalimoje pasinriešinti galy
bėje ir garbėje, laikotarpyje tarp 
pirmojo ir antrojo Atėjimo, anot 
šventojo Rašto mokslo. Dievas rin
ko iš žmonijos tarp nedaugelio išti
kimųjų. kurie sudarys Kristaus “Su- 
žiedotinę”. šita klasė sudaro aną “pa
slaptį,” kuri buvo oaslėpta nuo am
žių. bet dabar apreikšta šventiesiems, 
1:26, 27.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 R. 41st St., Cleveland 5. Ohio 
Me- tukime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės žinios: Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro-

i tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragara.

Pakalbinkim draugue ir
oinVii kaimynu* už*i&>Įry!i “Kslsi- 

visus atsiminti. Klemka ma
ne supažindino su daug te
atrų savininku M. Loew. Jis 

į žydų kilmės, bet, matyti, lie-

5ni ir ič kitu viotnvln-- ■ « .K.- ... --——-—j,
vj.” Kaina metams tik $4.

Pusamžė našlė moteris vedybų tik
slu nori susipažinti su eeru vyru, 
!■ urs norėtų gyventi ūkyje. Turiu dvi 
farmas. vienai nubodu. Su laišku 
urįsįuskįt fotografija.

Mrs. Antanina Jaks,
420 St. Thomas Avė.
Alb'rt Lee, Minn. (2

-------------------- --- ---------------- -

1 tuvius mėgsta, nes jų tarpe 
labai linksmai laiką leido.

Dabar vis daugiau svečių 
atvyksta iš šiaurės, bet tu-Mrs. H. Dickinson iš Au

burn, Me., atnaujino prenu . . ,- — m •
merata Vincui Stelmokui, nn?e. 1£.k.lt??,g. Jai

pabėgėliai is Kubos Castroten pat.
* * *

Mrs. Anna Zinkevičius iš 
Chicago, III., užsakė laik
rašti M. Alukoniui, Zeigler,

. Illinois.
Balčiūnas Boleslovas * * *
Baltrukienė-Barštvtė Elvyra, Mrs. Anna Zalpis iš Oma- 
gim. Rygoje, vyras Baltrukas ha, Nebr., atnaujino prenu- 
Karolis. meratą ir užsakė kalendorių
Ilgūnas Vaclovas, gimęs Sur-įsavo broliui Mr. J. Balchu- 
gučių km.. Sasnavos vals. Mari- inui, Worcester, MaSS. 
ampolės apekr. j ♦ * *
Jurevičiūtė-Ilionytė Rožė, ir Ju- ' Mrs. J. Paskųs iŠ Chicago, 
revičius Mataušas. jUL, atnaujino prenumeratą
Ledesnienė-Narkutė Ona, Jono ir užsakė kalendorių savo 
duktė, turėjo dukteris Zitą ir: broliui Ana. Granowskui, 
Zosę. gyveno Buenos Aires. j Kansas City, Kansas.

A NEI RAŠTO. A NEI DRUKO 
MUMS SKAITYT NEDUODA . . .

Mūsų seneliai taip brangino, aukojosi ir rizikavo savo gyvy
bę. nes už lietuviška spausdintą žodį atėjūnų buvo vežami mir
čiai i Sibiro tyrus. Kiti dabartiniai laikai; mūsų spausdintas 
žodis būvodamas svečiose šalyse ieškosi prieglaudos ir pastogės 
visuose, kur tik lietuviška širdis plaka, namučiuose.

Vertingas. įdomias ir kainos atžvilgiu pigiausiai pasaulyje 
lietuviškas knygas išleidžia “Nidos“ Knygų Klubas Londone, An
glijoje. Ligšiol jau išleido 30 knygų. Ar Jūs esate “Nidos“ kny
gų prenumeratorius—klubo narys? Jei ne, parašyk ir gausi visas 
informacijas. Rašykit šiuo adresu;

JONAS JANULAITIS,
1510 So. Hermitage Avė. Chicago 9, UI.

Konsulatas įieško

“rojaus.” Jų čia jau yra virš 
40,000 ir vis dar kas savai
tę atbėga po porą šimtų. Jie 
džiaugiasi pasprukę nuo tos 
choleros. L. J. Stasiulis

NEW BRITAIN, CONN.

Serga lietuviai

Mykolui Žvinakiui, “Ke
leivio” skaitytojui, General 
ligoninėj padalyta opera
cija.

Ligoninėj guli ir Kumetis 
su Rusilavičiu.

Visiems linkiu greičiau 
pasveikti.

