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Anglijos Vadas Nacmillan 
Tariasi Su Prez. Kennedy

Anglijos Premjeras Tarsis Su Prezidentu Kennedy Dėl 
Anglijai Žadėtų Raketų 'Skybolt*; Anglijos Spauda 

'Grasina4 Nutraukti Karo Sąjungą, Jei Amerika
Neduos Pažadėtų Raketų; Macmillano De

rybos Palies lr Kitus Klausimus

Gruodžio 19 ir 20 dieno- /'nsipcrŽIrtO Nužudęs 
mis Bahamas salose prezi
dentas Kennedy ir Anglijos Į // Ji etų Mergaitę 
vyriausybės vadas Macmil- 
lan turi svarbius pasitari
mus dėl Amerikos ir Angli
jos santykių ir ypač dėl vie
no reikalo. Amerika yra pa
žadėjusi ištobulinti ”Sky-

Laurence, Mass., liepos 
31 d. buvo atrastas 14 metų 
mergaitės Cheryl Laird la
vonas. Mergaitė buvo pa

VEŽA IŽ KUBOS RUSŲ BOMBONEŠIUS

Rusų laivas Krasnograd veža iš Kubos sprausminius bombonešius. JAV valdiniai 
šaltiniai sako, kad 3 laivai išvežė 42 tokius lėktuvus. Kastro priešininkai, pasi
remdami žiniomis iš Kubos sostinės, tvirtina, kad Sovietų Rusijos kariai įvairiose 
Kubos vietose stato požeminius sustiprini rus ir aerodromus.

NATO Kariškos Sąjungos
Valstybės Sutarė Stiprintis

— — — - ■ ■ —
Pereito Savaitgalio Pasitarimuose Amerikos Pasiūlymai

Europos Valstybėms Stiprinti Karo Pajėgas Buvo 
Priiimtas; NATO Valstybės Pritarė Amerikos 

Politikai Kuboje; Tvirta Politika Apsimoka.

Rusai Šūkauja

bok” raketas, gabenamas smaugta ir paslėpta krūmuo.
sunkiaisiais lėktuvais, kurio se. Policija dėjo daug pa-
mis galima būtų laidyti ato- stangų žmogžudystei įsais- 
mines bombas apie 1000 my- kinti, ji apklausinėjo apie 
lių j priešo šalį iš lėktuvų. 80 vyrų, bet nieko neišaiški- 
Kol kas Amerika tos raketos no. Pereitą šeštadienį polici.
gamybai išleido apie 500 
milionų dolerių, bet nė vie
nas bandymas raketą “Sky- 
bolt” paleisti nepasisekė.

ja pakvietė apklausinėjimui 
Georg Balezentis, 28 metų 
darbininką iš Methuen ir po 

, 3 valandų tardymo jis prisi- 
Dabar Amerikos vyriausybė į patino mergaitę nužudęs. G. 
nutarė tą raketų nebedirbti Ba)ezentis 5^, kad jis

Laurence pakvietė mergai
tę į savo automobilį, ji Suti
ko su juo pasivažinėti, ir, 
kai jie nuvažiavo į Methuen, 
tarp jų kilo kivirčas: mer
gaitė pradėjusi šaukti pagal, 
bos, jis ją norėjęs nutildyti, 
ir besigrumiant mergaitė bu. 
vusi pasmaugta. Tada jis 
nunešė jos lavoną Į krūmus 
ir paliko.

Robert Kennedy Anglį jos Vadas
Lanko Braziliją Tarėsi Paryžiuje

Pereitos savaitės gale Pa
ryžiuje posėdžiavo 15 NA- 

Del Šnipų Veiklos ii o valstybių kariškos są- 
' jungos karo ir užsienių rei
kalų ministeriai. Po dviejų 

Rusai plačiai garsina "A- dienų pasitarimų priimtas 
merikos šnipus“, kurių jie ilgas nutarimas, kurio svar. 
sakosi susekę Amerikos am- blausios mintys yra šios: 
basadoje Maskvoje net visus Į Susirinkę posėdžių mini- 
penkis. { šnipinėjimą, pagal i sąjunga yra stipri ir sveika. 

