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57-TIEJI METAI

Kinijos Ultūnatumas Indijai 
"Duoti Aiškų Atsakymų”

Kiniečiai Reikalauja "Aiškaus ir Galutino Atsaaymo, Ar
Indija Priima Jų Pasiūlytos Karo Paliaubas ir Ar Su

tinka Su Kitomis Kiniečių Sąlygomis; Indija sa
ko, Kad Kinai Stato Indijai Ultimatumą ir

Reikalauja Jiems Nusilenkti.

Kinų ir indų pasienio ka- NeiV Yorko Spauda 
ras nuo lapkričio 21 d. apri
mo. Kiniečiai vienašališkai 
paskelbė tas paliiaubas ir 
sulaikė kautynes jų pačių 
paskirtu laiku. Indija taip 
pat sulaikė kautynes, bet Ki
nijos pasiūlymo

Sustoio Dėl Streiko

New Yorko didmiestyje 
pereita šeštadienį dėl strei- 

nes, oet rvi. sustojo y dienraščiai, ku-
... de Pabau" i nų bendra cirkuliacija sie- 

bų nepriėmė ir neatmetė. In-Į mįiionų. Sek-
dųa aiškina, kad kiniečiai ma(jįenį _\ew Yorko gyven- 
sauvaliskai nustatė paliau-, .j . buv0 be laikiaščių. 
bų sieną ir non pasisavinti; š;JI)ilma(lienj derybos taip
nemažai Indijos žemių. In
dija prašė paaiškinimų. spaustuvių darbininkų ir 

laikraščių leidėjų atsinauji-
šeštadienĮ, gruodžio 9 d.,1 na. Iš viso nedirba apie 

Kinija pasiuntė Indijai nau-Į 18,0C0 spaustuvių darbinin- 
ją notą, kurioje reikalauja Į kų.
aiškiai ir galutinai pasisa- Unijos norėjo piima su-i 
kyti, ar Indija priima Kini- laikyti tik 4 dienraščius, bet: 
jos sąlygas, ar ne. Kinai ne- laikraščių leidėjai nutarė su.
nustato laiko, iki kurio Indi 
ja turi "aiškiai ir galutinai" 
pasisakyti, bet iš jų grasi-

laikyti ir kitų dienraščių lei
dimą, kol ginčas bus išspręs
tas derybomis. Ginčas eina

nančio tono Indija daro iš-! dėl uždarbių, atostogų ir į- 
vadą, kad kiniečiai ir vėl ga. vairiū uždarbių priedų. Kol

SENAS GINČAS GAL BUS BAIGTAS

TO

žemėlapiai rudo Indiją ir Pakistaną. Kairėj viršuje matome, kad Pakistanas suside
da iš dviejų dalių, kurias skiria Indijos teritorija apie 1.000 mylių pločio. Vidury 
matome Pakistano vakarinę dalį ir S6,000 kv. mylių dydžio Kashmirą. kurį prieš 
15 metų užėmė Indija, o Pakistanas sako, kad jis priklauso jam. Tas ginčas ir iki 
šiol neišspręstas. Dabar Indija ir Pakista nas. JAV ir Anglijai tarpininkaujant, su
tiko tartis, kaip tą ginčą baigti, šiandie i. kada abiem tom valstybėm gresia mir
tinas Kinijos Komunistų pavojus, gal pa vyks ta seną tarpusavio ginčą baigti.

NATO Valstybės Renkasi 
Posėdžių Paryžiuje

Šiaurės Atlanto Sąjungininkai Renkasi Įvertinti Padėtį
Po Kubos Krizės; NATO Valstybės Tarsis Apie Stip

rinimą Neatominių Karo Pajėgų; Kada NATO 
Valstybės Turės 30 Divizijų Europoje? To

kia Jėga Seniai Sutarto, Bet Jos Nėra.

Respublikonai Kalbai NATO kariškos sąjungos 
| valstybės šią savaitę turės 

Apie Kubos Krizę \ svarbius pasitarimus. Šį ant-
Respublikonų partijos na

cionalinis komitetas priėmė 
eilę nutarimų, tarp jų yra 
pasisakymų ir dėl Kubos į- 
vykių. Respublikonai reika
lauja, kad vyriausybė imtų
si priemonių visiškai paša
linti komunistinį režimą Ku-

radienį Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Rusk ir 
krašto gvnimo sekretorius 
McNamara tarsis Londone 
su Anglijos vyriausybe, o 
nuo ketvirtadienio iki šešta
dienio Paryžiuje vyks visų 
NATO valstybių užsienių

boję. Kitas nutarimas kalti- reikalų ministerių pasitari-
na prezidentą dėl pasisavi
nimo per daug valdžios, ki

mai. Tai bus pusmetinis mi
nisterių susirinkimas ir jame

Policija Žino
Pašto Plėšikus?

Kugpiūčio mėnesį plėšikai 
prie Plymouth, Mass., api-

pusantro miliono dolerių. 
Dabar spauda rašo, kad plė
šikai esą policijai jau žino
mi ir greitai bus suimti. Po
licija nori atgauti pinigus, 
todėl sekioja įtariamuosius 
žmones ir tikisi, kad jų seki-

bų sieną", kokia jiems yra Socialinio Draudimo Įstai. mas parodys, kur pinigai 
naudinga. Į paskutinį grasi- ga apskaičiavo, kad ‘ per '

Ii atnaujinti karo veiksmus, 
jei Indija nepriims jų sąly
gų. Indijos vyriausybė tų są-

kas dar vyriausybės atstovai 
į streiką nesikiša.

lygų nenori priimti, nes jas GYDYMO IŠLAIDOS 
vienašališkai padiktavo ki-į KRAŠTE DIDĖJA
nai ir nustatė tokią "paliau-

nantį kinų ultimatumą Indi 1961 metus Amerikos žmo- 
ja atsakė aiškų "ne". Indijos nės išleido privačiam gydy- 
vadas Nehru sako, kad Indi. muisi 21 bilioną ir 100 mili- 
jos vyriausybė laikysis nusi- onų doleriu, arba 1 bilioną 
statymo, kurį palaiko ir In- ir 300 miliorų dolerių dau- 
dijos parlamentas, kad Indi- giau kaip 1960 metais, 
jos žemė turi būti išvaduota 14 su viršum bilionųžmo. 
iš užgrobikų kinų rankų. » nės išleido tiesiog iš savo ki- 

Kinijos ultimatumą Indi-!senės daktarams ir ligoni- 
jos vadas atmetė kalbėda
mas parlamente. Jis kartu į- 
spėjo Indijos gyventojus, 
kad karas dėl sienų gali il
gai užsitęsti, gal net penke- 
1 is metus ar ilgiau, ir tokiam 
karui reikia ruoštis...

Kinija, paskelbdama vie
našališkas karo paliaubas, i 
reikalavo sudalyti 25 mylių I 
tarpą tarp kinų ir indų ka
riuomenių ir reikalavo, kad 
Indija sutiktų derėtis dėl 
sienų. Kadangi "neutrali zo
na" eitų Indijos žemėmis,
Indija nenori su tokia zona 
sutikti, ypatingai todėl, kad, 
priėmus tokią zoną, Indija 
turėtų apleisti savo sustipri
nimus vakarinėje fronto da
lyje—Kašmire.

Ar atsinaujins dabar ka
ras po Indijos aiškaus atsa
kymo "ne" į Kinijos reikala
vimą, žinių dar nėra. Tas 
priklausys nuo kinų komu
nistų pasiruošimo ir nuo jų 
bendrosios politikos.

Iš Indijos ką tik grįžęs W.i 
Harriman, valstybės sekre-J 
toriaus padėjėjas, sako, kad 
nei Amerika, nei kuri kita 
Vakarų valstybė neturi ban
dyti Indiją traukti į Vakarų 
pusę. Amerikos pagalba In-; 
dijai yra užtikrinta.

Borneo Saloje
Įvyko Sukilimas

Raketa Mariner U !I
Jau Arti Veneros

BOmeO .1^.UUS
dalyje, kud| valdo anglai, 

plėšė pašto vežimą ir pavogė pereitos savaitės gale Įvyko 
J ’ sukilimas. Sukilėliai skel

bia siekią nepriklausomos 
šiaurinės Borneo. Pereitos

T? JicrrYiiYniA 97 rlRUgĮJIUVIV » V*.
čių mokslininkų paleista ra
keta MarinerlI į planetą Ve
nerą jau artinasi prie tos 
planetos. Gruodžio 14 d. ra
keta bus arčiausia prie Vė

tąs vėl dėl labai padidintų bus. aptarti svarbūs klausi- 
valstybės išlaidų. mai-

Kongresmanas Bob Wil- NATO valstybės jau se- 
son iš Kalifornijos sako, niai yra nutarusios sudaryti 
kad prezidento Kennedy pa_ karišką jėgą iš 30 divizijų 
skelbta Kubos blokada res- Europoje bendrosios kariš- 
publikonams atėmė bent 20 kos sąjungos žinioje, bet kol 
atstovų kongrese... kas tokia jėga tebėra nepa-

Viename nutarime sako- sieto ir bus bandoma susu
ma, kad Eisenhowerio ad- ta*1’ kadį t"kl® Jega ,'lus 
ministracija buvo numačiu- su,larto; Be to, bus (veltui, 
si tokią politiką, kuri būtų padėtis, kokia susidarė po 
Kubos komuniszmą nušla- Kubos įvykių. Kuboje rusaisavaite «ikilėliai 1176- neros, apie 20,000 mylių, ir ------- --------------, ------ _ , . , ,. ., .

iš jos instrumentų praneši- vusi. Pagal Eisenhowerio • ls Pasalų 11 skubiai bandė į-

paslėpti.
Jei taip iš tikiųjų yra, ui

kokiems galams policija

mė aliejaus kasyklas Brunei 
protektorate, bet greit susi
dūrė su anglų kariuomene, 
pasiųsta iš Singapupo bazės, 
ir šį pirmadieni pranešama, 
kad sukilėliai iš aliejaus ka

duoda spaudai informacijas, sykių srities jau yra išvaryti 
kad ji plėšikus žino? Jei ži- Anglai deda pastangas

rnų mokslininkai tikisi gautiS . , sistiprinti su savo raketų
įdomių informacijų apie ma. būtume nlt ! bazėmis’ * 1 * paSalų
5 • _____ į migi antai butų gavę para- reikėjo reaguoti greitai ir
žai žinomą artimiausią ze-Į mos jg Amerikos, puldami 
mei planetą Venerą. Sekma. Kubą pernai metais, bet Ei.
dieni, gruodžio 9 d., raketa 
buvo 31,725,655 mylios nuo 
žemės ir 1,594,989 mylios 
nuo Veneros. Radijo ženk-

nėms ir 6 bilionus 700 mili-; 
onų sveikatos draudimui per j 
įvairias privačias ir pusiau 
privačias organizacijas.

GINČYTINAS DALYKAS

Daug ginču sukėlė naujas 
kilimas, kuriuo iškloti’New 
Yorko parlamento prieš
kambariai Albany mieste. 
Jie užsakyt* Hong Konge, 
kaštavo $50.403. Pykstama, 
kodėl jo neužsakė savo vals
tijos kilimu audyklai Ams
terdame. o be to. ir kilimo 
raštą laiko perdaug rytie
tišku. Tokiu laiko ir šį pa
veikslą kilime, kuris turi 
reikšti laisvę.

griežtai. Užtat su sąjungi- 
| ninkais nebuvo laiko tartis,

jis visai neplanavo isive?ŽL Juo labiau’ kad Kuba vra A‘ 
merikos pašonėje ir kai ku
rios NATO valstybės nerodė 
didelio susidomėjimo Kubos 
įvykiais.

Aplamai, Amerikoje ir 
kitose Vakaių valstybėse 
vyrauja nuomonė, kad ru-

senhoueris pats sakė, 
jis visai nep 
mo į Kubą...

no, Ui gali suimti, o jei įei- šiaurinės Borneo salos sritis lai iš raketos dar yra geri 
kia sekti tai tegu sektų bet suju į su Malaj Federa_, Instrumentai rodo, kad ra-j
kam Įspėti plėšikus, kad jie ■ cjja « Singapūro miestu keta {ra dau«™ įkaitusi, 
žinomi ir sekami? ’------i~..i----------------

į PRANCŪZAI ALŽERIJOJ 
TURĖJO AUKŲ

Tito Pasakė,
Kokia Jo Misija

į vieną federaliniais pagrin
dai

Jugoslavijos Tito lankosi 
Rusijoj. Atvykęs į Vofgo- ; 
giadą (buvusi Stalingradą), 
Tito sakė, kad jo "misija ' 
yra sustiprinti mūsų drau- 1 
gystę taip, kad jokių nesusi- į 
pratimų ateityje tarp mūsų 
nebūtų."

Tito važiavo i Rusiją ta
riamai poilsio, bet jo kelio- I 
nė virto politine, kai kinų • 
komunistai pradėjo ji griež- į 
tai užpuldinėti, o Chruščio- į 
vas demonstratyviai rodo l 
jam savo draugystę. Mask
vos spauda dabar ypatingai 
piktai puola Albaniją ir ba
ra visus tuos, "kurie palai
ko albanų komunistus".

PIKTA AUDRA
PALIKO 43 AUKAS

t negu buvo laukiama.
dais tvarkomą valstybę. Da- « y • n 1 
ils gyventojų šiaurinės Bor-Į MttSkUOJ Renkasi

Lėlių Parlamentasneo salos srityje tam yra’ 
priešingi, juos remia FilipL 

. 1 nai. Iš to ir kilo dabartinis 
sumišimas.

I Pereitą savaitę Michigan,
Ohio, dalyje Pennsylvanijos! 
ir New Yorko valstijų siau
tė pikta audra. Jai apsirami
nus apskaičiuota, kad Mi- 
chigane dėl audros žuvo 17) 
žmonių, Ohio valstijoj 16, J 
Pennsylvanijoj 5 ir New* 
Yorko valstijoj 2. Audra šė
lo 32 valandas.

GIMTADIENIO ŠYPSENA

Garsusis Anglijos valstybi
ninkas Winston Churchill 
įžengė į 89-sius metas, čia 
jį matome žiūrintį pro savo 
namu langą gimimo sukak
ties diena.

j Alžerijos kariai šeštadie- 
j nį Alžyro mieste ir Orleans. 
ville pradėjo šaudyti į pran-Į ai, nors Kuboje ir pasitrau- 
cūzų karius ir 6 prancūzus kė Amerikos labai rimtai ra
nušovė. Susišaudyme žuvo 

j vienas alžyrietis. Alžerijos
Šį pirmadienį Maskvoje I aidžia žada aiškinti, kodėl 

pradeda posėdžiauti Sovie- sus,sau 5’mas įvyko 
tų Sąjungos aukščiausias so-
vietas (parlamentas), kuris, 
kaip jau iš anksto žinoma, 
vienu balsu patvirtins Sovie
tų Sąjungos biudžetą atei
nantiems metams.

Laukiama, kad Chruščio
vas padarys pranešimą tam 

I aukščiausiam sovietui apie 
! Kubos komunizmą nušla- 
| va, pasitraukdama iš Kubos,
’ "išgelbėjo pasaulio taiką" 
ruo jos pačios sukelto karo 
pavojaus.

Atsirado Trys
Nauji Šventieji

I Popiežius Jonas 23čias 
į sekmadienį paskelbė tris 
: naujus katalikų bažnyčios 
šventuosius. Du iš jų vra ita
lai ir vienas prancūzas, 

i Prieš tai popiežius daly- 
J vavo uždaryme bažnyčios 
susirinkimo, kuris išsiskirstė 

• iki ateinančių metų rugsėjo 
mėnesio.

JTO SEKRETORIUS

U Thant išrinktas Jungti
nių Taut; Organizacijos 
sekretoriam. Po Dag Ham- 
marskjold mirties jis tas 
pareigas ėjo laikinai. Jis 
nuo 1948 m. vadovavo Bur- 
mos delegacijai. Tai trečias 
iš eilės sekretorius. Pirma
sis buvo norvegas T. Lie, 
antrasis švedas D. Ham- 
marsjold.

ginami, bet savo ekspansi
nės ir grobimo politikos ne
atsisakys ir dairysis toliau, 
kur ką galės pasisavinti ar 
savo įtaką plėsti. Paryžiaus 
posėdžiai bus proga susio
rientuoti, pasidalinti infor
macijomis apie rusų kėslus.

Sprogimas Kasyklojk
Palaidojo 37 Žmones

Praeitą savaitę vienoje 
anglių kasykloje prie Car- 
michaels, Pa., įvyko dujų 

J sprogimas, dėl kurio 37 dar. 
Į bininkai buvo gyvi palaido
ti kasyklos dugne. Suorgani
zuota pagalba tuoj ėmėsi 
darbo užgriuvusius darbi
ninkus gelbėti ir iki sekma
dienio nakties, per 4 dienas 
darbo, surado 9 angliakasių 
lavonus.

Gelbėtojai nepaliauja dir. 
bę ir vis dar tikisi užtikti kai 
kuriuos angliakasius gyvus, 
nors viltis vis mažėja. Iš
sprogusi anglių kasykla pri
klauso didžiajai Amerikos 
plieno kompanijai, United 
States Steal Corporation.
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Laisvesne Sovietiją
Kiek gyvenimas yra pasidaręs laisvesnis Sovietų Są

jungoje?—toki klausimą kelia daugelis komunistinės Ru
sijos stebėtojų. Ten dabar, palyginti, laisviau lankosi 
Amerikos turistai ir žurnalistai ir besilankančių tarpe yra 
žmonių, kūne domisi Rusijos gyvenimu ir patiekia gana 
tikrą ten Įvykusių ir vykstančių permainų vaizdą.

Veik per 30 stalinizmo metų ir prieš tai, dar esant 
gyvam Leninui, Rusijoj žmogus buvo "užgožtas", beteisis, 
visiškoj biurokiatų ir politinės policijos valioje. Po Stali
no galo palaipsniui teroras buvo sumažintas, politinė po
licija buvo padaryta komunistų partijos tarnaite ir jos 
sauvalė aprėžta, naktiniai areštai ir trėmimai buvo su- • 
laikyti, koncentracijos stovyklos patuštintos, nors toli gra
žu ne visi tremtiniai buvo paleisti, dalis jų taip ir liko iš
trėmimo vietose kulti "socializmą” žiauriame klimate ir 
sunkiose sąlygose. Masinis teroras sustojo ir pavergti, be
teisiai žmonės vėl pradėjo gyventi, juoba, kad ir ekonomu 
nis gyvenimas pasidarė žmoniškesnis ir sotesnis. Kartu 
su teroro sumažėjimu ir su gyv enimo pagerėjimu žmonės 
iš palengvo "atkuto” ir pradėjo drąsiau kalbėti, jau nebe- J 
bijo ir skųstis, jau vis drąsiau mini “mes turime teisę” 
tą ar kitką daryli, jau pradeda protestuoti prieš šnipų pri- 
visimą ir skundimus policijai, o kaltais jau keliami rei
kalavimai nubausti skundikus ir šnipus, kurie Stalino lai
kais daug žmonių nekaltai Įskundė ir jų skundimų aukos 
buvo ištremtos ilgiems metams Į visokias tolybes.