Pr. Naunčikas

Jieskojimai
Ieškau Dominiko Mackevičiaus iš 

Pagirių parapijos. Buvo pirmajame 
•are, anksčiau gyveno Chicagoje, 
dabar, rodos, pakeitė pavardę. Jis 
pats ar jį žinantieji rašykite:

Charles Pazacke 
188 Bristo! St.,
Thomaston, Conn.

Ieškau Onos LEŠKUNAITĖS iš Pa- 
oilės miestelio, Šiaulių apskr., Kau
no gub. Kartu atvažiavom į Ame
riką. Turiu svarbų reikalą. Ji pati ar 
įą žinantieji rašykite:

Rokas Praspalewskas 
2435 W 45th Street,
Chicago 32, III. (2

Siųskite siuntinius gimi
nėms į Lietuvą ir kitus Ru
sijos kraštus, kvieskite savo 
gimines iš Rusijos nuolati
niam apsigyvenimui ar vizi
tui Amerikoje per vieninte
lę įstaigą Naujojoj Anglijoj

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42......................................$33.00
dydis virš 42 numerio .......................................... $37.00

• VYRU 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dvdis nuo 36 iki 42............. $61.00
dj’dis virš 42 numerio.............. $70.00

• VYRU ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 .............................. $95.00
virš 42 numerio.............................106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU7 KAL- 
NlERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42......................$98.00

virš 42 numerio.................. $110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, r.auiai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo .......................... $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos .......................... $38.00
• PERSI AN ELI. A, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas ..........$99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryž'-tas.......... $75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_ 
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ...................... $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumam*, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTU VRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIUSTI TIK SI DAKTARO IŠ TEN RECEPTU

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TA Z AB
51 Reservoir St, CAMBRIDGE, Mass. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėja 

tauttaf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SUA GYVYBES APDRAUDA IKI |10,00a
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iid $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEK’KA» 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienua iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietines žinios
Bostono jaun. skautų 

(vilkiukų) veikla
V. Gervinai išsikelia į 

Kaliforniją
V. Gervinąs su

Didelis koncertas Bendruomenės susirinkimas

ši sekmadieni, sausio 8 Ši šeštadieni, sausio 7 d., 
d., 3:30 vai. po pietų Jor- 7 vai. vak. Tautinės S-gos 
dan Hali bus didelis kon- namuose bus L. Bendruome- 
cei tas, kurio programą at- nės Apylinkės narių susirin- 
liks Melrose simfoninis or- kimas, kuriame bus valdy-
kestras, šv. Petro lietuvių 
parapijos chotas ir solistai 
iš Chicagos: Dana Stankai- 
tytė, Stasys Baras ir Jonas

bos pianešimas apie jos 
veiklą, diskusijos dėl toli
mesnės veiklos, valdybos ir 
revizijos komisijos linkimai

Vaznelis. Pažymėtina, kad ir kt.
jau ir amerikiečių tarpe ži-
nomi solistai Dana Starkai- lyvauti

Visi nariai kviečiami da-

Harvardas So. Bostone SVARBUS PRANEŠIMAS
...... _ 'Visiems Tautiečiams, Kurie

žmona , šeštadieni, sausio 7 d. i siunčia Siuntinius j Lietuvą, 
So. Bostono Lietuvių Pilie-'Su naujųjų metų piad įa pnes <įu metus atVyko i Bos- .. n .. ,,, , * . i arba I k,tu* terastus

pagyvinama įaun. skautu * — t> -i-- *v • cių Draugijos Klube matysi- .. . . . . . .F S i J*““- . toną iš Btazilijos. kaip 4 „ „"J,.,: Kai kurios siuntimų per
veikia. Suplanuota jų drau- F autOmobiliū geras me, Ha 'aido umve^lteto iv<u_
govės metinė veikla, kurio- mechanikas čia tuoi gavo ^Amatininkus, atvykt
je be planingo programinių darb if iki Jiol di^ogbet, tąrpklubinių rungtynių su.
dalykų mokymo, numatyta ‘ nriežodžio žuvis ne- lietuvlų komanda- Runrpy- 
daug iškylų. , pnezoeizio, žuvis ne niu džia 7;30 v v Har-

“•■v1**-. . na kur giliau, o žmogus kur , • v-
Draugovei nuo praeito ru-i • r, - Gervina* nu- vmdas stose pirmenybėse et-

dens uoliai ii' sėkmingai va- ? - i i v rr •• ~ •• nu antroj vietoj, po meiste- 
dovauja s. v. kand. si. Au- « 110 Cambridge I. Pirmame