Į rusų sakymą, yra įtrauktas * sutiko, kad NATO kariška 
vienas misas mokslininkas ir sąjunga yra stipra ir sveika, 
vienas anglas biznierius. Ministeriai sveikino Ame- 
Anglas buvo areštuotas į rįKos tvirtą ir nuosaikią po- 
Vengrijoje ir iš ten perduo-, jitlką Kuboje.
tas rusams, kurie rengiasi jį Ministeriai pakartojo sa- 
teisti. Tariamasis šnipas ru- v0 genesnį pasisakymą, kad 
sas yra Oleg V. Penkovsky. Berlyno miesto laisvė bus

D/ir Nveitmnks 1 Rusų spaudoje plačiai ra- ginama, jei komunistei ban. uar ^esiiruuK.9 , šoma, kad šnipai gaudavo iš dytų vakariečius išmesti iš 
Penkovskio įvairius slaptus to miesto. Visos NaTO vals- 
pranešimus, kur jie susitik- tybės suprata artimo bend- 
davo ir pan. Iš didelio riks- radiarbiavimo ir pasitarimų 
mo atrodo, kad rusai

Vokiečių Adenauer

G. Balezentis yra vedęs. 
Jis dabar kalėjime laukia 
teismo.

Generalinis prokuroras, 
prezidento brolis Robert 
kpnnpdv ši sekmadieni turi——g-------------- c----
pasitarimus su Brazilijos 
prezidentu Brasilia mieste. 
Pasitarimai vyksta Brazili
jos vyriausybės iniciatyva.

Prezideno brolis tariasi 
su Brazilijos vadu Goulart 
dėl politinės ir ūkinės padė
ties Brazilijos respublikoje. 
Ten infliacija taip siaučia, 
kad krašto pinigai kas mė-

Anglijos ministerių pir
mininkas H. Macmillan šeš. 
taHipni ir sekmadieni tarėsi
Paryžiuje su Prancūzijos 
prezidentu de Gaulle. Svar
biausias pasitarimų tikslas 
buvo, kaip palengvinti Ang
lijai įsijungti j Europos mui-

Vak. Vokietijos vadas dr.
K. Adenauer sudarė naują 
vyriausybę iš krikščionių de
mokratų ir demokratų ir bu-.. ..... ....
vo skelbiama, kad ateinan- j s?^lln.gl“"k?‘s tu'
čiais meais apie rugsėjo ar 
spalio mėnesį Adenaueris

.x _________
kimą ir pučia.

savo svarbą kizės metu ir visos 
• agentą Penkovskį buvo įpir. sutinka tokius pasitarimus

ir, kada rusams prireikė pa- rėti kaip galima dažniau, 
rėkauti apie ' amerikiečių Susitarta, kad reikia susti-

Sis“vo7£ZB7t t±usr;jj^voagentovei' printi Europos valstybių ka- 
riskas pajėgas, kaip jau ir 
ai.ksuau cėl to buvo prieita 
SLtitarimo.

Spaudoje buvo

tų uniją. į kurią dabar įeina . dabar Adenaureris pasikal-I

ir apie tai pranešė Anglijai.
Bet A nuli iii he tu raketų ne- 
turėtų su kuo gabenti savo 
atomines bombas, jei kiltų 
karas. Todėl anglams tai yra 
didelis smūgis, ir tas klausi
mas dviejų vyriausybių va
dų aptariamas.

Amerikos vyriausybė jau 
skelbė, kad anglai gali pa
imti neišbaigtą tobulinti ra
ketą "Skybolt“ ir patys ją 
ištobulinti, bet tam reikalui 
anglai turėtų išleisti daug pi
nigų, o todėl turės eiti deiy- 
bos dėl finansinės paramos
Anglijai Anglų spaudoje< BO|KOTAS
girdisi balsų, kad Amerika ______
savo pažadų netesėjimu sta. j
to į pavojų visą Vakarų vai- Jungtinių Tautų organi- 
stybių koaliciją. Amerikos zacŪia jau perėjo prie ūkiš- 
vyriausybė sutinka, kad pa- boikoto prieš Katangą,
dėtis vfa nemaloni, bet tech. i ar tas duos Kongo res- į _________________
niškos kliūtys verčia atsisa- publikai vienybę, labai abe-į » »•• • v •
kyti nuo bandymo ištobu-; jotina. Amerikoje vėl pasi- malJO] liCl I aiKŪ, 
linti iš lėktuvų leidžiamą' skelbė Katangos draugai se-
raketą, juo labiau, kad A- į uate, kurie ir tam kraštui 
merikoje vis daugiau gami- Į linki taikyt apsisprendimą, 
narna kitokių raketų, kurios