Bet žmonių "atkutimas" vyksta palengva. Labai pa
lengva. Svarbiausiai todėl, kad komunistų diktatūra pa
vadžius atleidžia labai iš palengvo. Juk tik dabar pirmą 
kartą Chruščiovas leido skelbti knygą, kurioje aprašomas 
gyvenimas koncentracijos stovykloje Stalino laikais. Sta
linas jau greit 10 metų po velėna, bet jo viešpatavimo bai. 
šieji laikai vis dar tik trupučiuką atidengti. Rusai kalba 
apie “tūkstančius” nekaltų Stalino aukų, nors tokių aukų 
buvo milijonai. Juk ir Chruščovas, “atidengdamas” Sta
lino Kruvinojo darbus, minėjo tik komunistus, kurie nu
kentėjo nuo Stalino laikų sauvalės ir teroro, o apie au
kas—rusų valstiečių, tautinių mažumų, užgrobtųjų kraštų 
piliečių net nesiteikė paminėti, tarsi tokių aukų visai ne
būtų buvę! Toks nesąžiningas ir mažais šaukščiukais vyk
domas “nustalinimas” daromas sąmoningai ir tik tiek, 
kiek valdančioji chruščiovinė diktatūra randa sau naudin
ga. Stalinizmo istorija dar tebėra neatskleista prieš rusų 
tauta. Todėl ir rusų atkutimas iš teroro ir visokių trūkumų 
apstulbimo vyksta palengva ir yra tik dalinas. Rusai deda
si daug kentėję, bet jie net neužsimena, kad Stalinas savo 
žiaurumus ir biaurią sauvalę buvo nukėlęs ir Į kaimyni
nius kraštus ir ištisas tautas pavergė ir tos tautos ir dabar 
tebėra rusų pavergtos. Valdančioji diktatūra Stalino už
kariavimus laiko savo laimėjimais ir jų nė nemano pa
leisti iš savo rankų. Karas prieš Suomiją, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užgrobimas, apiplėšimas Rumunijos ir Če
koslovakijos rusuose nekelia pasipiktinimo, jie tik de
juoja dėl “tūkstančių” komunistų ir biurokratų, kurie ne
kaltai kentėjo. . .

Krašte, kur nėra laisvos spaudos ir susirinkimų lais
vės, žmonės negali būti painformuoti kas dedasi pasauly
je ir net savame krašte. Jie gyvena valdžios patiekiamo
mis informacijomis ir gandais. Be to, visi atsimena nese
nus laikus ir niekas nėra tikras, kad teroras ir valdančiųjų 
sauvalė ir vėl negrįš. Todėl visi vra atsargūs. Rusams jų 
nacionalinę savimeilę kutena išpurpusi Sovietiją ir jos 
sienų nukėlimas toli už rusų gyvenamų ribų ir net už carų 
imperializmo sienos, todėl Stalino užsienių politikos lai
mėjimai skaitomi rusų laimėjimais ir dėl tos politikos 
kiaulysčių nei Chruščiovo režimas, nei eiliniai rusai nesi
jaudina, o Įvairūs kolonizatoriai yna visur ir visada linkę 
dėtis “kultūrtregeriais“. Pilna tokių rusų nacionalizmu 
permirkusių žmonių ir Sovietiioj. Ju sąžinės ramios ir ne 
iš jų galima laukti protestų prieš pavergtųjų kraštų rusi
fikaciją ir jų ekonomini apiplėšimą.

Iki laisvės įusams dar lakai toli, o rusų pajungtoms 
tautoms ir dar toliau. Tokios nesmagios mintys peršasi 
ryšium su "liberalė jimo“ procesu Sovietų Sąjungoje, kur 
greit bus jau minimas Stalino galo dešimtmetis, bet kur 
diktatūros galo dar visai nesimato.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Bro*dway------:-------South Bo«*on 27, Mus.

MIKOJANAS PAS PREZIDENTĄ

Chruščiovo dešinioji ranka Anastas Mikojanas 
damas iš Kubos, buvo sustojęs Washiagtone 
valandas kalbėjosi su prezidentu John F. Kennedy. bet 
neišspręstieji klausimai ir paliko neišspre-ti.

Fašistai dar gyvi

kalbės pats "fašistinis prin
cas.” Jis, aišku, nepasmerks 
savo tėvą už Lietuvos demo- 
krtijos nužudymą, nepapa
sakos, kur jis padėjo tuos iš 
Lietuvos išvežtus pinigų la
gaminus, kodėl ir kiek iš 
nepriklausomos Lietuvos iž
do likučių ir dabar dar So-

Kas savaite
Kas yra žydą*? taip, kaip Maskva pakugžda

ao įiKucių ir oaoar aar so- Toki klausimą pereitą sa-, ’vbu^ra^kad da
lijai Smetonienei mokama (Vaitę sprendė Izraelio vals-p - vienas atskalūnastybės aukščiausias teismas.! bai ne viena* auKdiuna*
pensijos ir 1.1.

"Kiti dalyviai turės pro
gos irgo savo prisiminimus 
papasakoti.” Tai visai Įma
noma, nes tokių to smurto

Klausimo jis /'neišsprendė,I Tito ar kokiu kitu vardu va
bet visgi pasakė, 
žydas.

Buvo taip: Į Izraeli atvy- 
"veteranų” čia turim nema. ko vienas vienuolis, karme-, 
žai. - litas, brolis Danielius, ir pa. į eiti

Pirmiausiai buvęs gen. prašė Izraelio pilietybės. Jis
štabo kapitonas Juozas Ste
ponaitis, smogikas neolitu-

p odė, kad jo tėvai buvo žy 
dai, bet Lenkijoje laike ka-

anas, "Varpo” spaustuvės ro vokiečių naciai jo tėvus 
sprogdintojas (apie ji savo 
atsiminimuose yra rašęs ir 
buvęs prezidentas dr. Kazys 
Grinius), buvęs fašistinių 
ateitininkų sendraugis, per

ginkluotas dalyvis

kas nėra' dinamas bolševikas braido 
po erezijos balas, bet du di
dieji komunizmo centrai— 

kaime- Rusija ir Kinija—-pradeda 
skirtingais keliais. Bul

garai, vengrai, o dabar če
kai komunistai smerkia al- 
baniečius ir, jau nebesisar- 
matydami, smerkia ir kinie.

Įė

jo i vienuolyną. Kaipo žy
das jis ir prašė Izraelio pi
lietybės.

ko masto leninizmo bažny
čios zakrastijonas Mizaraversmo ginkluotas dalyvis neijue*. , . .. . r.

! Stasys Barzdukas. Be to, fa-1 Izraelyje veikia Įstaty- t^riūri^ o at
__ to mas. nas-al kuri kiekvienas rr-4 11 avantuiizmą, o ai-

Viena skaudžiausių Lie- ramoje numatyta paskaita, Į dalinsis tų dienų Įspūdžiais, 
tuvai nelaimių yra 1926 m. po to pobūvis, kaip kad an- 
gruodžio 17 d. klerikališ-j ksčiau būdavo.
kas-fašistinis perversmas,' "Kviečiami dalyvauti sky.

d. klerikališ-, 
perversmas, į

smurtu primetęs diktato- l iaus nariai su žmonomis ir 
rium ”tautos vadą" Antaną į pažįstamais jaukiam vaka- 
Smetoną. rui savųjų tarpe.

šizmo “žiedų” rinktinė—te. 
roristinių "Geležinio Vilko”
(fašistinių neolituanų) bei 
"Balto Žirgo” (fašistinių at- tybę. Taip manė ir brolis 

leitininkų) "galiūnai.” Jie Danielius. Bet Izraelio teis
mas 4 balsais prieš 1 nūs-.

mas, pagal kurį kiekvienas - .
> gali "grįžti” i Izraelio banus Rojus

valstybę ir joje gauti pilie- mostelėjimu pribaigs, tik 
Chruščiovo išbučiuotam Ti
tui jis suras šiltą žodeli.

"Po to bus vaišės”.. . Ly.1 prendė, kad v i e n u o lis 
giai taip, kaip anuomet 1926 į nėra žydas ir jo prašymą 
m. gruodžio 17 d. šaltąją' pripažinti j i piliečiu, atme- 
nakti sesės ateitininkės, stu- tė.
dentės nešė “ginklo bro 
liams”—fašistiniams ateiti-

Neabejotinam žydui bu
vo pasakyta, kad jis nėra 
žydas, ar bent nėra geras žy-

o atskalūnams "gnzi- 
teisė netaikoma.

! Kauno gatves "pusrytėlius.“ I Izraelis yra sekuliarinė 
"Tautinės Sąjungos na- Matote, kas dedasi Cleve-! valstybė, bet žydiškumui 

dZmokratin^Z ~ AmpriknVp! riai ir artimi vienminčiai iande šiais, nuo Kristaus gi. matuoti vartoja religini ma-
., J - ■ \ J prašomi dalyvauti to istori- mimo 1962-ais metai* stą. Jei tąja kryptimi bus ei-jau ilgus metus gyvenantieji . ___. j mimo ais merai*.

lietuviai. Deja, taip nėra.

Todėl atrodvtu, kad nuo 
tos nelaimės visi turėtų kra
tytis, ją tik bloguoju pami
nėti. Ypač tai turėtų daryti

O gruodžio 3 d. 
dar pridėta:

L das,laidoje ■ ninkams ir tokiems pat neo.
' lituanams Į snieguotąsias mo

mo Įvykio prisiminimui 
Adv. Julius Smetona pasa- 

, kys pritaikytą kalbą. Kiti 
, dalyviai turės progos irgi sa. 

“Tradicinis paminėjimas | vo prisiminimus papasakoti, 
“ALT S-gos 12 skyrius pasidalinti Įspūdžiais. Po to 

rengia 1926 m. gruodžio bus vaišės, kurias skaniai 
Įvykių minėjimą šeštadienį, ‘ paruoš skyriaus ponios.” 
gruodžio 15 d. Karpių na-1 Taigi, susirinks minėto 
muose, 345 E 222 gt. Prog- perversmo nakties apuokai,

Štai tautininkų “Dirva’
lapkričio žo onz» j pasKeioe:

Jonas Leonas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

7 doleriai.

narna, tai gali tekti atimti

vienu rankos

Anglių kasyklos — frontas
Nežiūrint visų apsaugos 

priemonių anglių kasyklos 
vis dar yra pavojingiausios 
darbo vietos. Pereitą savai
tę sprogimas vienoje kasy
kloje prie Carmichaels, Pa., 
palaidoje 37 anglių kasėjus. 
Iš jų iki sekmadienio buvo 
surasti tik trys, visi negyvi, 
o likimas 34 vyru rašant 
šias eilutes dar yra nežino
mas, nors vilties atrasti juos

pilietybės teises ir visokiems i gyvus vis mažėja.
kitokiems
eretikams.

atskalūnams ar'

Kas džiaugiasi?
Lietuviškas angliškas iu- Kinijos ir Indijos karas 

dynas, paruošė Vilius Pete-! sukėlė daug rūpesnių visa- 
raitis, 5Sfc puslapiai, kaina • nie pasaulyje, neišskiriant 

į nė Rusijos. Amerikai ir An- 
i gi i jai bus daug iškaščių ir 

nemalonumų su Pakistanu,

Vistiek ar tai bus gražus pastelinis PRINCESS jos mie
gamajam, ar sieninis telefonas virtuvėj, . . telefono pra
tęsimas sutaupys jai žingsnius kasdien . Yra ir kitokių te
lefonų su spalva, grožiu ir patogumu Įtikti mylimam as
meniui. .. gal su pakeičiamu varpelių skambėjimu.. . ar 
su garso sustiprintoju tam, kurs negerai girdi. Dėl užsa
kymo Kalėdoms pašaukvt Telefono Biznio Ofisą.

VI D. TELEFONAS*’ KEIST SKAMBUTĮ
. . .leidžia kalbėti
iš kambario į kam
barį, sužinoti, kas 
ateina, nereikia ran
kų kalbant.

. . .g-alima pasirinkt 
melodinsrą ar pa
prastą skambutį, y- 
ra dramblio kaulo ir 
aukso spalvų.

SU STIPRINTOJU 
. . .tai tikras radi
nys silpnai girdin- 
tiems. Galima gauti 
įvairių modelių pa
gal skonį.

SIENINIS TEL.
. . .mėgiamas virtu
vėje ar skalbykloje. 
Yra dekoratyvinių 
spalvų, didelis pa
sirinkimas.

N£W EMGIAMD TElEPMOttS

Kaip visada po nelaimės, 
kalbama apie pagerinimą 
kasyklų saugumo, bet pačios 
darbo aplinkybės, matyti, 
yra tokios, kad visiškai nuo 
nelaimių negalima apsisau
goti, nors nelaimingų atsiti
kimų skaičius yra gerokai 
jau sumažintas.

y pač skaudu skaityt apie 
užgnuvisiųjų angliakasių 
šeimas laukiančias žinių iš 
žemės. . .

Po Kubos

neutraliems nemažai nema
lonumų, kad “neutraliz- 
mas” pasirodė kvailoka po
litika “dviejų galybių” pa
saulyje, Maskvai nemalonu,
kad jos sąjungininkas Kini- i Kubos krizei praėjus, ar
ja rodo savo galybę prieš tą beveik praėjus, Amerikos 
Indiją, kurią Chruščiovas j spaudoje pradedama kalbe
sniojo i neutralią politiką ir ' ti, kuris iš prezidento Ken. 
dėjosi jos draugu ir rėmėju. j nedy patarėjų pasirodė už- 

Džiaugiasi tik viena vai- j tenkamai "kietas” ir kuris 
stybė dėl Indiją ištikusios buvo “minkštas,” kada ėjo 

išprašymo■ nelaimės—tai Portugalija, 
; kuri neužmiršta Goa, kurią 
Indija atėmė iš portugalų.

pasitarimai dėl 
iš Kubos rusiškų raketų ir 

- _ . , bombelių. "Kieti" giriami, o
loitugalai tik apgailės-' “minkštieji" peikiami. Kaž 

tauja, kad Kinija “pasivė-|kas Į “minkštųjų" skaičių 
Jei fcinaj įtraukė ir Amerikoslino” visus metus, 

prieš metus laiko būtų davė 
indams gero elgesio pamo
ką, Goa dar būtų portugalų 
rankose.

amba
sadorių Jung. Tautose, A. 
E. Stevensoną, buvusi de
mokratu kandidatą prezi-

rankose. . dento vietai. Kadangi dabar
Beje, karas Indijos-Kini- lyg ir madoje “kietumas”

jos pasieny aprimo, bet In 
dija neatsideda ta ramybe 
ir ruošiasi nežinomiems at
eities galimiems nemalonu
mams. Kitaip sakant, gink- 

į luojasi. * •

Ka* yra “titoizmas”?
Kadaise, jau senokai, dar 

Stalino kruvinais laikais, 
skaičiau Rojaus Mizaros 

1 aiškinimą, kas yra Tito ir jo 
sukelta erezija komunistų 
eilėse. Pagal R. Mizarą, Ti
to buvo banditas ir visa jo 
politika buvo vadinama 
banditiška, be 
be padorumo. .

r)abar Tito Maskvoje bu
čiuojasi su Chruščiovu, o 
“draugai” albaniečiai ir jų 
didieji broliai kiniečiai sa
ko, kad Tito yra šlykščiau
sias imperializmo šuniukas, 
nedoras parsidavėlis ir dar 
šioks, toks ir anoks...

Ką mano Mizara, mes ži
nome, jis visuomet mano

principų ir

santy kiuose su Maskva, tai 
Įtarimas “minkštumu“ yra 
savotiškas šešėlis, metamas 
iš “painformuotų” šaltinių.

e Prezidentas Kennedy to
kius Įtarimus atmetė ir vie
šai dėkėjo ambasad. Ste- 
vensonui už jo behdradar- 
biavimą. Pats Stevensonas 
tokius “įtarimus” irgi atme. 
te kaip niekuo nepagrįstus. 
Bet paskalos paleistos ir da. 
)ar valkiojamos po spaudą.

Gandai apie Stevensoną 
išėjo is asmenų, kurie turė
jo dalyvauti kariškos tary
bos pasitarimuose, kurie yra 
gneztai slapti. Kas iš slap
tų paturimų išvilko tokius 
kaltinimus prieš Stevenso
ną, pasirodo pasitikėjimo 
nevertas, bet snanrfniJ • 
linksniuojama ne to plepio 
be uzturos netinkamumas 
Xvo pailgoms, bet vis tS
no^m?nrk?tXa”St~-

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAKO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kultūros Kongreso nutarimai
Lapkričio 23-25 dienomis Į darželius, o kur to negalima, 

Chieagoje vyko Šiaurės A-1 stengtis parapiniuose darže- j 
menkos Lietuvių II-sis Kon- j liuose turėti lietuvišką sky 
gresas, kuriame dalyvavo! rių;
keli šimtai asmenų. Tuo me 
tu buvo dailės, architektū
ros ir spaudos parodos, ban
ketas su literatūrine valanda
ir simfoninis koncertas.

Kongresas 
rezoliucijas:

pnėmė sias

I

3) pavesti JAV LB Cent
ro valdybai tirti lietuviškos 
viduriniosios mokyklos ir 
lietuviškų bendrabučių stei-

i gimo galimybes;
4) siūlyti PLB valdybai 

Į steigti Švietimo Tarybą;
i 5) rekomenduoti PLB val

dybai 1963 metais surengti 
studijų dienas šeimos lietu
viškumo išlaikvmo klausi-

Antrasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Kultūros Kongre
sas, peržvelgęs lietuvių išei
vijos kultūrines pastangas ir i maĮs 5 
laimėjimus, su pasigėrėjimu j 6) kviesti jaunosios kar 
ir dėkingumu vertina lietu-! tos kultūrininkus aktyviau

jungtis j bendrą lietuviško
sios kultūros darbą;

7) skatinti lietuvių stu

vių kultūrininkų darbą ir 
kūiybą ir kviečia juos nesi
tenkinti tik esamos padėties 
palaikymu, bet pereiti i di
namišką kultūrinę ofenzyvą 
visose kultūros bei veiklos 
srityse.