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki-

i«.c . . ..... lociklų, veikia sekmadie-
geras šachmatininkus, atvykusius s!untlm" *staI«“ T !Va*' niais nu0 1:3° iki 2 vai. die' 
ga'0 .„mUitihinii, i.inotvniii «,ii1 la> prekes uz savikainą. Įną. Perduodama: Vėliausių 

pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

tytė ir Jonas Vaznelis Bos
tone dar nėia dainavę. Sta
sį Barą bostoniškiai jau yra

Susirinkimui pasibaigus, 
ten pat bendra kavutė.

girdėję, bet jo juk galima Galime likti be «u*i»iekimo 
ištisas valandas klausytis ii

giras Manomaitis. Jam tal
kininkauja 2 pavaduotojai: 
s. v. kand. si. Rimas Mano
maitis ir si. Ign. Vilėniškis. 
Dr-vės adjutantas—si. Vik
toras Adomavičius. Dr-vės 
bendrą veiklą prižiūri ir, 
reikalui esant, padėti pa
kviestas sktn. Mykolas Ma
nomaitis.

Jaun. skautų skaičius nuo 
11 (praeitų metų pavasari) 
jau pakilo iki 20. Šiuo metu,

ras geresnes gyvenimo są rate lietuviai pralaimėjolvgas, ir todėl po 2 savaičių .. A .. .. •• -i i- j .• • • jiems. Šeštadienio rungtvten išsikelia, žada ne tiesiai - , • j u.- r. J-, .- - D . nese ^ada pasirodyti Gedi-dumti i Pacifiko pakrantę. . -, „ - • . . . , i• • , , minas Šveikauskas, didžiojibet vingiuotais keliais, kad , •- J... , - .. lietuviu komandos pajėga,butų progos daugiau šio - 1 J b
krašto pamatyti.

Laimingos kelionės ii gi a- J J
žiai naujoj vietoj įsikurti, j Dr. Robert SterUS i

i

vis neatsiklausysi. Apie sausio vidurį gali
Koncertui diriguoja kom- sustreikuoti M.T.A. (Metro- 

poz. Jeronimas Kačinskas, ipolitan Transit Authority)

KOMP. J. KAČINSKAS

Diriguoja sausio 8 d. koncer
tui Jordan salėje Bostone.

tarnautojai ir todėl kuri lai
ką galime palikti be auto
busų ir kitų tos Įmonės 
miesto susisiekimo priemo
nių, jei įmonė nesusitars su 
savo tarnautojais.

Tarnautojai reikalauja al
gas pakelti. Klausimą spren
dė 3 asmenų arbitrų komi-

Shallnos grįžo Praneša, kad jis atidarė

Lietuvos garbės konsulas JJ iOSENGARD KLINIKOJE}

,adv. Anthony O. Shallna ir J
su naujo darbo plano pra-'į® žmnno adx’. ^uzana 
džia, yra kaip tik proga įsį. jShallmenė guzo į Bostoną
jungti Į jaun. skautų eiles' sY?n.te® P^^idę Pennsylva-
tiems, kurie prie jų dar ne- nĮJ°J’ kur adx- Shallan yra 
priklauso. ir ne

suinteresuotieji tėvai pra
šomi tuo reikalu kreiptis i 
asktn. M. ManomaitĮ, tek: 
AN 8-7371, Į s. v. kand. si.

Mes labai apgailestauja 
me, jog mes negalime daly
ti tokio paties pasiūlymo, 
kadangi pagal įstatymą par
davinėti prekes už savikai
ną yra griežtai di audžiama.

Tačiau Naujų Metų pro
ga, norėdami ir pasveikinti, 
ir padėti pagal išgales savo 
klijentams, mes pardavinė- 
sime žemiau išvardintus 
daiktus tik su minimaliu už
darbiu, kokis yra leidžiamas 
pagal Įstatymus. Tokiu bū
du mūsų fiimoje iki š. m. 
sausio 14 dienos kainos už 
žemiau išvardintus daiktus 
bus sekančios:
1. Importuotos vilno-

.......... 89ct.
s vilno

nės megztos skaros po $1.79 
3. Itališki sienų kili
mai po...........................$4.99.

Ta pačia proga norime 
pranešti mūsų gerbiamiems 
klijentams, jog mes nutarė
me ir toliau duoti nemoka
mai vieną medžiagą vyriš
kam arba moteriškam kos
tiumui už kiekvieną per mū-

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

risi! W. Broadvvay. So. Boston į
KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ j
antvmo valandos susilarus f "ėS, skarelės I*> 

l!2. Importuotos 
Telefonas: AN 8-1560 J r

Dėmesio Siuntinių Siuntėjams
Pasibaigus Kalėdiniam sezonui, gauta dar pigesnė-

Aug. ManomaitĮ, tek: FA mis kainomis siuntiniams prekių:
5-6223 ir Į kitus dr-vės va
dovus.