KATANGAI

šešios valstybės. Bet tuo bėjime su amerikiečių žur- Qjrjjn„
svarbiu klausimu, paskelb-1 nalistais sako, kad jo pasi- ► / ųnai,Hmc
tame pranešime sakoma pa-, traukimo J" Izraelio Pasienyje kad Amerika pasiūlysianti'
p^X10Kan^Tw^^^w- — iNato at—

rimas, kad Anglijos įstoji-1 bei vadovauti.
mas į muitų uniją yra ne po-' Tas dr. Adenauerio pa- 
litinis, bet ekonominis, fis-} reiškimas vėl kelia nesusi-

nuo netenka virš 5% 
vertės. Tose sąlygose joks 
rimtas šeimininkavimas to
kiam krašte yra neįmano
mas. Matyti, Brazilijos vy-
riausybė tikisi iš JAV didės. kallnls 11 techniškas klausi-I pratimą vokiečių vyrtausy-, liuomene izraelio vadas 
nės paskolos savo valiutai mas. Derybos su šešiais bus beje ir tarp politinių grupių, : gen GurįOn neseniai
stabilizuoti ir dėl to nori su- tęsiamos Briuselyje 
sitarti su mūsų šalies vyriau- i Dėl politinio bendradar- Į
sybe.

Nei Tikras Karas

| biavimo bendras pranešimas 
! sako, jog paskutinio laiko į- 
vykiai gal padės išspręsti ir 
kitus ginčijamus klausimus 
tarp Rytų ir Vakarų, bet 
Maskva turi parodyti, kad ji

Sirija sutraukė pusę savoįR’?k^’.^t.ktaneb^nle aP*e 
kariuomenės Izraelio pasie-|tai "^užsiminta, 
nyje, lyg laukdama naujų
susikirtimų su Izraelio ka-

grasi
no Sirijai, kad jos karių už- 

~ ~ 7T ' puldinėjimai prieš žydus Ga.
IrlOna Liza Plaukia ; lilejos ežero srityje nebus 

užmiršti. Gal dėl to Sirija ir 
sustiprino savo kariuomenę 

i pasienyje.

kurios vyriausybę sudaro.

/ Šalies Sostinę

Prancūzai paskolino Ame- j 
rikai iš Louvre muziejaus!

yra leidžiamos iš povande
ninių laivų ir nuo žemės pa. 
viršiaus.

Anglijos padėtis šiuo me
tu yra sunki ne tik dėl susi
tarimo su Amerika negalėji
mo įvykinti, bet ir dėl ne
pasisekimo deiybų su Eu
ropos šešiomis valstybėmis 
dėl Anglijos dėjimosi į Eu
ropos muitų uniją. Derybos 
dėl dėjimosi dar nėra nut
rauktos, bet viltis susitarti 
yra sumažėjusi.

Anglų spaudoje piktina
masi tuo, kad Anglijos vy
riausybė dažnai užsimena 
turinti nepriklausomą ato
minę karo pajėgą, bet tik- 
mmoje ta kariška jėga pri
klauso nuo Amerikoje ga-į 
minamų raketų, kurios dar' 
tebėra neištobulintos.

Tuo tarpu Prancūzija, per 
savo vyriausybės vadą Pom- 
piduo, pasisakė už gamini-’ 
mą atominių ginklų neprik-į 
lausomai nuo Amerikos ir į 
Anglijos.

išgelbėjo

Japonti laivas naftai vežti 
Showa Maru Nr. 8 jūroj ap
sivertė. jo 5 žmonių įgulą 
išgelbėjo helikopteris, čia 
matome, kaip vienas jūri
ninkas kabo ant virvės, ku
ria jis įtraukiamas į heli
kopterį.

Indijos-Kinijos kare ”ka-| tokius klausimus nori spręsti i vieną iš garsiausių paveiks-
ro paliaubos“ dar tęsiasi. In_; taikioje dvasioje, kaip buvo 
diia atmetė kiniečių reika-Į išspręstas Kubos ginklavimo 

' lavimą aiškiai ir galutinai i ginčas.
pasisakyti dėl karo paliaubų,

lų—Leonardo da Vinci pieš. 
tą ”Mona Liza“ portretą, i 
dar vadinamą ir La Giocon.1 
da. Paveikslas bus rodomas 

i nacionaliniame muziejuje Ibet kiniečiai savo puolimų; NEW YORKAS
neatnaujino ir kai kuriose! BE LAIKRAŠČIŲ: VVashingtone per tris savai-,
vietose atsitraukia iki jų ža-l -------- Į tęs ir laukiama, kad tūkstan

čiai amerikiečių atvyks į 
sostinę to paveikslo pama
tyti.