II
Pripažindamas kiekvieno 

lietuvio svarbą lietuvybei ir 
jos išlaikymui, Kongresas y- 
patingai kreipiasi į visus lie
tuvius kultūrininkus, lietu
viškų parapijų vadovus, or
ganizacijų veikėjus, spau- j būti lietuviškų parapijų na- 
dos darbininkus, priminda- Įriais ir dalyvauti lietuviško- 
mas, kad kiekvieno jų dar-lse pamaldose bei organiza- 
bas yra drauge ir lietuviško-1ciniame parapijų gyvenime, 
sios kultūros postas, už ku- ‘ kovoti dėl lietuviško po-

dentiją labiau susidomėti j iimvbes'

nalą, o mūsų kultūrines in
stitucijas ir paskirus kultū
rininkus prašyti, kad padė
tų sutelkti žurnalui reikalin
gą medžiagą;

14) raginti tėvus prenu
meruoti savo vaikams Eglu. 
tės laikraštėli ir kviesti rašy
tojus bei dailininkus parem
ti ji savo rašiniais ir kūri
niais;

15) prašyti LB apylinkes 
ir kultūrines organizacijas 
pasirūpinti lietuviškų knygų 
platinimo talka paskirose j 
vietovėse ir steigti lietuvis- j 
kas bibliotekas bei skaityk- į 
las;

16) kviesti visus, ypač fi
nansiškai pajėgesnius lietu
vius remti Lietuvių Fondą ir 
būti jo nariais;

17) pavesti JtAV LB Cen. j 
tro valdybai tirti Lietuvių 
Kultūros Namų steigimo ga-

DETROITO NAUJIENOS

rio gynimą ir išlaikymą jie 
yra atsakingi prieš lietuvių

atrnfi
III

Atsižvelgdamas į konkre
čius lietuvių kultūros gyve
nimo uždavinius, Kongresas 
nutaria:

1) prašyti PLB organus 
rūpintis, kad nė viena lietu
viška kolonija neliktų be li
tuanistinės mokyklos,

2) priminti tėvams, kad 
savo priešmokyklinio am
žiaus vaikus leistų tik į gry
nai lietuviškus darželius ar 
į parengiamuosius lituanis
tinių mokyklų skyrius; to

lituanistinių mokslų studijo 
mis ir pasinaudoti Pedago
ginio Lituanistikos Institu
to neakivaizdiniais kursais;

8) raginti lietuvių visuo
menę bei organizacijas rem
ti lietuvių jaunimo sportinę, 
meninę ir kitokią kultūrinę! 
veiklą;

18) prašyti, kad mūsų pe-: 
riodinė spauda šalia lietuvių 
visuomeninių ir politinių rei
kalų svarstymo išsamiai in
formuotų apie visus svarbes. 
niuosius lietuvių kultūrinio 
gyvenimo įvykius;

19) siūlyti, kad spaudoje
9) skatinti tikinčiuosius |ir mokiose būtų vartoja- 

ma viena, dar Nepriklauso
mosios Lietuvos laikais pri
imta rašyba;

20) siūlyti, kad būtų dau
giau rūpinamasi lietuvių kai. 
bos ugdymu ir jos grynini
mu mūsų raštijoje, ir reko-

būdžio išlaikymo:
10) prašyti Lituanistikos

bančiuosius. ir rūpintis aktu
alių lituanistinių mokslų veL 
kalų leidimu;

11) pritarti J. Kapočiaus 
ir J. Bačiūno sumanymui iš
leisti reikalingą Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba;

12) sveikinti ir remti pa
skirų rašytojų pastangas, 
leidžiant lietuvių literatūros 
veikalų angliškus vertimus;

13) raginti lietuvių visuo
menę ir toliau remti reikš
mingą mūsų tautos reikalų

siekiant, steigti lietuviškus propagandai Lituanus žur-

Instituta suaktvvinti savo 1 menduoti visuomenei Dalai---- c ------ ------- ------- ------- x------
veiklą, sutelkiant visus litu- {kyti tam reikalui leidžiamą
anistikoje moksliškai dir- Gimtosios Kalbos žurnalą;

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI {DOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Paraiė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkitau apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

So. Boston 27, Mase.

21) atkreipti ypatingą dė
mesį į skubų medžiagos rin
kimą išeivijos istorijai ir rū
pintis tokios medžiagos pa
mosimu, pavedant tą reika
lą Lietuvių Istorijos Draugi
jai;

22) rekomenduoti, kad 
lietuvių privačių, o ypač vi
suomeninių pastatų architek. 
tūloje atsispindėtų lietuviš
kosios aspiracijos;

23) pasmerkti sovietinių 
institucijų išeiviams lietu
viams peršamą vadinamą 
kultūrinį bendradarbiavimą 
ir tokio bendradarbiavimo 
propagandą.

CHICAGO, ILL.

SUNKIAI LAIMĖJO

John H. Chafee. respublikonų kandidatas į Rhode Is- 
land gubernatorius. su savo žmona. Balsus perskaičia
vus paaiškėjo, kad jis laimėjo tik 39$ halsų dauguma 
Jo varžovas buvo dabartinis gubernatorius John N'otte.

WORCESTERIO NAUJIENOS
J. Krasinskas jau namie
Mūsų uolaus korespon-

pondento Juozo Krasinsko 
sūnus, 3 mėnesius išgulėjęs 
ligoninėje po širdies smūgio, 
sugrįžo namo ir čia sveiksta.

greičiap at-

Turime veteranų veikėjų
Turime visą eilę senų vei

kėjų, įvairių draugijų stei
gėjų, jau į 9-ąją dešimtį 
įžengusių, bet visuomenės 
gyvenime tebesidominčių.
Štai kad ir iezniškis Vincas Linkime jam 
Ginkus, Suvalkų žemės sū- i gauti jėgas.
nūs Antanas Dailida. K. P. j -——---- ———----- ;---------
Šimkonis ir kt. i . , .. .. .. , .

Pastara ii nažinan atvvkes' šeima vaikų gah gauLU butąPastarąjį pažinau atvy Kęs! ja^aj pigiai ar ir visai be _mo- 
į Ameriką. Jis buvo šiuvyK-! kesčio pagal susitarimą pas Bėr
ių agentas, daugiausiai pri- nardą Varašką, 3 Maxwell St., 
imdavo suknelių užsakv-
mus. Į (52

Juokų būdavo, kai jis im
davo mierą. Merginos nenu
stovėdavo vietoje, rausda-

WATERBURY, CONN.

vo, o mes iš jų šaipydavo-j ^auiW! 1963 m. sutikimas
mes.

Jis rinkdavo pažangiųjų 
laikraščių, ypatingai “Kelei
vio” prenumeratą, bet kiše
nėje turėjo ir “Kataliką.” 
Jei kas jį užpuldavo, kad ta
riamai bedievišką laikraštį 
platina, jis parodydavo Ka

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Lietuvių Ben
druomenė Waterbury ren
gia tradicinį Naujųjų 1963 
m. susikimą Švento Juozapo 
parapijos salėje. Jau ir taip 
puošni salė bus dekoruota 
ir pritaikyta Naujųjų Metų

taliką ir jam priimdavo pre-J sutikimo nuotaikai, šokiams 
numerata. jei kas to norėjo, groti pakviestas puikus Ra- 

Aš tada gyvenau Thomp-

Kalėdų eglutė 
lietuvių vaikams

13929. Galima skambinti 
! kiekvieną vakarą po 5 vai.

Sekmadienį, gruodžio 23! Socialdemokratų 
d., Lietuvių namuose busi susirinkimas
didelis parengimas vaikams.j ivyko Lietuviu namuo- 
Tai tradicinė, daugelį metui iapkričio 24 d. kadangi
šeštadieninės lituanistinės 
mokyklėlės rengiama Kalė
dų eglutė. Bus suvaidintas 

j Alės Rūtos veikaliukas 
I ”Spindėkit žvaigždės“. Po 
to iš Lietuvos atvažiuos Ka. 
ledų senelis ir porą valandų 
pasiliks su vaikais pasilinks
minti. Jis išdalins visiems 
geriems vaikams dovanas.

Pobūvio rengėjai kviečia 
ne tik lietuviškosios mokyk
los mokinius ir jų tėvus, bet 
ir visus mažamečius, prade
dant vos paeiti galinčiais, o 
taipgi suaugusią publiką,

• nes vaikų vaidinimai visada 
būna patys nuoširdžiausi. Y- 
patingai kviečiami čia gimę 
lietuviai amerikiečiai, net ir 
silpnai lietuviškai supran- 
tantieji. Ir jie. ir jų vaikučiai 
tikrai turės ”good time!“ 

Tėvai, norintieji savo ma
žuosius apdovanoti per lie
tuvišką Kalėdų senelį, turi 
iš anksto šv. Antano mokyk- 
joje (betkurį šeštadienį lie
tuviškų pamokų metu) pra
nešti vaikų vardus ir užmo
kėti po 1 dolerį.

Pobūvio pradžia—3 vai. 
po pietų.
Lietuviška radijo pTOgrSHlS 

Kūčių vakare
ALB Rario Klubas, kuris 

sekmadienių rytais nuo 8:30 
vai duoda pusvalandžio lie
tuvišką radijo programą, šį 
kartą Detroitui ir plačioms 
apylinkėms padaro gražią 
staigmeną: gruodžio 24 d. 
vakare, nuo 8:30 vai. iki 
9:00 vai. bus speciali prog
rama prie Kūčių stalo sė
dintiems. Visi, kas turite vi. 
dutinių bangų arba FM ra
dijo priimtuvus, programą 
girdėsite iš WQRS-FM sto
ties banga 105,1.

Bendros Kūčios 
Lietuvių namuose

Kad Kūčių vakare vieni- 
viengungiai ir bevaikės

keletas narių sirgo, pora dir
bo, o dar keli dėl nežinomų 
priežasčių neatvyko, nauja 
valdyba 1963 metams nebu
vo renkama ir nebuvo at
likti kiti metinio susidinki- 
mo reikalai. Vistiek, Mikui 
Balčiūnui pirmininkaujant 
ir Vincui Rasteniui sekreto
riaujant, buvo aptarta visa 
eile smulkesnių reinkalų ir 
nutarta surengti pobūvi a- 
teinančią žiemą. Buvo per
skaityta ir priimta eilė laiš
kų, patenkinant kai kurių 
paramos prašymus. Sekantį 
susirinkimą, kuris jau tikrai 
bus metinis, nutarta šaukti 
1963 m. sausio 13 d., sekma
dienį, 12 vai. Lietuvių na
muose. Visi LSS 116 kuopos 
nariai prašomi tą datą Įsidė
mėti ir susirinkime dalyvau
tu
Bunda Detroito žurnalistai

Į Lietuvių žurnalistų Są
jungos skyrių susiorganiza
vę spaudos darbuotojai nuo 
ankstyvo pavasario iki da
bar gerokai nusnūdo... Bet 
esą žadama veiklą suakty
vinti, prieš Kalėdas suren
giant bent porą pobūvių. 
Pirmasis gruodžio 2d. Mari
jos Sims namuose,
Po savaitės ar dvejų būsian
ti kažkurio čikagiečio svečio 
paskaita, pamokanti kaip 
rašyti. Laukiame!

Naujųjų Metų sutikimas
N. Metų sutikimas, pernai 

sutraukęs apie 500 žmonių, 
toje pačioje vietoje rengia
mas ir šiemet. Tai šv. Kons
tantino ir Elenos graikų mo. 
dėmi salė Oakman Blvd., 
Ohio ir W. Chicago g-vių 
susikirtime. Stalų užsaky
mai (dešimties žmonių gru
pėms) jau priimami V. Pau
žos “Neringos“ krautuvėje 
kiekvieną sekmadieni.

Alfonsas Nakas
sonville, Conn., o Šimkonis
Halyoke, Mass. •

? * ’
Jokūbėli, niekų nepliaušk!

Įsteigė Studentų Medikų 
Draugiją

Lapkričio 22 d. įsteigta 
Lietuvių Studentų Medikų 
ir Odontologų Dr-ja, į 
rios valdybą išrinkti: pirm. 
A. Tauras, vicepirm.-ižd. A. 
Alekna, sekr. L. Kaufma- 
naitė.

Tai malonus reiškinys štai 
dėl ko. Yra pastebėta, kad 
čia baigiantieji universitetus 
vengia stoti į jau esančias jų 
profesijų (gydytojų, inžinie
rių ir kt.) lietuvių organiza-

dionovo orkestras, vakarie-į 
nę paruošti apsiėmė patyrusi 

į šeimininkė Uogintienė. Dar 
! veiks baras ir kiti įvairumai, 
į kelią N.M. sutikimo nuotai- 

Su ekskursija į Lietuvą j ką.
btivo nuvykęs ir Jokūbas! šiais metais yra didelis 
Juškevičius. Bolševikų ‘Lai-!susidomėjimas Naujųjų Me- 
svės’ Nr 91 jis pasakoja sa- tų sutikimu. Visa eilė asme- 
vo įspūdžius ir nepamiršo ’nų sutiko suorganizuoti sta-
manęs pabadyti. ___ lūs—svečių grupes. Vietos iš

U" Girdi, Worcesteryje yra Į anksto užsisakomos ir ne vė- 
fašistine liga sergantis J. j liau gruodžio 29 d. knygyne
Krasinskas, kuris Keleivyje 
šmeižia tuos, kurie lanko 
Lietuvą.

Jokūbėli, aš fašistine liga, 
nei juoda nei raudona, ne
sirgau ir nesergu, ir man ta
vo patarimas važiuoti į Is
paniją, nėra reikalingas.

Aš ekskursantų nešmei- 
cijas. Dabar medicinos ir žiau, bet iš jų reikalavau tei.
odontologijos studentai, tu
rėdami savo draugiją, leng
viau įtrauks savo bendra
mokslius, o čia įpratę daly
vauti, nebenorės ir baigę pa
silikti neįsijungę į savo pro. 
fesijos lietuvių organizaci
ją

REIKALINGI KEPĖJAI
Reikalingi patyrę juodos duonos 
ir keiksų kepėjai. Užmokestis 
ir darbo sąlygos geros. Rašykit 
laišką, arba šaukite telefonu: 
VI 7-1250—Chieagoje. (50

Brighton Bakery 
2457 W. 46th Place

Chicago 32, III.

Spauda ir pas valdybos na 
rius Vileišį, Kleinaitį, Va- 
lūnierę, įgauni, Tonkūną, 
Valkauską. Kas norėtų re- 
zervuotis visą stalą, prašo
ma tai tuojau atlikti, nes sta- 
lu skaičius ribotas, t. y. tik 
16 stalų.

Į šį Naujųjų Metų sutiki
ma kviečiamos ir apylinkės 
kolonijos, būtent, Bridge. 
norto, New Haveno, Stam-

sybę pasakoti ir gyriau Juo 
zą Baksi, kuris niekam ne-, 
pataikaudamas ir nieko ne- fordo, Manchesterio, Hart- 
bijodamas pasakojo, ką Lie
tuvoje matė.

O tu, Jokūbėli,, esi bailys 
ir pliauški tai, kas tau pa
tarta. Sakai, ten laisvė, o tu 
savo gimtojo kaimo negalė
jai matvti. Sakai, kad ten į

fordo.
M. K.

SHENANDOAH, N.Y.

Dviejų metų sukaktis
, Gruodžio 8 d. sukako 

visko pilna, o grįžęs skubė- dveji metai, kaip mirė Pra- 
jai saviesiems siuntini pa- nas Tamošaitis, pavyzdin-
siųsti. Kam jis reikalingas, 
jei ten taip geras gyveni
mas?

Geriau tylėtumei.
J. Krasinskas

gas lietuvis, buvęs angliaka
sys, didelis Keleivio rėmė
jas, kuris prieš mirdamas 
savo nedidelio turto dalį pa
liko Keleiviui.

si
šeimos turėtų progą pavaka
rieniauti dideliame būryje 
pagal lietuviškas tradicijas, 
o iš kitos pusės, kad tik ką 
įgyti Lietuvių namai tą va
karą neliktų klaikiai tmsiais 
langais, trys visuomeninin 
kės ponios nutarė surengti 
bendras lietuviškas Kūčias, 
Tai bene pirmas toks bandy
mas Detroite, bent man ži 
nomais “naujaisiais laikais“ 
(po karo). Jeigu nemažas 
būrys bendrai kūčiauti no
rinčių susirastų, toks pobū
vis ateityje taptų tradicija.

Gaila, kai šios eilutės ra
šomos, bendrų Kūčių mintis 
yra tik ką gimusi ir telefonu 
man pranešta, nespėjus nu- 
-tatyti programos ir vakarie
nės kainos. Kitą kartą gi į 
Keleivį parašyti nebespėsiu 
Bet svarbiausi dalykai jau 
tvirtai nustatyti: vakarienė 
prasidės lygiai 8 vai. vakase 
ir joje gali dalyvauti visi ii 
anksto užsiregistravę lietu
viai. Bendrų Kūčių sumany
tojos yra p.p. Albina Lelie- 
nė, Apolonija Skorupskienė 
ir Ona šadeikienė. Norintie
ji dalyvauti prašomi nedel
siant paskambinti telefonu 
A. Lelienei—LU2-3696 ar-. 

1 ba O. šadeikienei—TU3-

DETRO1T, MICH.

SLA 352 kp. susirinkimas

Metinis kuopos susirinki
mas buvo gruodžio 2 d. Į jį 
iš 400 (su jaunuoliais 420) 
narių teatvyko apie 60. Ma
žoka.

Valdyba palikta senoji, 
tik finansų sekretorium iš
rinkta Zita Sukauskaitė, ku
ri paskutiniajame Susivieni
jimo seime buvo išrinkta 
gražuole. Džiugu, kad navy. 
ko į vadovybę įtraukti jau
nosios kartos atstovę.

Buvęs fin. sekretorius A. 
Boreišis išsikelia i Kalifor
niją, todėl finansų sekreto
riaus pareigi) turėjo atsisa
kyti. Visi tai apgailestavo. 
Jam pirmininkas visos kuo
pos vardu įteikė kuklią do
vanėlę.

Įvairiais kuopos reikalais 
dabar prašoma kreiptis i fin. 
sekretorę, tel. TA 6-5678, 
2002 Ferdinand, Detroit 9.

L. M.

Geriau padaryti tūkstanti pa
klaidų ir tūkstanti kartu būti 
nuveiktam, negu pabėgti iš ko
vos lauko.

Dickens



Puslapis ketvirtas
Nr 50. Gruodžio 12, 1962

Ne pavyzdingas kolchozo 
vedėjas, bet didelis vagis
Eišiškių rajone Kalinino 

kolchozo pirmininku buvo

Klausia: kodėl Vilniuje 
nestatomas paminklas 

Basanavičiui?
(E) Vilniaus miesto vyr.

Jegorov. Jis sugebėjo išgar. dailininkas 1. Lauruias lap- 
sinti kolchozą taip, kad ji kričio 19 d. per Vilniaus ra- 
laikė pirmaujančiu, bet kai diją kalbėjęs apie sostinės 
pagaliau buvo patikrinta j dekoravimo darbus, rūpes- 
kolchozo atskaitomybė, su- čius, pripažino, kad dar ne
sekta tokių baisių dalykų, į retai pasitaiko blogai deko
kad pirmirinkas buvo išvy
tas ir atiduotas teismui.

Pasirodo, kolchozas nebu
vo toks pažangus, tik pirmi
ninkas mokėjo ’ fiksyti“ ir 
vogė, ką tik išmanydamas, 
vogė ne vienas, bet kaitų su 
buhalteriu Karipovu, fermos 
prievaizda šemelevičium, 
nes taip buvo patogiau.