Prie jaun. skautų (vilkiu-
sija. Du tos komisijos nariai ’^ų) priklauso berniukai nuo 
nustatė 2 metų atlyginimo 
sąlygas, bet tretysis—ben-

6 iki 11 metų amžiaus. 
Sueigos daromos dukart

drovės atstovas su jomis ne- per mėnesi: šeštadieniais,
sutiko. Darbininkų unija tas P° lituanistinių pamokų 
sąlygas priėmė, o įmonė at- -^LTS namuose, 484 E. 4th 
metė. Unijos vadovybė pa- s^- So* Bostone. Artimiausia 
reiškė, kad jei M.T.A. ko- sueiga numatyto sausio
misijos sąlygų nepriims, mėn 7 dieną.
darbininkai paskelbs strei 
ką.

, Priėmus naujas atlygini-! 
mo sąlygas (viso būtų pa-'

: loltsi 90 eu įviicz. r»z*nfn va. '- arv vt* -----

Tuntininka*

Importuotos vilnonės skalelės.................S 1.00
Importuotos vilnonės megztos skaros .. $2.00 
Itališki sienų kilimai ................................ $5.50T1 .... ... , , .sų fnmą siunčiama siunti-

Be to, įvairios pirmos rusies vilnones, nylono, akso- . . . . , . ,. . .7 ... , , . ... ni iki s. m. sausio men. 14 d.mo, rajono i; impilams medžiagos, odos, deimantiniai ‘

SLA 43 kuopos vadovybė landai ir pagerintas drau-
_______ dimas, gydymac ir kt.),

1 šių metų valdybą išrink- M.T.A. turėtų per metus 
ti: Pirm. Justinas Vaičaitis, dąugiau išlaidų 3 imi. dol

Mak&ičio laimėjimas
Massachusetts atvirose 

lachmatų pirmenybėse Ra

štikiui plauti rėžtukai ir kitos prekės.
Viskas parduodama savikaina, nes GLOBĖ PARCEL 

SERVICE nėra suinteresuotas turėti pelno ii parduoda- 
mų prekių.
Pigiau pirkai medžiagas — pigiau kainuos persiuntimas.

Su drabužių siuntiniu galima siųsti mažas kiekis 
maisto produktų,

Vedėjas J. Adomonis

SIUNTINIAI I LIETUVA

vicepiim. Bronė Kapočienė, rn®tlI nuostoks
fin. sekr. Juozas Lekys, sleks -0 mil. dol. 
sekr. Valentina Minkienė,
iždo glob. Juozas Arlauskas 
ir Vvtautos Stelmokas.

Serga J. Savičiūnas

Pabaltiečių Dr-jos 
suirinkimas

SLA 259 kuopos narys 
Jonas Savičiūnas buvo su
negalavęs dėl širdies ir pa
guldytas i Mass. General li-

niausias lietuvis šachmati
ninkas Algis Makaitis, 15 
metų, nugalėjo žymiausią 
Connecticut valstybės šach
matų ekspertą dr. Joseph 
Platz, Hartford, Conn., ku
ris prieš porą metų buvo 
meisterių klasėj.

Dr. Platz daugelį metų 
buvo Amerikos., šachmatų 
Naujos Anglijos čempionas.

IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

•Turime pa-irinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
»mi< kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
i riežtukų nuo už š’uka. Siunčiame su Inturisto leidimu.
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
«

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., Ine. 

359 West Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Telefonas AN 8-5040 
(Skelb.)

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
j Taisome, šingeliuojame, den- j 
• giarne aliurr.inijum ir dažo-♦

me iš lauko sienas.

Day Vieiv Realty C o
1672 DORC HESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS
Kcal Ebtale Brokeriai

Namu, farmų ir biznių pardavi 
mas, paskolų išrūpinima-. visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
du bei automobiliu, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broad way 
South Bostone 

Šaukit nuo Ū iki 7 vai. vai .: 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

ti
I Free Estimates
♦ ŠAUKTI l’O 5 VAL. VAKARO J i

Du brol'ai lietuviai | • •
• Charles ir Peter Kislauskai i 
i Garantuojame gerą darbą}

■----------------------------------------v
j Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013 •