Mona Liza buvo nupiešta 
ar baigta piešti 1503 metais 
ir greit pateko į prancūzų

dėtos paliaubų linijos. Indi-j New Yorke jau savaitė 
ja yra susirūpinusi, kad ki-'laiko streikuoja spaustuvių 
niečiai Kašmire ir nemano (darbir inkai. Devyni New 
trauktis iš nelegaliai užimtų’ Yorko laikraščiai neišeina.
pozicijų. Kinams Kašmiro 
keliolika tūkstančių ketvir
tainių mylių yra svarbios dėl 
ten pravesto kelio, kriuo ei-

Savaitraščiai ir laikraščiai iš 
aplinkinių miestų šiek tiek

.... x ... .. gyventojai skundžiasi dėl 
na susisie imas tarp binijosspaucios nebuvimo, o biznie- 
Turkestano ir Tibeto

užpildo spragą, bet miesto karaliaus Fransua I-jo nuo-

37 MAINIERIAI ŽUVO 
KASYKLOS NELAIMĖJE

savybę. Apie tą paveikslą 
yra įašę žymūs meno kriti
kai. •

Paveikslas bus apstatytas!
riai dar skundžiasi, kad dėl

1 to nukenčia ir biznis, nes be 
j skelbimų prekyba silpniau budria sargyba, kad "meno 
!eina. mėgėjai“ jo nepavogtų.

Jau pereitą savaitę prane. ------------------------------------------------------------
šėme, kad Carmichaei, Pa., į Linkime Musu Skaitytoj ams, Bendradar- 
kasykloj užgriuvo dėl gazo'
sprogimo 37 angliakasiai.: biams, Platinto į ams ir Visiems Rėmėjams 
Po kelių dienų bandymo} . rz i- i a *• »
gelbėti užgriuvusius darbi-1 Linksmų Kalėdų Švenčių!
ninkus, netekta vilties su-: “KELEIVIO” REDAKCUA IR ADMINISTRACIJA 
rasti bet kur} iš jų gyvą. »

67 PCDŲ EGLUTfi

West Point dainininkai dai
nuoja prie 67 pėdų Kalėdų 
eglutės, kuri stovi Rockfe- 
lerio Centre New Yorke ir 
yra apšviesta 7,000 elektros 
lempučių, šita 50 metų eg
lutė yra 30-ji šitoje vietoje.

Šiuo metu rusai atrodo 
kiek taikesnės nuotaikos. Jų 
vidaus sunkumai ir nesuti
kimai su kiniečiais juos ver
čia laikytis atsargiau, o to
dėl ir NATO karo sąjunga 
gali jaustis saugesnė. Bet 
pasiryžimas pasiruošti viso
kioms galimoms krizėms, 
sako nėra labai didelis.

Kuboje Dar Yra 
16,000 Rusu Kariu

Amerikos vyriausybė pa
brėžia, kad Kuboje vis dar 
yra nemažai rusų karių (a- 
pie 16,000 vyrų) ir jie nesi
skubina važiuoti namo. Ką 
jie Kuboje veikia ir kokiu 
tikslu ten buvo atsiųsti, jau 
yra paaiškėję. Valstybės 
sekretorius Dean Rusk sako, 
kad rusų karių buvimas Ku
boje šio krašto vyriausybei 
ir kitoms Amerikos respubli
koms yra nepriimtinas daly
kas.

Kaip rusų kariai bus ispra. 
syti iš Kubos ir kada bus ga
lima patikrinti, ar is Kubos 
visi puolami ginklai yra iš
gabenti, paaiškės gal vėliau. 
Kpl kas rusų pažadai tebėra 
neišpildyti.

O kol rusų pažadai ore 
kabo, tol ir Amerikos sąly
ginai pažadai neveikia ir 
Kuboje dar gali didžiųjų 
valstybių interesai susidur
ti iš naujo.
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Metams baigiantis (

Baigiantis 1962 metams Vakarų pasaulis su didesniu 
pasitikėjimu žirn i i ateitį. Gal tas pasitikėjimas yra apgau
lingas, gal ne, bet šiuo tarpu valstybių vadai jaučiasi iš- i 
plaukę į ramesnius vandenis. Prie tokios nuotaikos susida
rymo prisidėjo keletas įvykių.