Jau ruošiasi 25 metų 
Lietuvos pavergimo šventei

(E) Lapkričio 19-20 d.d. 
kultūros ministras J. Banai
tis per Vilniaus televiziją ir 
radiją plačiai kalbėjo apie 
1965 m. numatytą minėti 25 
m. sovietinio režimo Lietu
voje Įvedimo sukakti. Esą, 
šventė truksianti dvi dienas 
ir be dainų šventės ir orkes
trų pasirodymo, kitą dieną
būsią šokiai ir žaidimai. Mi
nistras savo kalboje, ragin
damas uoliai ruoštis paver
gimo sukakčiai, dar siūlė ir 
reformuoti lietuvių tautinius 
drabužius — jis padaręs 
priekaištų ypač moterų tau
tiniams sijonams, kurie esą tegalėjo pritarti 
nepatogūs ir pan. j Chruščiovo pasiūlymams,
Prisiminė M. Suslovo veiki.! pertvarkymams, partijos 

Lietuvoje ‘'kontrolės sustiprinimui. Ji:
' pasisakė, kad ir Lietuvoje 

(E) Lapkričio 20 d. kom. Į sudaromi nauji biurai: vie-
partijns r k prezidiumo R3-

ruotų vitrinų, žemos meni
nės vertės restauravimų, de. 
koravimų. Dar vis Vilniuje 
nesą judančios dinaminės 
šviesos reklamos. Esą, visur 
Vilniuje reikalinga dailinin
kų ranka bei talka. Jau pa
vykę Vilniuje dalinai likvi
duoti visas betonines skulp
tūras miesto parkuose -ir; 
aikštėse. Pats Lauruias kal-

KELEIVIS, SO. BOSTON

1)R. JI OZO NEMEIKSOS KAPAS

Gruodžio 13 tl. sukanka 3 metai, kai Petrašiūnų kapuose (prie 
Kauno) ilsisi Kauno universiteto akių katedros vedėjas dr. Juo
zas Aemeikša. taurus žmogus, geras, ypatingai geros jautrios

j mu malšinimo, jie buvo panau- 
' (loti nuversti teisėtą demokrati- 

* nę kiasio vyiiausybę. Pasipikti
nę lUiUa apgaule, Kauno įgulos, 
. ai e. ..m. > pae tų pulkų, kurie' 
ouvo įvelti į gruodžio 17 d. 
>n.uną, buvo pasiryžę griebtis 
ginklo pneš tuos. kurie juos ap
gavo n suvedžiojo. Kokia iš tik 
rujų tuomet buvo pasidariusi j- 
tenita ir nebesaugi padėtis ka
reivinė, e. patvirtina, pavyzdžiui, 
ir tas laktas, kad naujoji uzur- 
pacinė karinė vadovybė buvo 
prive.sta duoti įsakymą kari
ninkams pasilikti ne tik dienos 
metu, te,, ir nakčia prie karei
vių, t.y. nakvoti drauge su jais 
kuopose ir komandose, kad juos 
rvaip m rs butų galima ramius iš
laikyti.“

Gembliavo bažnyčioje
Prieš kelias savaites ka

talikų šv. Trejybės bažnyčia 
YVashingtone buvo pi i vei sta 
sustabdyti savo metilų ba
zarą, nes ten buvo lošiama mas 
pinigais. Metodistų ministe- 
ris Kenneth C. Hamiick pa
skundė atitinkamai kolum-

laimikiai pakeisti pinigi
niais piizais. \ isai nieko ne
žinojome, ti Linosi jis, kad 
tuoiiii pazca ižtamas Įstaty-

1‘clicijos vnsininkas Ko
bei t V. -\iunay, kuriam mi
nėtas Kamrickas Įteikė sa-

bėjęs kultūros ministerijoje! sielos gydytojas, uolus gyvenimo nuskriaustųjų globėjas. Mirė
dėl skulptorių darbų panau 
dojimo mieste ir jam atrodo, 
kad galimybė būtų. Būtų, 
girdi, puiku, jei Vilniuje tu
rėtume Žemaitės, Basanavi
čiaus bei kitų žymių žmonių, 
gyvenusių ir dirbusių -Vil
niuje, biustus.

Apie Kapsuko ir kt. ko
munistų paminklus, žinoma, 
buvo - pagalvota . žymiai 
anksčiau, ir jiems statyti ne. 
reikėjo jokių pasikalbėjimų.

71 m. amžiaus. Prie jo kapo matome sėdinčius jo seserį Mariją 
Nemeikšaitę. dr. Stasę Dailidaitę-Zaskevičienę ir dailininką An
taną Žmuidzinavičių. Paminklas pastatytas pagal dail. Tarabil- 
dienės projektą.

1926 metų perversmas

Po tuo skelbimu nereike-

ANDRIUS VALUCKAS
(Tęsinys),

jo nė Glovackio parašo, jis 
buvo aiškus iš jo stiliaus ir 
kalbos, bet žmonės galop su. 

(E) Savo kalboje Mask- žinojo, kas tie perversmi-

Sniečkus kalbėjo — dideli 
sunkumai gyvulininkystėje

voje Įvykusiame plenume A. 
Sniečkus ("Tiesa“, nr. 276)

rys, bet ir ant kiekvieno laipto 
jų stovėjo po vieną. \ isi buvo 
pilnoje uniformoje, diržuose, su 
revolveriais prie šono. Daugelis 
buvo mano pažįstami.

"Prie laiptų pri-iartinęs pa-

rembleriavimą. Lošiama to
kiu būdu: sukasi ratas; jei 
.uri numerį, ties kuriuo pa-

a suktas ratas sustoja, tai lai-Kitoje vietoje, psl 262, nį d ar įni
sKiipa teisingai pastebi: , „r Šv. Trejybes bažnyčia yra

kolonijiniais laikais statyto.

bijos Distrikto (ploto, kurioj vo pranešimą, apsvarstė pa. 
ribose yra sostinė Washing-Į su Distrikto valstybės 
tonas) įstaigai, kad vadina- i kaltinuoju. šis nutarė, kad 
mais laimės ratais bazare i !ainp s žaidimai, nepaisant, 
pažeidžiami federaliniai i-| ai pelnas is jų eina bažny- 
statymai, draudžiamieji naudai, ar labdarybės

tikslams, yra i eteisėti pagal 
Kongreso statutus, kuriais 
L vai komas Kolumbijos Dis- 
ti ikti iktas.

"Tie maištininkai, kurie ta
me užpuolime dalyvavo, visiems 
laikams suteršė lietuvio karinin
ko garbę prieš Lietuvos istoriją 
ir prieš pačią kovos idėją dėl 
tautos laisvės.“

Taigi, kada tariamo ko
munistinio perversmo prie
danga karininkai vykdė fa
šistinį perversmą bolševiki
niais metodais, iš pagrindų 
-ukrėtė valstybės santvarką, 
tai buvo tokių karininkų, pa
laimintų kaimo Jurgių, ku
rie neturėjo supratimo, ar

PALECKIS PYKSTA, 
TEISYBĘ PASKAITĘS

atsaky
mo pik. Kaunui:

— Koks čia dalykas ir kokia 
košė čia verda?

— Nieko baisaus, pone Balu
ti... (Balutis, psl. 91.)

matoma, kad karininkų už-Į dė laiptais aukštyn. Kai ją laip- baisaus Ma
tais lenkiau, ji. mane pastebėjų- .. laiP’ nieKo baisaus... Ma-

ninkai. nes pirmas skelbi
mas buvo be jokio parašo, stebėjau juodai apsirėdžiusią mo-

visiems Įg ĮO pjj-rno skelbimo aiškiai i feri- kurią jauna Karininkas ve-

nugaryje jau stovi gatavai į 
s sudaryta vyriausybė, bet į s*, visu balsu sušuko:

riui, ck sekretoriui M. Suslo- 
vui, jo 60-čio proga, Sovietų 
S-gos A. Sovieto prezidiu
mui suteikus ordinus ir me
dalius, ši iškilusi komunisti
nėje hierarchijoje pareigū
ną pasveikino, ilgų metų lin
kėjo ir režiminiai ramsčiai 
Lietuvoje — pirmasis sekre
torius Sniečkus, A. Sovieto 
prezid. pirm. J. Paleckis ir 
Min. tarybos pirm. M. Šu- 
mauskas. Jie prisiminė ir 
Suslovo veiklą Lietuvoje po
kariniame laikotarpyje. Su- 
slovas buvo atsiųstas Lietu
vos žmonių numalšinti.

Sunaikinta 10,009 šunų, 
4,000 kačių...

(E) Vilniaus radijas lap
kričio 17 d. pasidžiaugęs 
medžioklių laimėjimais (pa. 
vyzdžiui, geras buvęs kiškių 
derlius, šiais metais buvę su
medžioti 23 šernai), u pro
ga paminėjo ir Lietuvoje 
valkataujančius šunis bei
kates. Esą, iki šiol Lietuvo
je jau sunaikinta 10.000 šu
nų ir daugiau kaip 4,000 ka
čių. Už valkataujančių plėš
rūnų sunaikinimą jau išmo-

pi amuiiui
kitas — žemės ūkiui. Tų

VdUUVdU^

kol kas ji dar neišėjo viešu
mon. Smetona-Merkys-Vol- 

lr demaras-Krupavičius ir kiti 
slapstėsi už leitenantų nus/a

biurų veiklą vairuos Lietu- ių, nes taip ir saugiau ir gi a. 
vos kp ck prezidiumas. Vie
toje 56 rajonų sudaromas 
41 rajonas ir tiek pat bus ga
mybinių kolchozų ir sovcho
zų valdybų. Pasak Snieč
kaus dvylikoje sustambintų 
Lietuvos kaimo rajonų, ku-

' žiau..

šitai-
Ponas Baluti.
niekšais?

ar ir tu su

nenorėjo suprasti to žygio 
tikros esmės, kaip matyti iš j Šioje miesto dalyje gyve- 
sekančio klausimo ir atsakv- na tas ministeris. Savo 

skundą jis pagrindė tuo, kad 
lošimas ugdąs jaunuolių ii 
suaugusių nusikalstamumą. 
Jei lošimai pinigais uždraus
ti, sakė jis, iš to neturėtų da
ryti juokų nei bažnyčios, nei 
bet kokios kitos organizaci
jos.

Gi parapijos, kuii kasmet 
rengia tą bazarą, atstovas

; žiausia, dabar galėjo būti 
patenkinti tie politikai, ku
rie šernišku užsispyrimu sie
kė savo asmenišku amhipiin------- ------------------------------------

je Washingtono dalyje, va
dinamoje Jurgio Miestu 
(Georgetown). Namai čia leekis rašo ilgą laišką Rojui 
dideli, seni, iš lauko atrodo Mizarai, kuriame, be ko ki- 
apsiblausę, bet viduje pui-ita, skundžiasi ir pyksta:
kiaušiai Įrengti, 35,000 iki -Kai.k.,s man atsiuntė iš Bei- 
12,000 dol. vertės, daugiau-]^ kt||U pusUpėii, |aik. 
šia trijų aukštų. Šioje praš-į raituka -uarbininku Balsas“, 
matnioje apylinkėje, apgy- kuris rekkimuojasi kaip -Lietu 
Ventoje turtingųjų, kol dar
buvo senatorium, savo butą 
turėjo ir dabartinis prezi
dentas Kennedy su žmona.
Anksčiau ir jie lankydavo 
tą bažnyčią.

"Prezidentas“ Justas Pa-

’ Ta žodį niekšai taip tarė/""." ;. . * paaiškino, kad žaidimu lai-
kad, r<xlos. prilipti kiek-' ■““nkinimo, ambicijų, šie- į mėtojams dovanos ikį šioI
Menam (en buvusiu karininku. • Į buvo duodamos daiktais

“Tai buvo ponia Padienė. !PlSudslil0’R,selJe---------------

Ministerio 
žmona. Taip staiga užkluptas, 
nesusigriebiau, ką ats; kyti. To
dėl nesmagiai nutylėjau. Kari

nusū šypso j o.“

Nežiūrint Glovackio griež. Krašto 
tų Įspėjimų didesnė visuo
menės dalis buvo aiškiai 
prieš maištininkus ir tų nuo
taikų perdaug neslėpė. Tas i ninkai nedrąsiai
nuotaikas teisingiausiai iš-' <Pabraukimai mano).

”Ji norėjo gairi pasimatymąriuose labiausiai išvystyta reiškė Papečkienė, kaip ra- 
pramonė, būsią Įsteigti pra-lšo Balutis, psl. 92:
monės partiniai komitetai 
partijos miestų komitetų tei. 
sėmis. Paminėjęs pramonės 

laimėjimus“ Lietuvoje, jis

Apsaugo^

Išėję sėdome i karišką auto
mobili. kuriuo netrukus atvyko
me Į Generalini štabą, čia visur 
buvo išstatytos sargybos. Kai

šu vyru. bet negavo, kaip nega
vo ir kitų suimtųjų žmonos.“

Visuomenės nuotaikos

, ... ... . arJMvisų prekėmis, kurias suaukoda-troskimų mišinio: užgrobi
mo valdžios bet kuria kaina.

! persimetė ir i Kareivius, apie
i ką rašo pulk. K. Škirpa

;'s' knvgoje M. Sleževičius, psl. sų.• j
mėnesių 53 Liaudies ūkio ta.' kur, kaip pulk. Kaunas tvirtino, i '
rybos imonės neįvykdė ben- aš visus rasiu. Puolė i akis kari- "...kai kareivi; i pamatė, kad 
drosios produkcijos gamv- ninku skaičius. .Jaunesnių kari- jie buvo klastingai apgauti, kadį 
bos plano. Produkcijos ko- ninku buvo ne tik pilnas kamba- i užuot tariamo komunistų sukili-
kybė esanti menka. i---------------------------------------------------------------------- -

Liūdna padėtis esanti ir kraštų. "Mes turime per- . stengiasi gauti pensiją. Mi- 
žemės ūkyje. Sniečkaus tei- tvarkyti vaistinių darbą, tu- nistras nepaminėjo, kad Lie- 
gimu, kolchozai ir sovcho- rime siekti, kad ligonis, ii- tuvoje pensijas pastai-uoju 
zai Lietuvoje nepasiekę nu-[?ai nelaukdamas, galėtų Įsi- metu gauna tik 130,000 as- 
matytų augalininkystės pro. gyti vaistus“—nurodė "Švei-. menų ir kad tų pensijų dydis 
dūktų rodiklių "žymiu mas-; kiltos Apsauga“ (1962 m., menkas.

negalėjo nuslėpti ir truku-! linius prieškambaryje palikęs.! 
mų. Esą, per dešimt 1962 m. Į plačiais laiptais lipau į viršų.

Galėjo būti patenkinta ir 
Lenkija, nes pačių lietuvių 
rankomis apsisaugojo nuo 
labai rimto pavojaus netekti 
Vilniaus ir Vilniaus krašto.

Galėjo būti patenkinti il
tie karininkai, kurie seniau 
.amavo Pisudskio legionuo
se ir dabar nenorėjo kovoti 
prieš savo draugus, kaip 

korupskis, Plechavičius, o . tvtttvttt
gal buvo patenkintas ir gen. -------- "
3. Žukauskas, kuris, lanky
damasis savo laiku Lenkijo.
’e, turėjo neatsargumo kal
bėtis atvirai su mums jau ži
nomu Aukštuolaičiu, ir tas 
diskretiškas pasikalbėjimas

vo vietos prekybininkai. Tik 
šiais metais dviejų žaidimų

vių Profesinių Sąjungų grupės 
egzilėje laikraštis“. Menka for
ma. bet tiesiog šlykštu ir koktu 
darosi, kai susipažįsti su turiniu. 
Tiesiog nuostabu, kaip žemai 
ši ito keliaklupčiavime prieš juo
džiau- ia reakciją žmonės, kurie 
kadaise dėjosi "pažangiais“, net 
"socialistais“. tuo labiau jų "va
dais“. o pirmiausia sukaminskė- 
jęs S. Kairys“.

Supi antante, kad paskal
ius "Darbininkų Balsą“, y- 

ra ko jaudintis tam Maskvos 
pastumdėliui, kuris bučiavo 
Stalino kruvinas rankas, o 
dabar laižo Chruščiovo pa- 
da. "Darbininku Balsas“ ua.— «. X
sako daug tiesos apie dabar, 
lipius Lietuvos ponus, todėl 
ir pyksta "prezidentas“. Bet 
Lietuvos darbo žmonės mie
lai "Darbininkų Balsą“ skai
to, kurie ji tik gauna.

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

IŠEIVIJA A
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

pateko lenkų spaudon, ne-1 RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
Kalbant jau apie Koreva ti- ATSIMINIMAI, parašė Juo

29 LENKAI PASIRINKO 
VAKARUS

(L) 29 lenkų keleiviai pa
sišalino iš turistinio laivo 

Mozovvsže“ Kopenhagoje 
ir pasiprašė politinės globos 
Danijoje. 1 1 iš jų pabėgo sa. 
eaitę anksčiau, laivui susto
jus Kopehagoje. Likusieji jų 
pavyzdžiu pasekė, kai tas 
pats laivas grįždamas vėl su. 
stojo Kopenhagos uoste. Tai 
pats didžiausias pabėgėlių 
skaičius nuo to laiko, kai 
prieš keletą metų nuo lenkų 
'aivo Batory“ pasoi-uko a-
pie 50 keleivių.

tu“ dėl nepalankių šių metų sausio mėn.). Blogiausia,i 
oro sąlygų. Tai atsiliepę la- ka‘ ligoniai tų vaistų nuolat 
blausia kaupiamosioms kul- laukia ir padėtis negerėja.
tūroms. Esą, per 10 mėnesių; Skundžiasi biurokratizmu \ LudJmD3^1961 m numatė 
Lietuvoje parduota valsty- uensiiu sritvie Akademija 1961 m. numatė,
bei pieno — 1U7 ir mėsos-1 M ” kad 19'° m- buslantl ldea‘

Mityba — žemiau 
prieškarinio lygio

po karininkus... Gen. S. Žu
kauskas tame pasikalbėjime 
pasisakė už Lietuvos-Lenki
jos uniją.

Lenkija nepasinaudojo
J tuo Lietuvai pavojingu mo- 

Sovietų Sąjungos Mokslų mentu ir Lietuvos nepuolė.
Kai kas tuo stebisi, bet kam
pulti, jeigu Lenkija turėjo 
tikrų žinių ir garantijų, ko- 
kia ateity bus naujos vyriau.

Sniečkus plenume dejavo b‘etuvos Sf)cialinio aprūpini-; žmogui — 2950 kalorijų, sybės politika Lenkijos at-

keta 33,000 rb. paskatina
mųjų premijų. Nusiskun- Į 14D daugiau, negu atitin-. Lapkričio 11 d. per
džiama ir brakonieriais; tas' ’ 
pats radijas pastebėjo, kad 
Kaune dirbąs milicijos virsi, 
la Orlovas spalio pabaigoje 
Babtų miške norėjęs me
džioti šernus, tačiau pasiro- tariant, neįvykdyti planai, j 
džius medžiotojams, pasiša- -E.). Pagaliau, vyr. Lietu-!S€-

kamu laikotarpiu pernai. Vilniaus radiją kalbėjusi
Ii“ gyventojų mityba ir ji 
sieksianti protinio darbo

kad "mes labai įsiskolinome imo ministra' Tatjana Jan-Į lengvo fizinio darbo žmogui žvilgiu — užtikrintų nuolai.
’* • T- * - ~ ---- : dų politika...

Taip, nieko baisaus — 
tauta privalo, anot Glovac
kio, būti rami ir nesijaudin
ti, kada Lietuvos nepriklau. 
somybės pamatai buvo išar
dyti...

(Bus daugiau)

valstybei“, vykdydami grū-i<aitytė skundėsi Lietuvoje i —3250 kai., o ypatingai 
me-Mų supirkimo planą (Kitaip-. biurokratizmu, j sunkaus darbo žmogui — 

' ■ . . - . vilkinimo reiškiniais įstaigo-; 3800 kai. Ideali norma as-
ryškus sprendžiant meniui ir pagal kom. parti-pasisa

linęs.
Miestams trūksta 
daržovių, bulvių

(E) Lapkričio 13 d. Vil
niuje įvykusioje A. Sovieto 
sesijoje diskusijose dalyva
vęs prekybos ministras A.
Mikuti
nurodė
miestų gyventojus aprūpi- vruasia, oar neseniai jų
nant daržovėmis ir bulvė-|davo ypatingai daug prašo- sukčius, veltėdžius, kurie vi- ševikinis režimas neprisidė. 
mis. 1 ma siųsti iš JAV ir kitų šokiais neteisingais būdais ’ j° prie mitybos pakėlimo.

dirbančiųjų pareiškimus j jos programą — 3000 kai.
____ pensijų klausimais. Esą, dėl-Tačiau šiandien, kai pakel-

veikti didelius gyvulinin-i istabnj nerangumo pareis-1 tos kainos maisto produk- 
kystės sunkumus. ” i kima’ pensijai gauti užsiguli tams, gyventojų mityba yra

i be eigos. Dar pasigirta, kad kritusi ir kalorijų suvartoji- 
esančios labai mas—žemesnis. .Jei palygin.

ti su prieškariniais metais, 
reiškinys šių dienų Lietuvo-i (tiek amžiaus, tiek ir darbo j tai Lietuvoje, plg. statisti-

vos varovas pabrėžė, kad 
labiausiai stengiamės“ į-

Vai»tų trūkumas , Sovietijoje esančios labai 
Tai vėl kitas būdingas (geros sąlygos pensijai gauti

DVIGUBA NAUDA

Jei Kalėdų proga savo bi
čiuliui israiysi Keleivį, bi
čiulis minės Tamstą per ii- 
tisus metus, o iš antros pu
sės tuo paremsi ir savo laik
raštį.