Į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Pabaltiečių Draugijos me- goninę, bet jau tiek pasvei- 
tinis susirinkimas bus sau- ko, kad gali grįžti namo. 
šio 29 d. Tarptautinio Insti- Linkime jam greičiau visai 
tuto patalpose (190 Beacon pasveikti.
St.). Jame, be organizaci--------------------------------
nių reikalų, bus rodomas f ii- LB Apygardos suvažiavimas 
mas, padalytas Latvijoj at

Nepiliečiai, registruokitės!
Visiems, kurie neturi -  -- ---------------

JAV pilietybės, reikalinga

: General Parcel & Travel Co., Ine.
359 W. Broad way, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
• Draudžiame nuo polio, viso-
Jkių kitokių ligų ir nuo nelai
J mių (ugnis, audra ir kt.) 
t Visais

silankiusio asmens, ir pra- Sausio 15 d. 1 vai. po piet 
nešimas, kaip okupacija vei- prasi dės Bendrtiomenės 
kia kalbą. Meninėj daly da- Bostono Apygardos atstovų 
lyvaus Daiva Mongirdaitė. suvažiavimas.

registruotis. Pašto ai Immi- šeštadieniais s A. M. - 1 P. M.
gracijos Įstaigoje gaunamas----------------------------------------
Address Report Card Form
1-53, kurį reikia užpildyti 
ir atiduoti (ne siųsti) savo 
paštui ne vėliau kaip sausio 
31 d. Šitos prievolės neat 
likusieji baudžiami.

Insurance
i kreiptis:

BRONIS

reikalais {

KONTRIM
Justice of thel’eare—Uonstable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-17G1 ir AN 8-2483 •

Poniai Elzbietai žižniauskienei. jos sūnums inž. Algir
dui ir Stasiui žižniauskams-Zikams dėl jų mylimo vyro ir 
tėvelio

STASIO žįžNIAUSKO 
mirties reiškiame giliausią užuojautą.

Danutė ir Vitalis Lembertai, 
Virginija ir Vilimantas Vaitai.

Vasario 5 d. Lietuvių Radijo 
Korp. talentų popietis Lietuvių 
Pil. Dr-jos didž. salėj.

CTIS"
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALT skyrius.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
•190 West Broad way. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš nnnju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą aomoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tu sarasa ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

Balandžio 9 d. Lietuvių Pi
liečių Drjos salėj Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOS V KURO IŠLAIDOSE I
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš- • 
Kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 245 gai. aliejaus tanku J

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

-J

Dažau ir Taisau

pa dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svaru siuntinius

fSTMfM UFTUVHK*. KRF.IPKITftS MBTUVIAK Al 
Visi siuntėjai isi tikino, kad mūsa ištaiga greičiansiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame so INTURISTO jgalmiimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo A iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais nao 
9 vai- ryto iki 7 vai. vak. ir aeiitadieniais mm 9 ryto iki 2 tai. po pieta.

VEDĖJAI; JONA3 ADOMONIS

Balandžio 21 d. Prudencijos 
Bičkienės koncertas Jordan 
Tfa.ll salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

•
Gegužės 7 d. Lietuvių Pi

liečių Dr-jos 3 aukšto salėj 
Bostono Lietuvių Tautinių šo
kių Sambūrio tautinių šokių ir 

Įkt. vakams-banketas.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Sausio 22 d. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos 3 aukšto salėj Bostono 
Lietuvių Mišraus Choro me
tinis banketas.

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 6-1204
45 DORSET ST.,

Naktį. Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT 
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ---- -------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė l

Pardundame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re i 
ceptus ir turime virus gatavus vai’tus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- ■ 
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną ir vai- Į 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jej reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Kmanuel U Rosengard. B- S.. Reg. Pharm.,

382a W BROADWAY. tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienins. ir sekmad-

Lipdau popierius ir taisau* 
Namus iš lauko ir viduje

t viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

l'lumbing—Heaiing—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET g 

DORCHESTER 25, MASS. B
-rrzrmnnnnn

*
i « t t t l

X-RAY aparatą 
{ pritaiko akinius
J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 |
{ 534 BROADWAY }

SOUTH BOSTON. MASS.

• Lietutis Gydytojas ir Chirurgas
* Vartoja vėliausios konstrukcijos

TELEFONAS AN 8-2805

J Dr. J. L. Pašakarnis :
Į Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADM AY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948 į

I

9e

LSS. g
-nnfi

PAMALDOS lietuviams 
E V ANG EU KAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą j lietuvių kalbą.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai I
Rūpestingai taisome laikrodžius, { 

žiedus, papuašalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenis namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktaia v i^^mv tiaiKiai

******* « ^«***«-** »-*«***