Pirmon galvon čia tena paminėti “Kubos krizę” ir 
Amerikos vyriausybės apsisprendimą pastatyti rusus prieš 
pasirinkimą—trauktis iš Kubos su savo atominiais gink
lais, ar bandyti jėgas baisiame kare? Maskva pasirinko 
gėdingą Miuncheną, už ką susilaukė pagyrimų iš Ameri
kos prezidento už Chiuščiovo “valstybės vyro” žygį. Ku
bos reikalas dar nėra baigtas, bet rusai pasitraukė, susi- 
dūrę akis į akį su Amerikos pasiryžimu. Tas nekliudo N. 
Chruščiovui girtis “didele pergale’* Kuboje, bet tegu jam 
likimas nepagaili daugiau tokių “pergalių”—Vakarai bus 
visiškai patenkinti. Patenkinti bus ir eiliniai žmonės tiek 
Rytuose, tiek ir Vakaruose. ..

Nesantaika Komunistinio bloko valstybėse nemažė- j 
ja, bet eina didyn. Kinų komunistai, kelių mažesnių ko
munistinių valstybių remiami, eina prie atviro skilimo, 
prie to paties eina ir rusų vedami Europos komunistai, 
išskyrus mažikę Albaniją. Ginčai dėl politikos kelių, dėl 
“marksizmo-leninizmo” dogmų ir jų taikymo tarptau
tinėj politikoj primena teologų ginčus dėl šventojo rašto 
aiškinimo, o nuo tokių ginčų ir prasideda aižėjimas “mo
nolito.” To proceso Vakarai negali paskatinti, bet yra 
vilties, kad patys komunistai pasirūpins savo eiles ir to
liau ardyti—Kruščiovas taikia “koegzistencija” ir Kubos 
“laimėjimais,” o kinai bejėgiu revoliucingumu ir kruvi
nais žygiais prieš neutralią Indiją.

Aprimo ir tokie užkietėję klausimai kaip Berlynas, 
Laosas ir tik Kongo vidaus peštynės, kaip ir Vietnamo 
vidaus karas drumsčia švenčių taikingą nuotaiką.

Metų galo ramumas atsispindėjo ir NATO karo są
jungos valstybių pasitarimuose Paryžiuje. Priešai ant 
kulnų nelipa,, o todėl susitelkusios į karo sąjungą valsty
bės nemato reikalo skubėti stiprinti savo jėgas iki senokai 
Jau sutarčio dydžio ir visi Amerikos raginimai nepajėgia 
Europos kraštų išjudinti ruoštis visokioms galimoms 
staigmenoms pasitikti. Vietoje veiksmų, Paryžiuje pagim
dyta ilga rezoliucija, kuri vargu virs kūnu. Apie bendrą 
iniciatyvą šaltajame kare vargu kas ir galvoja.

Ramesnis momentas tarptautinėj politikoj yra tiktai 
momentas, nes pagrindiniai priešingumai neįmanoma pa
šalinti, o todėl ir varžytynės eis ir toliau kai kada aprim- 
damos, kai kada paaštrėdamos ir virsdamos net krizėmis.

JIE EINA 1 IŠKILMES

prezidentas ir prezidentienė eina su Adlai E. Steven- 
mhiu i Josepli P. kennedy Fondo iškilmes. Jose buvo 
pagerbti tie Iv rinėtojai. kurie ieško naujų būdų atsi
ekusiems vaikams padėti. Kaip žinoma, dėl Stevenso- 
įto slaptame karo tarybos posėdy pareikštos nuomonės 
Kubos klausimu buvo kilęs didelis triukšmas, spėliota 
apie jo atšaukimą iš Jungtinių Tautų, bet prezidentas 
števensonui pareiškė padėką už jo bendradarbiavimą.

siskaklžiusias jėgas jungė Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo reikalavimas. Priešingoje 
barikadų pusėje buvo įsitvirti
nęs prokomunistinis blokas, ku-

Mūsų "trečioji jėga”
Apie “trečią jėgą” dviejų 

jėgų rungtynėse užsimena 
daug kas. Yra spėliojimų, 
kad Prancūzijos prezidentas 
generolas de Gaulle norįs 
sudaryti “trečią jėgą,” kuri 
tarp Amerikos ir Rusijos 
galėtų pasirodyti kaip lygi 
toms galybėms, o todėl ga
lėtų vesti savarankišką, nuo 
Amerikos pavadžio neprik
lausomą politiką. Apie “tre
čią jėgą” kartais pasvajoja 
ir neutraliosios valstybės, 
kurios Rytų-Vakarų rungty
nėse neina nei su

mu, kas galėtų tokį žmogų
! smerkti ir už ką smerkti!