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

ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............. $1.06

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ STATANT, Rapoh

Skipičio atsiminimai, 44< 
psl., kaina. . . . $5.0<

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaityte, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50

LENKIJOJ SKIRTIS BUS 
SUNKIAU

Iki šiol I^enkijoj labai 
lengva persiskirti, todėl sky. 
rybii skaičius neapsakomai 
didėja. Statistika rodo, kad 
viename mieste iš 564 vedv 
bu tik 96 tęsėsi ilgiau kaip 
- metus. Dažnai bendras gy- 
v enimas pasibaigia po savai
tės ar net po vienos nakties. 
O alimentai buvo laikomi 
kapitalistų išmislu.

Paruoštame įstatymo pa
keitime persiskyrimai suvar. 
žomi, numatyta, kad pei’si- 
skyręs vyras alimentų turės 
mokėti net daugiau, kaip 
pusę savo uždarbio.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje: Į ginus su

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

4,207,000 STUDENTŲ

JAY aukštosiose mokyk
lose yra 4,207,000 studentų, 
is jų 1,604,000 moterų. Paly
ginus su 1961 m. rudeniu, 

[studentų skaičius padidėjo 
8.1 r.<.
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DAVATKA POTERIAUJA

Kažkokia Maskvos davat
kėlė Ksavera „Laisvės“' 
giuodžio 4 d. laidoje pasako- 
ja apie Lietuvos sostinę Vii.' 
nių. Jos „poterių“ tikslas! 
ne parašyti taip, kad ir ten! 
nebuvęs galėtų maždaug ži-į 
noti tikrąją padėtį, bet vis-, 
ką „pazalatyti“ ir, vadinas,] 
teisybę nuslėpti.

Štai ji, porindama apie 
„buitinį progresą“, rašo, 

i kad krautuvėse visko pilna, 
„vyriški ir moteriški batai 

į veik tiek pat kainuoja, kaij) 
pas mus. Kainos prasideda 
nuo 10 rublių.“ O „vaikų 
drabužėliai, paltai, suknelės, 
berniukų kostiumai pigesni 
kaip pas mus.“

Nekritiškas skaitytojas, 
perskaitęs tuos sakinius, ga
li patikėti, kad tikrai dabar 
Lietuvoje ir apsirėdyti gali-į 

į ma ne brangiau, ar net pi- į 
! giau, kaip JAV. O juk tai) 
būtų didelė klaida. '

Ta cypdavatkė Ksaverai 
nepaaiškino, kad žmonių už-Į 

i darbiai ten yra bent 4-5 kar.' 
į tus mažesni (tik visokie ko- 

micovo,* ;»• kitokie ponai ten1

i

SUSITIKO DU MILŽINAI

< -- i

1

bt/ąi t iT Z . - i?

čia matome New Yorko uoste susitikusius du Italijos 
laivus milžinus. Priešaky šarvuotasis kreiseris Giuse- 
ppe Garibaldi, užpakaly didžiausias prekinis laivas 
Leonardo da Vinei.

dimas. .bet ne prabangos dalykai,
Aplankiau Kongreso iii- kaip kvepalai ir pan. Vie- 

mus. 'lai savotišKas milži- i as litras spiiito Vokietijoj 
niskas pastatas, JAV pasta- kainuoja lt markių, o Ber
ytas ii padovanotas oerly- lyne tik 7.40 manau. Bet 
nui. Jame yia daug įvairių spekuliuoti“ vistiek negali- 
uidelių ir mažesnių salių, ma, nes spiritą iš Berlyno iš.
kambarių, restoranų. Ten vežti draudžiama, 
ruošiamos parodos, suvažia-i Kaip anksčiau minėjau, 

j viniai, priėmimai. tada kaip tik buvo didelis
I 1 vili Zoo stoties krenta į įtempimas dėl Kubos. Kitą 
! akis aukštas namas—Ber- dieną skaičiau laikraštyje, 
lin-llilton. Tai žinomo ame. kad Hamburge žmones ’ dėl 
likiecio Hilton viešbutis, visa ko“ supirko maisto pro. 
Kainos čia, žinoma, labai dūktų per vieną dieną tiek, 
aukštos, bet įrengimas pui- kiek bendrai krautuves par
kus Prie iėjimo stovi tar-Į duoda per mėnesį... O Ber
nas. -Jo ūgis yra kiek virš 2 lyne? Dėl to niekas net pus. 

į mttiu. Jis ne tik negauna to nepajudino. Kai aš pa- 
jokios algos iš Hilton admi- klausiau, ar jie nebijo, kad 
nistracijos, bet pats jiems dėl Kubos konflikto gali ir 

: moka 300 markių per mene- čia kasnors atsitikti, tai ga- 
į si už leidimą tenai tarnauti. • vaui atsakymą: Mes jau nu. 
i Mat šitas aukštas vyras sujojome ko nors bijoti, nes 

’• gražia uniforma surenka i kitaip iš viso negalėtume 
tiek daug arbatpinigių, ati-įčia gyventi. Be to, dabar
darinėdamas automobilių! Berlyne yra maisto ir kuro

Ką mačiau -girdėjau Berlyne
misarai ir 
daug uždiiba) ir todėl jeigu 
kurių prekių kainos yra net

V. Čekauskienė-Grinkevičiūte 

Skrendu į Berlyną : dalyvavo 
Berlynan turėjau skristi lunSf?nė»e

duris ir padėdamas žmonėm 
išlipti ar įlipti į mašinas, kad 

I jam vistiek gero pelno lieka. 
] Viešbučio prieangis — halė 
Į visa išklota storu nylon kili- 
• mu. Per kelias sekundes nu
važiuojama keltuvu į 13

i atsargų dvejiems metams,
O mes jau sėdėjom blokados 
metu vienerius metus ant 
džiovintų bulvių ir su žva
kėmis. Tai nėra ko mums 
jaudintis dabar.“

Berlyniečiams nėra įves-
• v I tos privalomos karines prie.teisėju sporto aukštų namo viršų. Tenai y- kain visnip VJlkani Vn_

Jis sako, kad ra barai, restoranai, stogo
sodai. Viename bare dega 
židiny atvira ugnis, kitame pl“maml;

šoka. ‘

volės, kaip visoje vakarų Vo
kietijoje. Tačiau savanoriaikad ra

«nuhu pienių bailius yia nei £>enviiaii imčiau >nnsu, . ... i- i
_ Ne tiktai automobiliai,, tokios, kaip JAV, tai ir tada antradien^kaip tik sa- židin.— Alou, Maiki! 

niekas neatsitiko?
— O kodėl man turėtų kas riuos

atsitikti? |„naktiniais klubais.“ Tenai;JAV. Maskvos cypdavatkė
— Aš sapnavau, kad po-i plerpia laukinis džiazas, ’ negali to parašyti, nes tada 

licija uždarė tave į lakupą, žvanga stiklai, šoka pusnuo-] visas jos dabartinio gyveni- 
tai sakau, gal ir lupti gavai, gės mergos, o įkaitą nuo mo „zalatijimas“ kiekvie

i tėve, bet ir kabaretai, ku- i jos Lietuvos žmogui yra 4-5 
čia priimta vadinti, kaltus

kada

— Sapna 
kia, tėve.

nieko nereiš-

Berlyniečiai dirba, gyve
na ir laikosi puikiai, nepai
sydami tų šaltų, grasinančių 
ir pasibaisėtinai žiaunų ak
mens ir spygliuotų vielų 
rankų, kurios į juos tiesiasi 
iš rytų, ir tų melų lūpų, 
spiaudančių kulkomis... 

(Bus daugiau)

KETURIS KARTUS 
NUMIRĘS ŽMOGUS

elegantiška publika 
Viešbučio kambariai apsta
tyti ir įrengti su įvairiais 
puošniais patogumais ir pra
banga.

Netoli Hilton, tuoj prie 
Zoo, yra Berlyno centras ir 
širdis. Širdis—tai žinoma 
Gedaechtnis Kirche, bažny
čia. Per karą ji buvo beveik 
visa sugriauta. Centrinė da. 
lis jos griuvėsių palikta sto
vėti, bet iš abiejų jos pu
sių pastatyta nauja bažny-

vo čempiono titulą. Tas lie
tuvis buvo J. Sharkey.

Vėl sužiba užrašas „Pri
sisekite savo diržus“. Aš pri
sisegu ir atidžiai žiūriu pro

įungia i ,anS3- Dar debesys, bet pa- 
J bet ir 1 stebiu, kad iš lėktuvo sparno 

. . ’ ... 'išlindo ratas. Aha, galvoju
kainos yra papigintos. Bilie.i u, taJ ratai tvarkoje, ir pri-

brangesnės, negu mas dėl Kubos po JAV pre
zidento Kennedy kalbos.

Iš Hamburgo į Berlyną 
skristi yra specialios sąly
gos: ne tik kad per dienai

kokteilių svečiai tursina be- nam paaiškės ir tikslas dum- dvidešimt lėktuvų
protišką ”twistą“. Tie kaba. ti akis nueis niekais. Hamburgą su Berlynu, bet ir j?. J

- Negali žinoti, Maiki.! retai bei automobiliai, tėve,
Juk tokius savizrolus, kaip; tai ir yra ta dirva, kuiioje MOKYKIMĖS IŠ
tu, policija dažnai apmuša. smagiausia tarpsta ištyirki-

— Ne Amerikoje, tėve. mo šaknys. Ir dabar, kai mu.
Čia vaikams yra duota tiek du čia kalbamės, Plattsbur- 
valios ir laisvės, kad polici-įgo mieste, New Vorko yals- 
ja bijosi juos ir paliesti. i ti joj, policija turi suėmus

— Ale taip neturėtų būti/ du jaunuolius, kūne užmušė
Maiki. į automobilių pardavėją. Ko.

— Gal ir neturėtu, bet ką dėl jie jį užmušė? Todėl, 
padaryti, kad taip yra? kad norėjo pavogti automo-

— Nu, tai valuk to čia bili ir susprogdinti seną, 
tiek daug ištvirkimo, Maiki. kad gnutų pinigų kabai etų 
Man pačiam dažnai kepurę; linksmybėm
numuša nuo galvos, o už- 
pereitą vakarą ir šoblę buvo 
nutraukę. Stačiai pasiutę 
velniai. Pasakyk, ar tavo 
škulėj prapesoriai už tokias 
šunybes nepastato ant pa- 
kūtos?

— Amerikos mokyklose,!

vaditai icTiiitaS 5 \ler‘^ ga,? ainu°Ja Įsimenu skaičiusi romanuose, 
KAPITALISTŲ (markes, o pemant ten ir at-j kad kartajg tie lėktuvo ratai 

gal, tik <9 mai Res. n galioja užsįblokuoja ir negalį išlįs- 
ti. Tada atsitinka nelaime. 

Debesys staiga dingsta, ir
(E) Savo pranešime kom. 

partijos plenume N. Chruš
čiovas pabrėžė reikalą mo-jvai tik dviejų bendrovių: 

RE A

vienerius metus. Iš Hambur
go į Berlyną skrenda lėktu-

Lvtia ič kaiiitali

kė: „
:tn -Tie naca—---

— Čia, Maiki, gali būti ir 
bedievybė kalta. Kai žmo
gus neina bažnyčion ir na
mie nesimeldžia, tai jo gal
voje tik linksmybės groja.

— Ne, tėve, čia rie „bedie
vybė“ kalta. Tiedu vyrukai 
lankė katalikų kunigų mo- 

tėve, bausmė ne madoje, i kyklas Pląttsburge. Jie buvo 
Kad ir labai mokytojas no- Jau baigę Švenčiausios šir-

Kodėl gi mes neparau. 
dojame tai, ką racionalaus, 
ekonomiškai naudingo turi 
kapitalistai? Buvo laikas,— vės lėktuvai 
turiu galvoje asmenybės kul-1 dėl geriau, 
to laikotarpį,—kai intensy
viai buvo propaguojama 
mintis, jog visa, kas mūsų,
—besąlygiškai idealu, o vi
sa, kas užsienietiška,—tiek 
pat besąlygiškai bloga. Bet

Z Rritish Kninnpfln Air- 
PA (Pan Ameri-ways) ir PA (Pan 

can). Aš išsirinkau PA, nes 
sakoma, kad su šios bendro.

kažko-

lėtų išdykėlį nubausti, ta
čiau nedrįsta.

— Kodėl nedrįsta?
— Todėl, kari vaikų mo

tinos tuojau subėgtų mokyk

dies Akademiją ir dabar 
lankė Mt. Assumption Insti
tutą. Vienas buvo jau 18 me
tų amžiaus ir vadinosi Ed- 
vvard Fontain iš Laconia, N. 

o antras 17 metu amlon ir išdraskytų jam akis,! 0 antras metu
jeigu jis išdykėlį nubaustų: 
o politikieriai ir iš tarnybos

Taip, yra toks žmogus, 
kuris keturis kartus mirė, 
bet tebėra ervvas. Tai vieno- 
je Maskvos ligoninėj tebe- 
gulįs garsus mokslininkas, 
gavęs Nobelio fizikos pre
miją Lev Landau.

Šių metų sausio 7 d. jis 
važiavo automobilium. Ke
lias buvo labai slidus, todėl 
šoferis nebesuvaldė maši
nos, ir įvyko nelaimė.

Landau kaušas buvo su
laužytas, sutrenkti smege
nys, 9 šonkauliai sulaužyti, 
pradurta krūtinė, perplėšta 
pūslė, paralyžuota kairioji 
ranka ir daiis dešiniosios 
rankos bei abi kojos ir t.t. 
įkandau tapo kurčias, aklas, 
be kalbos, nejautė skausmo

aš matau apačioje Berlyną!jčja įr varpinė—bokštas. Va- 
Aukšti namai tarp mažųjų, į kare virš to bokšto žiba auk. 
vanduo, traukinys, o dar jSinis kryžius ir iš lauko nau- 
kažkoks didelis kiemas ir ■ jOsjOs bažnyčios pastatas ži- 
jame gana daug automaši- Į ba< dega, margaliuoja, kaip 

daugiaspalviai brangakme
niai. Ties ta bažnyčia beveik 
visuomet stoviniuoja eilės

nų. Jau, rodos, visai arti žo
lė ir žemė po kojom. Vos pa
jutau, kaip lėktuvas „sėdo“

tę lėktuvas "žvėriškai“ su-įant žernės, o dabr labai grei- ‘ žmonių, kurie nori patekti i 
uzia, pilnu greičiu i leda ii... tai važiuoja ir privažiuoja jos vidų. O viduje kunigai 
jau žeme krenta atgal. Pa. prie pat stoties durų. 1& ,aik(> j
sikehmo momentas nebėjau. Puiki> graži kelionė, kuri das.

Žmonės ant žemės truko 50 minučių, pasibaigė.

Paskirtą valandą ir minu-

ciamas.
juk kulto laikai praėjo. Mes'jau nebeatskiriami, tik ju- įi"jpay į§ lėktuvo, einu į sto.l abiejų bažnyčios pusių 
i--~ ir t 1 — -• . ,. . . ■ • ’ ’1 eina dvi puošniausios Berly.turime atsiminti V. Lenino! dančios mašinos, traukiniai, tį_ Tempelhof. Ten manęs!
nurodymą— mokėti, reika- i namai ir gamta matyti. Kiek i j‘au ]aukė mano draugė N.'ro gatvės: Tauntzienstras- 
lui esant, mokvtis iš kapiu- vėliau matau pro langą tik-.-,. ponas L Sveikinamės ir!

džiaugiamės. Einame čia 
jaučiu, kad lėktuvas kyla vis pat, „užtvarą“, kur kyla ju.

listų, perimti tai, ką jie turi į tai „spalvota žemėlapį“ 
protingo ir naudingo.“

se ir Kurfuerstendamm. Ten 
yra geriausios krautuvės, žy
miausios kavinlės, kaip

KAIP IŠVENGTI 
KAREIVINIŲ?

aukštyn ir 
dam virš 
duo. ir miškai

žiaus Josenh Mack'av : t? mas7 kuris kariui, kandidą- 
1 " 1S i tui i parlamentą, duoda teisę

iki rinkimų išeiti iš kariuo
menės. Bet jis buvo pamirš-

New Yorko. Taigi jau ne
jį išmestų, norėdami įsiteik- maži vaikai ir gal būtų ėję į;

‘ kunigus. Bet jiems rūpėjo ’ 
gražios merginos ir kabare
tai, kur reikia daug pinigų, 
todėl ir sugalvojo apiplėšti 
automobilių agentūra, šeš

įr miškai atrodo lyg
--------- i milžiniški spalvoti kilimai.

Anglijoje yra senas Įsta- Dar aukščiau. Patarnautoja

aukštyn. Skren- danti juosta iš rūsio, o ant 
miškų. Dabar ru-į jos važiuoja lėktuvo keleivių

’Kanzler' ir restoranai,

lagaminai, išimti iš lėktuvo.’ ’ak Ten dieną ir naktį judė-
kaip „Kempinski“, kinai, ba-i ir jokio jaudinimo. Jo tem-

ti tėvams ir užtikrinti sau 
jų balsus būsimuose rinki
muose.

— Tai tu sakai, kad dėl 
vaikų ištvirkimo kalti tėvai?

— Ne vien tiktai tėvai 
kalti. Kalta ir politikieriška
valdžia Kalta ir masinė gal- i skaičius auga valandom!
vosena, kad vaikai turi turė-} madini, juodu ateisią issi-į yargiJ !<:,»•;« j,, rimta? ma™ 
ti neribotą laisvę, kad ne-Įrinkti sP°rtini automobili, oj 5ūt- ‘ R 1 mano

Fontaino tėvas atvažiuos pi.

tas ir niekas iki paskutiniųjų 
dienų juo nesinaudojo. Jį 
atsiminė tik prieš vienos a- 
pygardos rinkimus, kurie

UdTėnio 3 64

■ ranešė, kad mes dabar 
skrendame tarp 3.000-3,500 
metrų aukštumoje ir taip 
mes turime skristi iki Berly
no: nustatytoje sklidimui 
"juostoje. Vienas keleivis 
pasakoja, kad vieną kartą, 
skrendant iš Berlyno, šioje 
.juostoje keleiviai papuolė i 
baisią perkūniją. Jeigu lėk-telefonu agentūros savinin-!uaiS13 perKuniją. jeigu įeK- 

kui. kad rytojaus dieną, sek.I J.. --“1 ą 11 toklli kan<Jidatų tuvas būtų galėjęs skristi 
■ — ,i: : j i.. • i >-kaicius auga valančiomis. K-i p k- to?

tmkdomi galėtų vystyti savo 
proto gabumus. Tačiau yra 
bėda, tėve, kad jaunas 
žmogus turi daugiau ūpo, 
negu proto. O kai ūpas yra 
jo varomoji jėga, tai jis el
giasi kaip beždžionė. Ir kai 
keletas tokių chuliganų su
sideda. tai jie nakties metu 
išvarto ir sudaužo kapinėse 
paminklus, arba Įsilaužia

nigus sumokėti. Bet jie me 
lavo. Jų tikslas buvo savi
ninką užmušti ir automobili 
pavogti. Taip jie ir padarė. 
Savininkas buvo atrastas o- 
fise su perskelta galva ir su
grūsta krūtine. Suimti jau
nuoliai prisipažino kalti, ta. 
čiau teisinasi, kad savininką 
užmušti nenorėję: jie norė-

parlamento atstovu, 
- • vargu rūpi, kiek gaus balsų, 

bus ar nebus išrinktas, bet 
iki rinkimų galo jie bus lais
vi nuo karinės tarnybos. Po 
rinkimų toks kandidatas vėl 
žygiuos į kareivines, bet tar. 
nybos laikas jam bus gero
kai sutrumpėjęs.