Bet ne apie tokius žmones 
kalba dr. Kavolis. Jis kalba 
apie politinės emigiacijos 
veikėjus, kurie nori ieškoti

j naujų kelių, naujų perspek- 
į tyvų, bet tos “trečios jėgos” 
{veikimo gaires palieka rū- 
! ku apgaubtas, kad rakus iš-
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. Times” iš Paryžiaus, kur 
' tas dienraštis spausdina sa-

Linksmu švenčių!
Kalėdos jau čia! Džiau-, Eufopos Įaidą 

, .... . , ... jaunieji, dziagiasi j Tokio streiko metu ir kyla
sklaidžius nepasirodytų ide. i jaunuosius žiūrėdami ir se-. mintis ar civilizuota visuo- 
jmė ubagystė ir dvasinė tuš- nieji. Visiems lyg linksmiau,! moR. ’pe<<ali spfesti uzdar.

sulaukėme dar vienų bįų kivil(L.ų kiek kįtoniškes-tuma.
-sd.

PASVEIKINKIME 
STEPONĄ KAIRI

Besiartinant žiemos šven
tėms ir prasidedant Nau
jiems Metams, pas mus yra 
įprasta pasveikinti gimines 
ir pažįstamus bei draugus. 
įMūsų Tautos Veteranas, Va
sario 16 d. Nepriklausomy-

kad
Kalėdų, o greit ir Naujųjų 
Metų, kurie nors ir nieko 
raujo neatneš, bet visgi su-į
kelia vilčių ir pagal ^»4 Pekinas barasi 
Įpratimą ragina linkėti vi-Į 
siems visokių gėrybių.

Liūdna tik, kad ir tų me
tinių švenčių proga negali-

nėmis priemonėmis kaip 
streikai ir lokautai?

Kinų komunistų partija 
pereitą savaitę pirmą kartą 
paskelbė piktą Chruščiovo

me pasidžiaugti savo gimto, kritikų ir jau nebevynimla- 
io ar savo tėvų gimtojo kraš- •”>! vilna kinai ka tina bo
to laisve ir laimingu gyveni- suvadinančius“ marksistais n-

leninistais rusus komunizmo 
išdavimu. Kinai klausia, ko.mu. lr kiek dar Kalėdų ir 

bės paskelbimo Akto signa- Naujųjų Metų lauks senoji!
taras, visą savo gyvenimą Lietuva, iki nusikratys kai-į kiu būdu rusai suderina sa 
dirbęs vsuomeninį darbą

nėra jokia naujiena. Dar dr.

veikėjas—Steponas Kairys 
yra dabar vienišas, nors ne
pamirštas. Siųsdami sveiki
nimus, neužmirškime ir ji

myno jungo ir prasimelavu-• vo laikyseną kinų-indų kaio 
šio, veidmainingo režimo} atveju, kai jie kiniečius va- 

! dina “broliais,” o indams 
rodo savo “giminystę?” Ki
nai sako, kad Maskvos žmo
nės ir nebandė analizuoti

pasitraukimo i praeiti? 
i Linkėdami mūsų skaityto
jams linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų, palin
kėkime ir mūsų senajai tė-

Kavolis nebuvo tų “tarpi-Į pasveikinti, tuo parodydami, mingų Naujųjų Metų, palin- I_ies...H ''eououe ununz.uov!
dar- analai tė- Indijos vado Nenru politikąnių” jėgų ir frontų pastebė 

jęs, mums jau teko su tais 
žmonėmis turėti visokių

rio vienybę cementavo Lietuvos; nuotykių ir nuotykėlių. Pa- 
okupacijos ir į Sovietų Sąjungą į minėsiu vieną pavyzdėlį.

kad mes įvertiname jo dar
bus. Esame tikri, kad tas su. i vynei laisvės ir nenustokime 
teiks jam džiaugsmo. Kyie-. vjjtjes> kad laisvės diena 
čiame visus skaitytojus siųs- ateis visiems pavergtiems ir