Karo ministeris tuo jau 
susirūpino.

mokyklon ir tenai viską su- ję tiktai pritrenkti jį, išlupti 
ardo. Tokių atsitikimų, tė-jiš seifo pinigų kabaretuose 
ve, pilni Amerikos laikraš- Į pasilinksminti ir pavogti au.

i tomobilį, kad galėtų su mer- 
Maiki .nknnin giRomis pasivažinėti. Dabar

reikalo 
bę“.

ikišai čia

Pro dideles stiklines duris 
išeiname į stoties aikštę. 
Kai tik prisiartinome prie 
vienų durų, jos pačios pla
čiai atsidarė. Išeinam ir sė
dam į mano bičiulės mašiną. 
Aš pradėjau nerimauti, nes 
savo laiku Berlyne lankiau 
universitetą ir dabar, po tiek 
metų, vėl esu čia. Ar aš jį 
beatpažinsiu?

Vakaru Berlynas
Berlyną atpažinti man bu

vo nesunku. Nors ir daug 
pasikeitimų, bet jo bendri 
bruožai pasiliko. Daug gat
vių praplėsta, daug naujų 
dangoraižių išaugo tose vie
tose, kur neseniai buvo tik 
griuvėsiai. Bet kurnekur

kiek žemiau, tai jie perkūni
jos būtų išvengę, bet lakū
nas pasakė, kad daug 
geriau skristi per perkūniją, 
negu nusileisti į uždraustą 
aukštumą ir tuo būdu rizi
kuoti pavojum iš bolševikų 
pusės. Dabar mes skrendam 
virš debesų. Atrodo, lyg po griuvėsių yra dar ir dabar.
kojomis milžiniški sniego 
laukai. .Jie kartais blizga į- 
vairicm spalvom. Labai gra- 

• žu!
---------- Į Kartu skrido ir buvęs pa-
bedievy-1 aulinis bokso čempionas 

Max Schmeling. Pro šalį ei-

Išaugo visai nauja miesto 
dalis, vadinama Hansa- 
Viertel. Ten pristatyta dide
lių gyvenamųjų namų, kurie 
yra suprojektuoti ir pastaty. 
ti įvairių kraštų žinomų ar
chitektų. Man ypač patiko

j imas. Gatvės plačios, puoš
nios, švarios, publika ele
gantiška, vakarais skonin
gai spalvotos reklamos žiba 
ir dar daugiau puošia bend
rą vaizdą. Ant plačių šali
gatvių meno mokyklos stu
dentai piešia, šalia jų sto
vi kartoninės dėžutės. Kas 
nori, gali įmesti tenai kiek 
pinigų ir tuo palengvinti tų 
studentų materialinę būklę. 
Toliau nuo Berlyno centro 
yra seni ir naujai pastatyti 
gyvenamieji namai, daug 
sodų, parkų.

Wansee ir HaveI tarp
miškų, čia berlyniečiai pra
leidžia šiltas dienas besi- 
maudydami arba beplaukio- 
dami laiveliais.

Berlynas su savo aplinkų, 
ma yra labai gražus, ele
gantiškas ir savotiškas mies-

peratūra pakilo iki 107 laips
nių ir retai ją tenumušdavo 
vaistais iki 104. Ir buvo gy
vas.

Po keturių dienų įkandau 
širdis nustojo plakti... ir jis 
mirė, bet buvo pradėtas 
dirbtinu būdu pumpuoti 
kraujas į kairiosios rankos 
arterija, ir... širdis vėl pra
dėjo plakti. Ji dar buvo su
stojusi 7-tą. 9-tą ir 11-tą 
dieną, bet dirbtiniu būdu 
vėl atgaivinta.

Sovietijos ir užsienio ge
riausi specialistai stengėsi 
Landau nuo mirties išgelbė
ti, ir jis šiandien jau kalba 
apie grįžimą prie mokslinio 
darbo.

KNYGOS JAUNIMUI

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

tas. Jis tikrai vertas aplan-j TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
kyti ir apžiūrėti. Berlyne- 15 pasakų ir padavimų. 180
visko galima pirkti ir net|PusL kaina ...................$2.00
kiek pigiau, negu kitur Vo-!GINTARėLė. j. Narūnės pasa- 
kietijoje, nes Berlynas turi | ka. gražios iliustracijos. 24 
specialius tik jam galiojan-Į— Nu, jeigu aš padariau dama, netvčia nusišvpsojau,!narna1’ ?upro.fcktuoti ir pa- ... .

misteiką. tai uskiuzmi. ži- ° lis tada atistojęs pasvei-!?tatvti Argentinos, Suomijos cius mokesčius su nuolaido-j
............................. ’-----  kelerius! ,r P»’ancūzijos architektų. 1 mi<s- V>sos tekstilės prekės,;

aplankęs mū- įdomios ir originalios for- ‘Pavyzdžiui, kainuoja 5G-] 
eestachte, kur mos’ nuostabus spalvų žai- pigiau, taip pat batai,'

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

jrtLYNI KARVELIAI. Aloyro Ba
rono apysakaitė* vaikams, <59 psl. 
«*in* ........................................ J 1.5(1
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MOTERŲ SKYRIUS
LEVAS TOLSTOJUS

Pragaro prisikėlimas
(Tęsinys)

— Bet mokslas juk buvo toks nepainus ir toks aiš
kus, — tarė Belzebubas vis dar nenorėdamas tikėti, kad 
jo tarnai būtų padarę tai, kas jam nė galvon neatėjo. —
Daryk kitiems taip, kaip nori, kad tau kiti dantų! Kaip 
tokį mokslą bepakeisi?

— Šitam tikslui, man patariant, jie pasigavo Įvairių 
priemonių, — atsakė pelerinuotasis velnias. — žmonės 
žino tokią pasaką apie gerą burtininką, kuris, gelbėdamas 
žmogų nuo nelabojo, pavertė ji kviečio grūdu,, ir kai ne
labasis burtininkas, pasivertęs gaidžiu, buvo besulesąs 
tą grūdą, gerasis burtininkas babėrė ant šito grūdo sieką 
paprastų grūdų. Nelabasis burtininkas neįstengė sulesti 
visų glūdų ir negalėjo rasti reikiamojo grūdo. Tą pat pa
darė ir jie, man patariant, su mokslu to, kuris mokė, kad 
vienintelis įstatymas yra daryti kitam taip, kaip nori, kad 
tau kiti darytų: jie pripažino šventu Dievo Įstatymų iš
reiškimu visas 49 knygas ir tose knygose pripažino kiek
vieną žodį paeinant iš dvasios šventos. Jie išbėrė ant aiš
kios, suprantamos tiesos tokią daugybę tariamų šventų 
tiesų, kad nebegalima nė pažinti jų visų, nė rasti jų žmo
nėms reikalingosios. Tai viena priemonė. Be to, jie dau- j 
giau kaip tūkstantį metų žudydavo, degindavo visus tuos, 
kurie stengėsi surasti tiesą.

— Dabar šita priemonė jau nebevartojama, užtat jie 
nors ir nebedegina tiesos ieškančių žmonių, bet taip apkal. . 
ba juos, taip gadina jų gyvenimą, kad tik retas teisdrista • 
jų nedorybes parodyti. Tatai antroji priemonė. Dar yra | 
trečioji priemonė: pripažinę save neklystančia bažnyčia, i 
jie prireikus mokina griežtai priešingai, negu pasakyta Į 
šventajame rašte, leisdami savo mokiniams, kaip jie nori, 
išsipainioti iš tų prieštaiavimų. Štai, pavyzdžiui, rašte yra 
pasakyta: tėra vienas jūsų mokytojas Kristus ir savo tėvu 
nieko kito nevadinkite ant žemės, vienas tėra jūsų tėvas, 
kuris yra danguje. Ir nevadinkite mokytojais, nes vienas 
tėra jūsų mokytojas — Kristus. Jie gi sako, mes esame 
žmonių vieninteliai tėvai, mes vieni mokytojai. Arba pa
sakyta : jei nori melstis, melskis pats vienas, ir Dievas iš
klausys tave. Jie gi moko, kad reikia melstis bažnyčioje 
visiems kartu, giedant ir muzikai griežiant. Arba vėl yra 
pasakyta rašte: neprisiekite nė trupučio, jie gi moko, kad 
reikia prisiekti būtiną paklusnumą valdžiai, nors valdžia 
kažin ko reikalautų. Arba pasakyta: neužmušk, jie gi mo
ko, kad galima ir reikia užmušti kare ir teismo sprendimu.

Tai pasakęs pelerinuotasis velnias užsimerkė ir išsi
viepė iki pat ausų.

— Tai labai gerai, — pasakė Belzebubas ir nusijuo
kė. Ir visi velniai ėmė garsiai juoktis.

— Argi vėl kaip seniau yra paleistuvių, plėšikų, gal
važudžių? — linksmai paklausė Belzebubas.

Velniai vienas per kitą ėmė girtis Belzebubui:
— Dar daugiau kaip seniau! — šaukė vienas.
— Paleistuviai netelpa senose nuovadose! — spie

gė antras.
— Nebeužtenkame kuro galvažudžiams! — šaukė 

trečias.
— Nešaukite visi kartu, teatsako užklaustasis. Kuris 

iš jūsų prižiūri paleistuvavimą, eikš šen ir sakyk, kaip tu 
elgiesi dabar su pamokymais to, kuris užgynė mainyti 
pačias ir neliepė žiūrėti į moteri su geiduliu. Kuris prižiū
ri paleistuvavimą?

— Aš, — atsakė prišliaužęs prie Belzebubo panašus 
į moteri rudas velnias ištižusiu veidu, apsiseilėjęs, visgro-, 
muiluodamas. Jis iššliaužė priešais kitų, atsitūpė, perkrei,» 
pė ant šono galvą ir, prikišęs tarp kojų uodegą, vizgenda
mas pradėjo pasakoti pratęsdamas:

— Darom mes tai ir senoviškuoju, tavo, mūsų tėve 
ir valdytojau, dar rojuje pramatytuoju pavyzdžiu ir nau
juoju bažnyčios būdu. Šis naujasis būdas yra šitoks: mes 
įkalbame žmonėms, kad tikroji moterystė tai ne sujungi
mas moters su vyru, kaip tai iš tikro yra, bet, pasirėdžius 
išeiginiais drabužiais, nuėjus į tam tikrus didelius rūmus 
ir ten užsidėjus ant galvos tam tikslui padarytas kepures, 
giesmes giedant, apėjimas tris kartus aplink stalelį (Taip 
vykdavo jungtuvės pravoslavų bažnyčiose, Vert.). Mes 
įkalbame žmonėms, kad tik šita yra tikroji moterystė. Ir 
žmonės, patikėję manimi, kad kiekvienas susijungimas 
motei-s su vyru be šitų aplinkybių yra paprasta pramoga 
arba sveikatai reikalingas dalykas, ir todėl, nieko nebijo
dami, ieško tokių smagumų.

Velnias perkreipė savo ištižusią galvą į antrą pusę ir Įdegimu? 
nutilo, tarytum norėdamas pamatyti savo žodžių įspūdį.

Belzebubas linktelėjo galva pritardamas, ir velnias 
tęsė toliau.

— Šitokiu būdu, neužmiršdami ir užgintojo vaisiaus 
smalstiesiems, mes pasiekiame ko geriausių rezultatų. 
Manydami, kad, nors su kažin kiek moterų susijungus, 
galima visiškai dorai susituokti bažnyčios apeigomis, jie

PRINCESĖS SlŽADĖTINb

Anglijos karalienės pusseserė Kento princesė Aleksan
dra, 25 m. amž.. susižiedavo su 34 metų grafu Bruce 
Ogilvy.

tokia jauna, kaip buvau“ ar
ba "Mano amžiuje...“?

11. Ar turi humoro jaus
mą?

Jei į klausimus 1, 3, 4, 5, 
6, 9 ir 11 atsakai "taip”, o 
į klausimus 2, 7, 8 ir 10 
"ne“, tai tu gali būti niekada 
nepasenusi.

ŠEIMININKĖMS

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiamieji,
Siunčiu $6 čekį: penki do. 

leriai prenumeratai, o liku
sieji Maikio tėvui Kalėdų 
dovanėlei, kad jis būtų pa
jėgus su Maikiu "sprečytis.“

džiųjų švenčių metu bent 
maža dovana apdovanoti.

Detroit, Mich.
L. Balčiūnas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

Keleivio skaitytojai neturi- galite gauti Keleivio įstaigoj
me jo pamiršti ir bent di-|už 50 centų.

Smegenų maltiniai
KAS GI YRA TAS MURKLYS?

Benediktas Rutkūnas 

MADONA

Drebu.
Tarp plaštakų tu pasikėlei, y
grąžais atogrąžų žieduotais šonais: 
kaip tavo prakaitas man kvepia! 
kaip tvinsta marios!
Pribrinko žvaigždės... —
koks didelis, koks mylimas erškėčių veidas!

Tu — ne rožė raškyta,
tu — ne ašarų duona —
mano vizijų nokstantis vaisius —
žemė madona!

Aš — prabudęs tavy
glūdumoj tartum linas —

»tv aivivaiici. IIIV nv
su tavim dalinuos.

Vai, kokia tu didelė, graži:
diena pražydus, naktimi,
ir vakaru, ir rytu rožių,
gyvybę megzdama atokaitoj!

Tu — pergera — neišbučiuota, 
tu — pergraži — nesužieduota'
Vai, kaip tave mylėti
stebuklinga!

Peržydrios tavo akys — ežerai, 
perkvapnios kasos — gėlynai vasariai, 
kalnai snieguoti — baltos krūtys, 
nugrimzdę karančiuos žvaigždynuos!
Vai, leiski, madona, man dobilu baltu 
per amžius žydėti — 
permaža man vieno gyvenimo savo 
tave išmylėti!

Duoki man tūkstantį amžių,
duok — begalybę:
aš palmėmis taką i saulę nuklosiu,
nuvesiu gyvybę!

Ir aš žydžiu, gelmėj svyruoju 
apynio spurgo girtumu, 
ir lūpomis iš tavo lūpų 
gyvenimą imu...

Tu — ne rožė raškyta,
tu — ne ašarų duona:
mano vizijų nokstantis vaisius — 
žemė madona!

AR AS SENA?

Nei sustirę sąnariai, nei 
pražilę plaukai, nei raukšlės 
nepasako tikrojo amžiaus. 
Atsakymai į žemiau surašy
tus klausimus pasakys tiks
liau, kokio amžiaus esi.

1. Ar mėgsti jaunus žmo
nes?

2. Ar daug laiko praleidi 
praeitį prisimindama?

3. Ar žiūri į ateitį su užsi-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-
Svarą smegenų išmirkyti mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

šaltame vandenyje, nulupu jnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
nuo jų p e\ ę, &u eti į \ ei - įLas(jjeR jank0 jr varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 

kės' vandūo** irsupiaustyti ^ai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
plonais kubeliais. : *r Jam ten^a priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Keptuvėje sušildyti šauks. Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
tą sviesto, įdėti vieną smul- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
kiai sukapotą petražolę, pu., sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
sę galvutės? taip pat smulkiai, caka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
supiaustyto svogūno ii pa-, ta Tai gera (jovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Taip pa,-uoX mZ—!“' Apysakos kaina $1.80 su pereiuntimu.

šyti su išvirtomis ir supiaus- Į 
tylomis smegenimis, dar į-i

dantį vandenį ir pavirti 10 
minučių. Išgriebti kiaura- 
samčių, palaikyti, kol nute-

• Idėjus 5 šaukštus miltų, vie-; 
ną žalią kiaušini, druskos ir j 
pipirų. Po to formuoti malti
nius, pavolioti juos džiūvė
siuose ir kepti įkaitintame 
svieste.

Patiekti su žaliaisiais žir
neliais, kopūstais ar bulvių 
koše.

DĖL RŪKO DAUG MIRĖ

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Anglijoje siautė toks bai
sus rūkas, kokio ten nebebu- į TfIE RED STAR, rašoma apie 

Į vo per 10 metų. Koks jis bu. komunistų įvykdytas žudynes 
vo, gal geriausiai pavaiz
duos atsitikimas su Bostone 
leidžiamo dienraščio “The 

įChristian Science Monitor"
Į korespondentės vyru.

Jis Londone važiavo au
tomobiliu ir paklydęs išlipo 
susivokti, kame esąs. Kiek 
pasitraukęs nuo automobi
lio, jis jį pametė ir tik su ki
tų pagalba besurado.

Tas rūkas susimaisęs SU DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
dūmais, ypač pavojingas i Sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
sergantiems alsuojamų or
ganų ligomis, todėl per 4 
rūko dienas virš 100 žmonių 
“staiga" mirė, o ligoninėse 
paguldyta keli tūkstančiai 
žmonių.

KALĖDŲ DOVANA

Artinasi Kalėdos. Galvo
jame, ką savo bičiuliams pa
dovanoti. Geriausia dova
na — išrašyti Keleivį.

LEAVE YOUR TEARS IN į LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės ”Kryšiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina .„.$3.95.

Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų, kaina ............$0.75.

T mrTTTrrrT a. x*r'T»rrrz\TinLILivyiŲ IŠEIVIJA A.THLKIA.VeFE». 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ....................................... $4.00
kaina ......................   $1.25

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žuko }- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ....................................... $5.00.

VAIKO SVEIKATA, paras? dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

4. Ar domies ko nors nau
ja išmokti?

5. Ar turi kokį mėgiamą 
"arkliuką,, (hoby)?

6. Ar domies, ką kiti apie 
tave sako?

7. Ar visuomet manai e- 
santi teisi?

8. Ar esi mažiau pakanti, 
negu anksčiau?

9. Ar įsigijai neseniai 
naujų draugių?

10. Ar sakai "Aš nebesu

LIŪDNA SKIRTIS

Šitą asiliuką, kuris užaugo 
New Yorko zoologijos sode, 
nupirko žmogus iš Tarry- 
town. N.Y. Jam liūdna ap
leisti savo gimtąjį kampelį, 
todėl .jo prižiūrėtojas jį lai
ko apkabinęs, tuo norėda
mas jį nuraminti ir paguos
ti. .

minimai, 464 psl., kaina.... $6.00
1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi

nimų antroji dalis, 592 poslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta? Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ...................... $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ......................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina...........................25 Cnt

MARLBOROUGH‘3 LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25

ATLAIDŲ PAVfiSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina ..••••.•••.■••«* $3.00.