Kartą pavėlavau nueiti į 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Eidamas prie sa-| 
les susitikau vieną pažįsta-! 
mą jau begrįžtantį. Lyg juo. 
kais paklausiau, ar jau rink- 

sakoma. bet kurios pagrindiniu' liava buvo. Jis man atsakė, 
eksponentu šiandie darosi Vie-į kad (lai nebuvo, esą ką tik 
nybės savaitraštis. Šią trečiąją baigėsi kalbos. Jei taip, sa- 
jėgą būtu galima pavadinti ne- kati, tai nepasivėlinau. . . 
komunistiniu bloku. Įvairių pa- j ^ano pažįstamas pažiū- 
žiūrų žmonės, kurie į sį bloką į mane kaip į kreizį ir

pasakė tokius “trečiafronti-

įjungimo pripažinimas. . .
“Bet jau keli metai, kai tarp

šių blokų pamažu, atrodo, for
muojasi 'trečioji jėga,' už. kurią 
kai kuriais atžvilgiais būdavo 
įvairiu asmenų ir praeityje pasi- , 

I

ti sveikinimus šiuo adresu:
Prof. S. Kairys 
Vilią Mon Repos 
Landing Ave.,
P. O. Box 85 
Smithtovvn, L. I., N. Y.

A. ŠALČIUS IŠMOKO 
BIMBIŠKAI RAŠYTI

vargo kamuojamiems!
♦ * *

“Kelionė į Venerą
Gurodžio 14 d. Amerikos 

mokslininkų paleistą į Ve
neros planetą raketa pasie
kė tą žemės kaimynę ir iš 

į *t6 milijonų mylių atstumo 
į suteikė pirmąsias moksliš-

marksizmo-leninizmo mok
slu pasiremdami ir tik to
dėl jie jaučiasi Nehru gimi
nėmis, nors kiniečius vadina 
dar broliais. . .

Kinai primena rusams, 
kad jie pirmieji pradėjo už
sipuldinėti Albanijos komu
nistus ir jie dabar bičiuliau
jasi su Tito, kurį reikia pas
merkti. Kinai sako, kad ra
sai komunistai vienijasi su 
tais, kuriuose reikia smerkti

viena ar kita prasme jungtini, 
pageidautu nepriklausomos Lie
tuvos. tačiau, priėję išvados, 
kad nepriklausomybės atstaty
mui apčiuopiamoje ateityje nė
ra realių vilčių, yra pasiryžę 
'padėti lietuvių tautai.' nekelda-

ninkams” būdingus žo-
flvine ■V 1Z. I . ian elniai nuotn. ’JMU C7VHXWI XSV«K7W— |
jau aukoti tiems reikalams, 
žinau, kad nepriklausomy
bės pinigais nenupirksime, o 
ką rusas pasigavo, tą jis ne-

mi nepriklausomybės klausimo,, |>aĮfcįs Tai kam kaštytis?” 
jei to reikalauja tie. kurie nūs-Į Menki kaštai paaukoti 
tato sąlygas, kuriomis apskritai (JoĮe, j kitą, bet jei Žmogus 

! tėra galima 'tautai padėti. ’ i nemato tikslo, tai jam ir jų 
gaili, o pagrįsti tą reikaląsėliu paremta matyti iš to, Jai Ve' tok,a. trecioji Je-į|a])a: lengva ir be dr Kavo- 

kaip neutraliųjų blokas, jei at>lia^° musuose ir no-i 
tą žodį galima vartoti, pasi
rodė bejėgis Indijos ir Kini
jos ginče dėl sienų.

Bet norėjome kalbėti apie 
“mūsų trečią jėgą,” arba 
tokios nepaprastos jėgos 
pasirodymą mūsų lietuviš
koj visuomenėj. Tą “jėgą” 
sugalvojo (ar išgalvojo) dr.
Vytautas Kavolis. Jis ją ir 
pateikia visuomenei susipa
žinti žurnale “Metmenys,” o

A. Šalčius-A.
Laisvės puslapiuose jau dro. 
žia bimbiniu-mizariniu sti
liumi. štai vienas pavyzdys 
iš gruodžio 11 d. laidos.

"Lapkričio 11 d. Ameri
kos Paliaubų savaitgalio 
proga vėl suvažiavo patys 
save pasidarę veiksniais — 
dar kitaip besivadiną VLI- 
Ku...