NEMUNO SCNCS, Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

TIKRA TETSYBfi APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuoUVIŲ PI
ų iki Li______

Priklausomybės galo 1795 metais.
atašė Jonas Karys, daugybė 

veiksi
kaina
veikslų, 396 psl., geras popilenus,

$10.0$

maino šimtus moterų ir taip papranta, kad ir bažnytiškai 
susituokę nesiliauja paleistuvavę. Nepatikus jie sutrauko 'i 
pirmąjį ryšį ir su kita vaikščioja aplink stalelį.

Velnias nutilo ir, nusišluostęs uodegos galu seiles, 
perkreipė galvą į antrą šoną ir įspyrė akis į Belzebubą. 

(Bus daugiau)

NEPRI KLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

ALTORIŲ SEŠfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 0S1 puslapis. 
Kaina ................................... $0.00.

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

žEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945j užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

‘EMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina__ _ $4.50

CŲDfiL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

sOCIAI.IZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI. St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.....................S0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

MILŽINO PAUNKSMfi. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina..................................... $2.50

IŠĖJUSIEMS NEGRJžTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p«l. Kaina $5.00

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

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI HET-JVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ............................................ $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
<2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................. J1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00

| SOCIALIZMĄ. 
Blit

TAVO KELIAS
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RfiS, 32 psk, kaina......... 25 Cnt.

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū- 
’O pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai. 

......................................... 50 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63< E. Broadtray------ :-------So. Boston 27, Mase.
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Nauja Azijos gripo grėsmė
Amerika dar kaitą stovi 

prieš azijatinio gripo epide
miją, jau trečią nuo 1957 
metų. Šios rūšies gripą su
keliantis virusas pasirodė 
pereitų metų sausio mėnesį

mijas. Jos ekspertai papras, 
tai žino mėnesiais iš anksto, 
kada ir kur gripas gali pasi
rodyti ir kurios rūšies viru
sas yra jo sukėlėjas.

Gripui nėra gydymo. An-
Rusijoje ir per žiemą perke- tibiotikai, kaip pav. penici- 
liavo per kelias tautas Toli- linas, yra vertingi kovojant
muose Rytuose ir Vakarų 
Europoje. Laimei, buvo su
krautas nemažas kiekis 
priešgripinių skiepų ir, galt 
ma tikėtis, kad šiais metais 
laukiama gripo epidemija 
nebus tokia baisi, kaip pir
mojo azijatinio gripo metu 
JAV-se prieš penkeris me- 
tu.s.

VIETINES ŽINIOS
“Mačiau suvargusią, 

nuskriaustą Lietuvą.”

Taip gruodžio 8 d. Bosto-

galėsi
dalv-

busirenka Dorchesterio 
klubas

Ši penktadieni, gruodžio
ne pradėjo savo paskaitą* 14 d , So Bostono L. Piliečių 
Dan Kuraitis, kurį čia pa- jjr-jos salėje bus Dorcheste-

nagrinėjant visuomenė
‘sužinoti, kokių baisių daly
kų yra viešose įstaigose. Bet 
ta byla jau kelintą kartą atL 
dedama. Dabar ji paskirta 
sausio 7 d., bet ar ir tą dieną 
bus nagrinėjama, kas gali 
pasakyti.

SANDĖLIS VISOKIŲ • Ieškau savo sūnų : Antano. Ber-
• nardo ir Juozo Balčiūnu. Jie g>- 

7; veno Neuarke, N. J., vėliauARBATOS ir ŽOLIŲ ■ New Yorke(Bronx’e). Duosiu
į $10 tam, kuris pirmas praneš 
i man jų adresus. Pranešti

kvietė Laisves V arpo radi 
jo vadovybė papasakoti ke
lionės į Lietuvą įspūdžius ir

rio L. Piliečių Klubo narių 
visuotinis susirinkimas, ku
riame bus renkama kitų me-

Bendruomenė* dešimtmetis

parodyti ten susuktą tilmą. valdyta. Po susirinkimo 
Sovietų atstovybė pirmą bus linksmoji dalis su už

kartą pranešė jam, kad Vii- kandžiais.
prieš antrines bakterines in
fekcijas, kurios dažnai pasi
rodo po gripo, bet į patį gri- į niuje jis galės būti 7 dienas,
po virusą jie neveikia. Lai
mei, mokslininkai pagamino 
efektingus prieš gripą skie
pus ir, Pasaulinei Sveikatos 
Organizacijai įspėjus, gydy
tojai gali skiepyti žmones 
atitinkamos lūšies skiepais 
dar gerokai prieš gripo epi-1957-58 m. ir 1959-60 m. t 

epidemijų metu sveikatos j demijos kilimą, 
pareigūnai nušviečia, buvo* Besiruošiant sutikti atei- 
įskiepyta didelė žmonių da-; nančią gripo epidemiją, 
lis. Sykį persirgę gripu perįJAV-ių Viešosios Sveikatos 
praėjusias epidemijas asme-j Tarnyba pataria skiepytis

o Rygoje 3, bet po kurio lai- . .
ko gavo žinią, kad Vilniuje* • 
jam užteksią 4 dienų, o galų 
gale pranešė, kad Vilniuje 
jis tegalėsiąs pasilikti tik 2 
su puse dienas. Jis sutikęs 
ir tomis sąlygomis važiuoti.

Vilniun atvykus D. Ku
raitį tuoj pradėjo “egzami
nuoti” čekistas “korespon
dentas,” kuris “Tiesoje” pa
rašė donosčikišką straipsnį 
apie jį. Atrodė, kad Kuraitis

kandžiais.
Visi nariai kviečiami da-

A. Young,
sekretorius

Adv. J. Grigalus 
inauguracijos komitete

Nebėra abejonės, kad gu
bernatorium bus Endicot 
Peabody, todėl jau sudary-

nys yra apsaugoti nuo sekan-visiems asmenims virš 45 paklius į sunkią bėdą, bet
čio gripo, sukelto to paties 
viruso. Sveikatos departa
mentas skatina, tačiau, ma
sinį žmonių skiepijimą, ypač 
tų žmonių, kurie turi virš 45 
metus amžiaus ir tų, kurie

metų amžiaus, nėščioms mo
terims ir žmonėms, sergan
tiems chroniškomis ligomis. 
Reikia dviejų skiepų injek
cijų pilnai apsisaugoti nuo 
gripo. Pakartotiniai įskie-

serga chroninėmis ligomis. Į pijimai yra patariami žmo- 
Per praėjusias epidemijas nėms, anksčiau įsiskiepiju- 
daugiau kaip 90,000 žmo- siems.
nių, priklausančių šioms gru-; American Council
pėms, mirė nuo azijatinio! 
gripo.

Su galingo elektroninio
CLIFFSIDE P ARK, NJ.

Mirė A. ir K. Griniai

jis, amžinas keliauninkas, 
buvo ir šį kartą laimingas— 
išsisuko ir net trijų "palydo. • 
vų” saugojamas gavo leidi
mą aplankyti savo tėviškę— 
Šaukotą.

Trumpai suglaudus jo įs
pūdžiai tokie:

Lietuva spaudžiama la
biau negu caro laikais, tik 
naujoviškiau, gudriau. Lie
tuviai spiriasi kiek išgalėda
mi. Jų visų tekanti saulė— 
Amerika.

Vilnius gražiai atrodo,

Pereitą sekmadienį L. 
Bendruomenės Bostono A- 
pylinkė minėjo savo dešimt
metį.

Tą dieną buvo ir Bend
ruomenės Apygardos atsto
vų suvažiavimas. Jų apra
šymams šiame numery nebe
buvo vietos, tad juos patal
pinsime kitame.

ROCKFORD, ILL.

Metinis Balfo susirinkimas
Balfo 85 skyriaus valdyba

prieinamiausią kaina
KATALOGAS

Dykai siunčiamas pasai 
pareikalavimą

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKA, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo. bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
BOX 305, CLINTO.V, INDIANA 

DEPT. 5
PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.

Ke
leivis” (Juozas Balčiūnas), 

I 636 Broadtvay, So. Boston, 27. 
Mass. (50

Noriu susipažinti su našliu ar 
vaikinu nuo 50 iki 60 metų am
žiaus. Esu našlė, vienai nubodu 
gyventi. Prašom rašytii adresu: 

.Virs. Rose Stogis 
011 W 19th Place 
Chicago 8, III. (50

tas inauguracijos (įvesdini-; šaukia giuodžio 16 d. 2:30 
mo į pareigas) komitetas. Į vai. Lietuvių Klubo mažojoj•• 1 • A. • 1 t l 1 — * A * * • • Ijį pakviestas ir adv. John 
Grigalus.

Inauguracija bus sausio 
i 5 dieną.

Nauja Darbininkų Dr-jos 
vadovybė

mikroskopo pagalba gripo ,
virusas atrodo kaip vatos ga-l Lapkričio 18 d. trumpai i v ...... T
baliukas. Y ra labai daug | tesirgusi mirė 65 m. amžiaus i pavažiuojant i ^aukota 
gnpo viruso nisių, ir vis dai • Grinienė-Grigaliūtė, | P ; Šaukotą
naujų reguliariai pasirodo. | g
įvairios įu rusvs oasizvmi lapkričio 21 d. ją palaido- 1 ų ų dvarus—kolch°- 

jus, mirė ir jos vyras 69 m. 
amžiaus.

Gruodžio 9 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Dr-jos 21 
kuopos narių metinis susi
rinkimas. Jame patvirtinta 
valdybos pateikta apyskaita, 
išrinkta šitokia valdyba: 
pirm. V. Jackūnas, vicepirm. 
K. Marcilionis, sekr. N. Jo- 
nuška, fin. sekr. K. Zabitis, 
ižd. C. Janeliūnienė,
M. Jalmokienė

Po
lios vaišės
sės į New Jersey iškeliau
jančiai senai kuopos narei 
Z. Petkauskienei.

Jaunieji Tamošaičiai gaudo 
radijo pasaulį

salėj metinį susirinkimą. 
Bus valdybos pranešimai, 
po to naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai.

Kviečiame narius, rėmė
jus ir visus prijaučiančius 
kuo gausiausiai susirinkime 
dalyvauti.

Po
užkandžiai ir pokalbiai.

Valdyba

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

Dabartinio Penersmo 
Priežastys

Pasaulio Išgelbėtojas
Mes švento Rašto skaitytojai 

nuo 1874 metų skelbiame Jė- 
susilinkimo—bendri Įzaus Kristaus karalystę, kurios 

prašėme prieš 19 šimtų metų. 
Dabar atėjo tikrasis laikas, apie 

Į ką pranašai kalbėjo.
j Man yra labai malonu šian-1 
dien skelbti jums geras naujie- j 
nas ir pranešti, kad prisiartino į

, Dievo nuskirtasis laikas sunai- 
1 kinti šitas šėtono karalystes ir 
Įsteigti Dievo Karalystę ant 
žemės. Dievas bus išgelbėtoju 
žmonijos iš pavojaus, pasaulio iš 
nelaimingo stovio, kokiame jis 
dabar vra. Pasaulis šioje pras-

BALTIMORE, MD.

Čia atvyks Dan Kuraitis
Šį šeštadieni, gruodžio 15 

oir. ? val- va^-, Lietuvių sa- 
, Įėję (851 Hollins St) Dan

įvairios jų rūšys pasižymi 
tuo, kad jos sukelia specifi
nius antikūnius, kai žmogus 
gripu suserga.

Vienos rūšies viruso in
fekcija padalys žmogų sau
gų nuo antro susirgimo tos 
pat rūšies gripu, bet jis gali 
susirgti gripu, sukeltu kitų 
rūšių virusų. Mokslininkai 
pavadino pagrindines virusų 
grupes A, B, C ir D tipais. 
Bet yra dar keli šių pagrin 
d irių grupių porūšiai. Gru
pėje A yra žinomi mažiau
sia dar keturi virusai. Vie-

7.1 l.Q

Pora smulkmenų. Jam 
paskirta vadovė, išprususi 

Velionis, jaunas būdamas, i mergaitė, nenorėjo tikėti, 
uoliai dirbo SLA 70 kuopo- Į kad Chruščiovas būtų savo 
je ir buvo vienas vietos kiu- i batu daužęs Jungtinių Tau- 
bo steigėjų. Liko duktė su tų stalą. Ji laikė tokį pasa-Liko duktė 
vyru ir 2 anūkai.

Griniai prieš kelioliką 
metų laikė užeigą, bet Gri
niaus sveikatai sušlubavus, 

' ją pardavė. Grinius, kaip

kojimą "priešo propagan
da.” Kai Kuraitis savo 37 
giminėms Šaukote išdalinęs 
po 10 rublių, tai grįžtant 
vienas “palydovų” jam pri-

nas is jų sukelia azijatinį Į ^raz!a* su barinėmis apei- 
gripą ir jis yra vadinamas į £onns-

karo veteranas, ilgus metus; kišęs, kad taip elgdamasi jis 
išbuvo veteranų prieglaudo. savo gimines tvirkinąs, da- 
je, ten ir mirė. Palaidotas rąs juos tinginiais.

Po paskaitos D. Kuraitis 
parodė tiumpą filmą. Žmo-

A2.
Gripų, sukeltų virusų gru

pių C ir D, epidemijos yra 
retos JAV-se, bet gripas, 
sukeltas grupės B virusų,

nių buvo beveik pilna So. 
Bostono L. Pil. Dr-jos salė. 

Gruodžio 7 d. D. Kuraitis

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na ................................ $0.50

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

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

(LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
i tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
1 STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina ............... $0.10
(LIETUVOS SOCIALDEMO- 
i KRATŲ PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................  ?0.7o

L3DP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl-, kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina ................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIArrDT ID -VAirrVT Jr AVTOJVI XI* k 9
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re- 

skerdvnės
____ _ kaina .. $0.25

•MATERIALISTIŠKAS ISTORI- I JOS SUPRATIMAS. 80 psl.,
kaina ............................ $0.20

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centu

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
nu $0.75

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

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

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

KAS YRA SOCIALIZACITA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na $0*30
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
1 KELEIVIS

636 Broadwav 
Ko Boston 27. Maso.

ir ten susukta filmą 1 vojingame stovyje. Todėl su pa
,..n. , ” nimą. . isitikėjimu galime daryti išvadą,
V įsi kviečiami atvykti pa- Į kad didis Jehova Dievas liepė

siklausvti paskutinių tikrų i savo Žodyje užrašyti visą kas 
žinių iš Lietuvos ir pamatyti į [ejkalin^a tikra™ Pamok:vmui.•i 1 . -• 1 tokio žmogaus, kuris nori su-| atsirado no
fl.me. gal tų pačių takelių, | rasti išgelbėjimą. (Skaitykit Bi-į umatiZmas, Kražru 
kuriais jauni vaikstinėjote. j blijoje, 2 Petro: 1 p.. 20-21 e., ir | įr kt) 97 psl kaii

10., lle.).mokyklos! Dan Kurait? pakvietė L. skaitykite 1 Kor.
■ Viešpats įsteigs savo teisybės (

karaliją ant žemės ir per ją bus J 
suteikta žmonėms tikrai tas, ką 
visos teisingos širdys trokšta. 
Pirma bus reikalinga žmonėms 
pažinti tiesą ir priimti Viešpatį 
Jėzų. tą didį atpirkėją. Todėl, 
brangūs prieteliai. Dievas taip 
patvarkė, kad turės visi teisybę ; 
priimti, be jos pasaulis nebus 
išgelbėtas.

Aukštesniosios ...wr, , _ ,
mokiniai Laimutis ir Vvtau-iBendruomenes sk-vnus 
tas Tamošaičiai iš So. Bos-i DĖKOS METUS
tono yra dideli trumpų ban_ • ______
gų ladijo mėgėjai. Jie yra! Jei savo bičiuliui išrašysi 
išlaikę Federalinės Susisie-į Keleivį, jis tau bus dėkingas 
kimo Komisijos nustatytus' ištisus metus, 
egzaminus ir įstoję į tokių'-----------------------------------

Mirusiems lai būna leng
va Amerikos žemė, o liku
siems šeimos nariams gili j 
užuojauta.
Amerio streikas nesibaigia

pasirodo kas ketveri ar še-! Amerio šaldytuvų fabri- 
šeri metai ir užpuola dau-1 ke streikas tęsiasi jau 6 mėn. 
giausia jaunus žmones tarpi ir jo galo dar nematyti. Abi 
6 ir 18 metų amžiaus. Nuo j pusės laikosi tvirtai. Unija 
jo buvo pasitaikiusių ir mir-' reikalauja priedo 40 centų 
čių. Rimčiausios epidemijos! valandai, o bendrovė siūlo 
tačiau kilo nuo vienos ar ki-į tik 15 centų.
tos rūšies virusų iš grupės l AtTyko B LietuTO, Ludmila Sele (sopranas, 
A. Yra gana daug įrodymų,} _ _ ... S kuriai akomponavo ir porą

mėgėjų organizaciją (Ame
rican Radio Relay League), 
kuriai priklauso keli šimtai 
tūkstančių tokių radio mė-

{DOMIOS KNYGOS
ROMANAI reiškia tiesa, atsakymą

šiuose tekstuose taip kalba mū
sų karalius Jėzus Kristus: Pa
saulis turės pripažinti Jėzų Kris
tų už karalių, ir pažinti Kristaus

nomų bangų kitus mėgėjus.! Juozas Kralikauskas, TIT-į ^1^0^.^ m^jSįa^ntT 
Kiek džiaugsmo, kai pagau-iNAGO UGNIS, premijuotas Dievo planus: Vienas Dievas ir

Alė Rūta, PRIESAIKA,
roma- 
$2.50.

v ix-- o i* [gėjų. Jie vakarais sėdi prie! Didžioji meilė, II d., romą-
Snapa'at?’ ^aud>dami psl., kaina

Ž—is

Geras koncertas

Praeitą ketvirtadienį bu
vo pirmasis šį rudenį Pabal- 
tiečių Draugijos koncertas. 

Į Jo programą atliko

j na dar nežinoma!
Tamošaičiai savo radiju

, romanas. 205 pusi., kaina

jau yra susisiekę Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse su 49 
valstijų tokiais kaip jie mė

$2.50.
Jėzus Kristus.

(Bus daugiau). 
Skelbia:

kad baisioji pasaulinė 1918-i Iš Kauno pas sūnų atvyko 
1919 metų gripo epidemi- senyva moteris Kulikauskie.
ja, nuvariusi į kapus apie 20 
milionų žmonių, buvo šukei, 
ta A tipo viruso.

Žinodama gripo epidemi
jos pavojus, Pasaulinė Svei
katos Organizacija seka vi
sas bet kur kylančias epide-

nė. Sako, ji buvusi pensinin
kė, gavusi per mėnesį 10 
rublių. Aš su ja dar neturė
jau progos kalbėtis. Jei ką 
įdomaus vėliau išgirsiu, pa
rašysiu.

Cliffsidietis

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

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

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

“KELEIVIS*
<36 E. Broadiray, So. Boston 27, Maso.

dalykų pati viena paskambk 
no Lea Lesta-Miller.

Programoje buvo latvių 
dainos ir jų operų ištraukos, 
estų dainos ir 3 arijos iš kitų 
operų.

Apie koncertą gražiai at
siliepė ir Bostono didžiųjų 
laikraščių recenzentai.

Kitas koncertas bus kovo 
8 d. Jo programą atliks Da
na Stankaitytė.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida-

latvė gėjais, be to, jie jau "vra su-' ravičiaus gyvenimo, 233 psl., I £fes turime pasiskaitymui la- 
sisiekę su Pietų' Amerika, Į kaina $2.50. Pęhų ,r knygučių įvairaus turi-

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI-

Afrika, Europa.
Jie turi ne tik trumpų ban.

gų radijo įrengimus, bet taip 
pat reikalingus aparatus pa
prastai muzikai ir "stereo
iš magnetofono juostos ir MEDŽIAI, 117 psl. kai-
plokštelių perduoti. Jie duo
da veltui tais aparatais pa
sinaudoti. Jais jau pasinau
dojo Lituanistinės mokyk
los i. L. Bendruomenės ban
ketuose.

Tamošaičiai yra taip pat

na $ 1,50.
Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP

WiUiam Shimkus. 3308 Lincoln Avė. 
CIeveland 34. Ohio

nio tikėjimo klausimuose. Para 
šykit mums laišką, ar atvirute 
ir gausite nemokamai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Iieivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vrieliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
bodo”, kaina <K50

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji Į Hojimu. Toj byloj jis yra 
metai”, kaina <6.00. kaltintojas ir mano, kad ją

uolūs Onos Ivaškienės vado- j DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
vaujamo šokių sambūrio dajP1®1’ Kaina $4.50. 
lvviai Jurgis Gliaudą, SlKsNO-

1SPARNIŲ SOSTAS, premi-1 
juotas romanas iš politiniųPiktinasi korupcija

Generalinio prokuroro pa 
dėjėjas Robert De Giacomo j 
viešai pareiškė, kad jis nori 
keltis iš Mass. valstijos, nes 
čia viešose įstaigose per 
daug korupcijos.

Jis labai piktinasi Boston 
j Common garažo bylos atidė-

emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
1 Keleivio administracijoj.

Ieškoma Mrs. Charles Linken 
Stankovich. kuri prieš 30 metų 
gyveno Montreal, Kanadoj. Ji 
pati ar kas ją žino prašom rašy
ti adresu:

Mr. Frank Linken 
Carmody Road 
Munising, Michigan

»

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fralemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosiom apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.
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Teismas nepripažįsta 
Lietuvos pavergimo

O. Verbickaitė laimėjo

Dešimtmeti* nuo ”Atžalyno“ Dorchesterio Moterų Klubo 
. ---------- susirinkimas
' Gruodžio 14 d. sukaks 10 --------
' metų, kai Bostone buvo su- šiemet paskutinis klubo

Sandaros moterų 
kortų vakaras

Sandaros Moterų Klubas; - 
vaidintas K. Linkio "Atza- susirinkimas bus šį ketvirta- kviečių į paskutini šiais mė
lynas“, kuri režisavo akt. dieni, gruodžio 13 d. 7:30 v. tais kortų vakarų, kuris busi 
Aleksandra Gustaitierė, o vakaro So. Bostono Lietuvių ši šeštadienį, gruodžio 15 d. 
jo ’sponseris“ buvo Bostono Piliečių Draugijos patalpo-Į 7:30 vai. vak. Sandaros sve

Lietuvoje didžiausias miestas 
yra Vilnius, kuriame gyvena 
apie 250,000 žmonių.

Rašytojų Klubas, vadovau- 
SLA 328 kuopa paskelbė! Jainas l)O^l°. Bernardo Braz.

Lietuvos Garbės Konsu
las ad v. Anthony Shallna 
Bostono Advokatų Dr-jos 
leidžiamame "Boston Bar 
Journal“ rugsėjo mėnesio 
laidoje plačiai aprašė miru
sio Mikėno palikimo bylų.

Mikėnas dalį savo turto 
paliko savo broliui Lietuvo
je. Tas brolis yra miręs, to
dėl atsišaukė jo vaikai ir į- 
gaiiojo JAV advokatų jiems 
atstovauti. Bylon įsikišo ir 
adv. A. Shallna, kaip Lietu.

varžybas rašiniui parašyti: 
Kodėl verta priklausyt SLA. 
Gauta 3 rasiniai.

Komisija—adv. Zuzana 
Shallnienė, Juozas Rauktys' 
ir Jackus Sonda—pirmųjų 
dovanų ($35) pripažino O- 
nytei Verbickaitei iš So. 
Bostono, o antrųjų Gintarui 
Karosui taip pat iš So. Bos
tono.

O. Verbickaitės tėvai yra 
seni ateiviai, čia atvykę dar 

Konsulo’ prieš Antrąjį pasaulinį karų,

džionio. Tai buvo vėl nau 
jas teatrinės veiklos atgimi
mas Bostone po akt. Henri
ko Kačinsko nuti ūkusio 
dramos studijos darbo, jos! 
vadovui išBostoro išsikėlus.Į 

Po ' Atžalyno“ spektaklio! 
jo vaidintojai sudarė Bosto
no Lietuvių Dramos Sambų, 
rį. šis sambūris per eilę me
tų suvaidino Indranus, Tuš
čias pastangas, Kalėdų gies.

se. Po susirinkimo bus už- i tainėje. Kaip įprasta, bus 
kandžiai, be to, dalyvės busi gaidžių užkandžių ir vertin- 
apdovanotos kalėdinėmis ! gų dovanų. Visi kviečiami 
dovanomi.s •! atsilankyti.

Visos narės kviečiamos •nares 
atsilankyti

Susirenka inžinieriai

Galų gale susiprato

Keleivy jau pora kartų 
buvo rašyta, kad So. Bosto
no L. Piliečių Dr-jos didžio-Šį šeštadienį, gruodžio 15

d., inž. J. Kuncaičio bute j joj sajėj Lietuvos ir JAV. 
ou:? L. Inžinierių n Aichi- valstvbiu ženklai kabo ne-i 
tektų S-gos skyriaus susi r" 1
kimas, kuriame inž. Zika

mę, Raudonąjį vynų, Glušų.į’? 
Vincų Kudirka. Su išvyko
mis jis apkeliavo ne tik arti.vos Generalinio _____ .... . ..

atstovas. i abu veiklūs Bostono lietuvių mesnes lietuvių kolonijas
Pirma teismas A. Shallnos į visuomenės nariai. iki New Yorko, bet buvo pa-

igaliojimų atmetė, bet vė-i G. Gintaro Karoso
liau A. Shallna parūpino 
reikalingų dokumentų, ir 
teismas ji pripažino teisėtu 
Lietuvos žmonių įgaliotiniu, 
o iš Sovietinės Lietuvos at-

yra
pat veiklūs visuomenininkai. 

Abi šeimos skaito ir Ke
leivį.

Dovanas SLA kuopa lai-

. . Į siekęs net Chicagą ir Mont-
te\ai',.eajj Kanadoje. Eilėje sam

naujieji ateiviai, taip‘būrio vaidinimų, be vietinių 
pikius visuomenininkai. j i ... - , .pajėgu, dalyvavo ir akt. H. 

Kačinskas, o paskutiniam 
Vinco Kudirkos pastatyme 
ir Raudonam vyne dar ir! 
aktorius Antanas Škėma. 
Nuo pat "Atžalyno“ sambū. 
rio vaidinimuos dalyvauda
vo ir buv. Lietuvos operos

„ . . ... aktorius poetas Stasys Sant-Praeitą savaitę pasibaigė valas šiais atvcjais parem. 
terminas naujų įstatymų pa_ -j------ •.
siūlymams Mass. seimeliui.
Viso labo gauta 3,775 suma. 
nymai. Jų tarpe yra 3'< a- 
py vartos (ta*) mokesčio, pa
naikinti mirties bausmę, 
bausti tuos, kurie be svar- j Kartos 
bios priežasties neina bal- Į

siųstų įgaliojimų atmetė, nes mėtojams įteiks gruodžio 
Lietuva yra okupuota ir to- 23 d. Sandaros salėje.
dėl jos gyventojai nėra lais-. --------------------------
vi savo valių pareikšti. Tūkstančiai naujų įstatymų

Šis adv. A. Shallnos žur-Į ---------
nale išspausdintas straipsnis
amerikiečių teisininkų tarpe 
sukėlė gyvų susidomėjimų, 
nes iki šiol JAV teismai, so
vietinių įgaliotinių veikiami, 
palikimo klausimų padaly
davo ir klaidingų sprendi
mų. Advokatas A. Shallna 
yra pakviestas amerikie
čiam teisininkam tuo reika-į suoti. Darbininkų organiza-i vaišaitė. Zita Zarankaitė 
lu padaryti platesni praneši, cijos siūlo nedarbo pašalpų .Jurgis Jašinskas. Antanas 
ma. i naLolt; ik; ; uždarbio vi- • ”■ — -mų.

Siūlo panaikinti pagalvės 
mokestį

! skaitys paskaita apie skai
čiavimo mašinas ir jų pritai
kymų pramonėje, o inž. dr. 
J. Gimbutas praneš apie II 
JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongresų, kuriame 
jis dalvvavo ir inžinierių-ar- ( 
chitektų sekcijoje skaitė pa. 
skaitą apie senosios lietuvių 
kaimo statybos savybes ir 
reikšmę dabar.

Paskutinis S ubą t vak a ris

damas ir dramos menų. Ja
me vaidino ir dr. Juozas 
Leimonas, labai rūpestin
gai pasirengęs savo rolei. 
Čia gražiai pasireiškė taip 

•’ į pat ir daug jaunesniosios 
• kartos vaidintojų, kaip Ire-
> na Nikolskvtė, Regina Nor-I ' f .4. ~ r X . —

pakelti iki 60 
durkin mokėtia a VA
šalpų streikuojantiems ir t.t.

V. Vasyliūno vargonų 
koncertas

livrui vrvz U'

PRANEŠIMAS
Cosmos Parcel Express 

Corp., 174 Millbury Street, 
Worcestery praneša dovanų 
siuntėjams, kad nuo 1963 
m. sausio 1 dienos pakeičia
mi muitai įvairioms pre
kėms, siunčiamoms į rusų 
valdomus kraštus. Kai ku
riems daiktams muitai pa-1 
keliami, kai kuriems suma
žinami.

į Nuo 1962 m. gruodžio 26
(lienos siunčiant siuntinius i

i *•

U. S. S. R. muitai jau bus

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOK1UTĖ)

O P T O M E T R 1 S T Ė
Valandos:

nuo 10 ryto iki G vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BKOADWAY 
SOI t H BOSTON, MASS.

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
l!#60 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkąvones ir t. t., ir t. t. 
Ori;{ina*e .-u penkių metų garantija 
.žb uz viską gailina mokėti po $1.2o

per savaitę-
ha o-'.yoo

in-1 T- . . . , ..' imami pagal nauja nakeiti-. (garbingoj vietoj, bet salėsi „ s 1 .kas • •» ’ • . - ; mų. Taip pat pranešame,. i seimininkai ilgai i tai ne- •, . *. * . U ’ilgai
kreipė dėmesio, ir tik perei
tų savaitę tie ženklai tebu
vo perkelti į jiems pridera
mų vietų,

KĄ DOVANOTI?

Geriausia ir pigiausia do
vana Kalėdų proga — Ke 
leivio prenumerata.

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 

batvakaris Tautinės S-gos išsiuntimo įstaigos 359 W. 
namuose bus šį šeštadienį, BROADWAY, SO. BOS- 
g juodžio 15 d. 7:30 vai. TON 27, Mass., vra pakeis- 
vakaro. Programoje: pianis- us telefonas.
tė Dvarionaitė-Miniukienė Prašom skambinti dabar:

Šių metų paskutinis Su-.

iš Hartfordo, deklamatonė 
B. Vaičjurgytė ir daininin
kas V. Prapuolenis iš Wor- 
cesterio.

Svečias iš Detroito

AN 8-0068
Gauta naujų prekių: įvai

rių moteriškų ir vyriškų odi
nių paltų ir žaketų.

Bay View Realty C o
Real Estale - Insurance 

Nolary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau
džiant iems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
Res. A V 8-4141 ir CO 5-8841

kad mūsų įstaigoje yra gau
tas didelis pasirinkimas 
įvairiausių medžiagų, kurios 
tinka Lietuvoje, kaip tai me
džiagos kostiumams ameri
koniškos ir angliškos, nailo
no, Įvairių skarelių, skustu
vų, plaukams kirpti mašinė- 

: lių ir panašių dalykų.
‘ Prašom užeiti! 174 Mill
bury St., Worcesteryje.

(Skelb.)

DOVANOS J LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigų. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefonų: 

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

So. Bostone pas’savo tė- 
ieši inž. Vytautas Sim- 

tavičius, nuolat gyvenantis 
Detroite, Mich. čia žada pa-į 
būti ištisų savaitę.

........... >>>>!

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

Vilėniškis, Kazys Baiūnas 
ir daug kitų. Gi Vincų Ku 
dirkų čia režisavo buv. Lie 
tuvos dramos teatro režisie-|5 
rius Ipolitas Tvirbutas. Sam-‘* 
būrio pastatymams dekora
cijas gamindavo dailininkai 
Viktoras Andriušis ir Vikto
ras Vizgirda. Taigi, žvel
giant atgal, per eilę metų

ur. i ruSuKurmO

Bostono majoras Collins 
pasiūlė panaikinti pagalvės 
(poli) mokestį, nes jo surin
kimas brangiai atsieina ir jis 
yra sunkiai surenkamas.
Pavyzdžiui, 1961 m. jo tesu. 
rinkta $161,508, o turėjo su
mokėti $383,360.

Dėl to majoras siūlo pa
kelti cigarečių mokesti 1 ir
puse cento pakeliui (daba, Cesar Franck Pde> Ę-moll,|šis’Dra^~'™bMrbuvo|Ž 
mokesčio yra 6 centai). Tas J.S. Bacho fantazija ir fuga „„Tikę „„„ i.„.-., ...•
pakėlimas duotų daugiau G-moll

įėjimas laisvas.

Vytenio Vasyliūno vargo, 
nų muzikos koncertas bus šį 
ketvirtadieni, gruodžio 13
1.12:15 vai. popiet Massa-t čia buvo nuveiktas dideli^ ir 
Ąusetts Technologijos Ins-j įvairus scenos darbas, kuris 
.įtuto Ci esge vardo audito- į sudaro mūsų išeivijos kultū
roje. Programoje Buxtehu.i rOS istorijos‘dalį 
de preliudas ir fuga D-dur,’ Tik pa5tarai;įais metais

fantazųa ir fuga kiek pritilęs, nes. kaip ir vi-!
sur, susidurta su finansiniais I 
sunkumais ir darbuotojų a-'j 
patija. Bet, pasirodo, jis nė- 

i ra miręs, ir tai labai džiugu, i 
Kaip mums teko patirti, 

Sambūrio režisierė Alek
sandra Gustaitienė paslap
čiom rtiošia staigmena —

, - z.z. zj « i x- -i - - . i nauja vaidinimų, kuriamecio galerijoj (16 Centre St., į gyventi iki gegužes mėnesio, be šios grupės "

kaip $10.5 milionų pajamų.

Latvio paroda

Latvių dailininko Alfredo 
Krulino kūrinių paroda ati
daroma šį sekmadieni, gruo
džio 16 d. 11 vai., J. Porie

Zinskai išvyko į Floridų

Keleivio skaitytojai dor- 
chesteriečiai Ona ir Antanas 
Zinskai praeitų savaitę išvy
ko i Floridų, kur jie mano

•

i

Ro*bury, 
bus

Mass.). Paroda Į Floridoj Zinskai 
•yta iki gruodžio i kaip namie, nes Miami mies- 

30 d. imtinai kasdien nuo 11 i te turi savo namus. Gero po 
iki 7 vai. vak. ' ilsioj

- r

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — paiūpina viešbučių užsakymus, j 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Į
sas valstybes.

Tote Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

veteranų, da 
lyvauja svarbiuose vaidme
nyse ir visai naujų jaunų jė 
?ų. Taigi nekantriai laukia 
m e naujo gyvybės ženklo 
antrojo dešimtmečio pra 
džioje!

Pabrangs siuntiniai 
į Lietuvą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8

YANKEE DODGE’ INC.
2262 DORCHESETER AVĖ..

L0WER MILLS, DORCHESTER, MASS.
Telefonas: 296- 2900

NEPAPRASTA GARANTIJA! Penkiems metams arba
50.000 myliu garantija 1963 metų Dodge automobiliams ir 
visokių rūšių sunkvežimiams!
Didelis pasirinkimas padėvėtų mašinų gerame stvyje, viso
kių modelių.
Parduodame išmokėtinai, norintiems parūpiname iš bankų 
paskolą.
Kreipkitės į lietuvį pardavėją VACLOVĄ GERVINĄ tele
fonu ar asmeniškai. Telefonas 296 - 2900.

Malonus Patarnavimas! — Prieinama Kaina!

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NAdON ALINI AI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

*
Si»***
»*»»»1
i
»»***»»****»»»**»

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I

Peter Maksvytis į
Carpenter & Builder l 
925 E. Fourth SL, •

So. Boston ■
Atlieku visus pataisymo, remon- ! 
to ir projektavimo darbus iš lau- į 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir | 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika- Į 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- , 
landų vakaro. !

Telefonas AN 8-3630 i

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲi «
Į Draudžiame

t i • t t « i
nuo polio, viso- « 

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais { 
i kreiptis: {
5 BRONIS KONTRIM J

Jastice of thePeaee——Constable 
598 E. Broadway 

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

_____ I

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir ('kis:
287 Coneord Rd.. Billeriea. Mass.

TEL. MO 3-2918

A. J. NAIUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS—

Laik rodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžių*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St^ Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204
BoooeoMBM«MMMoaoooo«ooeooaoeeoooooeoeoosoeooa>^

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.

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

382 a W. Broadwav, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Teko patirti, kad nuo 
gnjodžio 26 d. nišai pakelia 
kai kurioms prekėms muitų, 
be to, nuo Naujų Metų ir 
paštas pabrangsta, todėl, 
kas rengiasi netrukus siun
tinius siųsti, turėkite tų gal
voje.

Taip informuoja J. Vai
čaitis.

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

E viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
t JONAS STARINSKAS 
£ 220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
* Tek CO 5-5854

3
- 8761 
VISASPersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETI'VĄ 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nckonservuntas maistas. Visi doMimentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesine iš BOSTONO per IS 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, meęstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordi jonus, 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata- į

i15 toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- J 
tų sąrama >r aiškius siuntėjo ir fravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, j 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami p-eičiausiu laiku.
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro naštų trauma si> s»i iki 22 svarų

IŠTAIGA I.IFTI VfšK X. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

ir

j

Skautų šokiai

Bostono A. S. D. ir Korp! 
Vytis gruodžio 25 d. rengia 
šokius “Strand” salėje, 374 
Broadway. So. Bostone. Ki

IŠTAIGA I.IFTI VIŠK X. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI t fo<, Or<rani^QoiinoVISI SIUNTOJ AI ĮSITIKINO. KAD MfSŲ IŠTAIGA SAŽININ- U)S °’ffanizacijos \ia prašo- 
mos Kalėdų dieną pabūvių 
nerengti, o jų nariai prašo
mi atsilankyti pas Bostono 
akademikus skautus.

GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
STI NTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su INTURISTO isralioiimais 
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

S Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heatinjr—Gas—Oil 
Lietime No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S2C5
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

»>*»*»**>>* >>«fT

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys namam* 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