”Ir stebiesi, kaip dar yra 
žmonių, kurie leidžia šiems 
susikompromitavusiems po
litikieriams kalbėti jų var
du“.

p. . . Įkas žinias apieVeneros pla-į įj- smerkia tuos, su kuriais 
m atims, netos kai kurias paslaptis, j jįe turėtų vienytis.

ga aisuauu ni asuose n iio-į ..
ri “padėti lietuvių tautai.” ,o ^rtidicujos.
Apie tuos “trečios jėgos” lokių neutraliųjų mes tu- 
žmones daktaras Kavolis ' ime daugiau, negu Lietuvos 
parašė visą disertaciją, ta nepriklausomybės šalinin- . tų laisvat ir galėtų tvarkyti?

Amerikos mokslininkai la-Į 
bai patenkinti, kad jų rake
ta prisiartino prie Veneros 

į ir iš tos visada debesimis 
padengtos mūsų žemės kai
mynės išviliojo įvairių in
formacijų, kurios pasitar
naus mokslui ir žmonių 
smasumui patenkinti.

Nikita žino
Chruščiovas kalbėdamas 

sovietų lėlių parlamente, 
kaltino kiniečius kimunis- 
tus, kad jie nori sukurstyti 
atomini karą, ir juokėsi iš 
kiniečių tvirtinimo, jog A- 
merika esąs tik popierinis 

Žinios apie planetą Ve- tigras. Nikita sakė, gal tig-
nerą bus paskelbtos tik vė
liau, po to kai mokslininkai 
iš raketoje pasiųstų instra-

ras ir popierinis, liet jis tu
ri “atominius dantis,” ir tie 
dantys yra didelis dalykas.

i mentų gautas informacijas Kiniečiai to nenori suprasti, 
išaiškins ir padarys išvadas. Į arba jie gal perdaug gerai 

Taip jis šaiposi iš tų, ku- Erdvės tyrinėjimo darbe supranta. Jei Amerika ir 
rie rūpinasi, kad Lietuva bū sis Amerikos mokslininkų Rusija išdaužytų viena ant- 

rkytis žygis yra didelis žingsnis'rą atominėmis ‘ bombomis, 
' pirmyn ir jo pasisekimu ga-į pergalėtoju iš karo išeitu. . . 
lime visi pasidžiaugti. ta pati Kinija, kuri toki ka-

kaip jos žmonės nori. 
pats A. šalčius yra

proga paleisdamas Į daibą a,ba bolševikų ir bolše-itaiP, to 
gausybę svetimžodžių ii gu-! vakuojančių. Tiktai tos rū-i Taigi 
drių aiškinimu, tik niekur raštingi ir neraštingi; nuims geriausias pavyzdys,
neparodė, kur ta trečiojiį žmones niekada nesudarė
jėga, ar vėliau jo varlinami nei jėgos, nei bloko, nei juo
“trečiafrontininkai” būtų 
bent kuo nors padėję lietu-

labiau kokio nors fronto. 
Kalbama kartais apie pa

laikymą ryšių su “kraštu.” 
Kiti padailina, kad reikia

kur jo peršamas “kultūrinis 
bendradarbiavimas“ minkš
tų kinkų žmogų nuveda. Po 
trumpo laiko jis ne tik pats 
ima ilgėtis šuns lenciūgo, 
bet už sausą kaulą amsėda

Be laikraščiu
rą nori sukurstyti!

Kariauti kinų karą Chru
ščiovas neturi didelio noro, 
nors kiniečiai komunistai jį 
ir kaip pravardžiotų. Iš to 
nesunku suprasti, kokie “i- 
dėjiniai” skirtumai drasko 
komunizmo eiles.

New Yorke streikuoja de
vynių dienraščių darbinin-; 
kai ii- 4 su puse milijonai 
laikraščių skaitytojų gyvena 
be Įprastų dienraščių. Ką 
tas reiškia gali suprasti tik
tie, kurie vertina spaudą ir .
be laikraščio jaučiasi, kaip. ■ as*aPt*s nepaaiškėjo

vių tautai. To pagrindinio
, , dalyko taip ii nėra. ....... ,............ _, __  ____

? meS 80 tU0 'e,i-kal" SYsiRa' Nepasako tos paslapties "kultūrinių ryšių,” nes kaip mas <•" 'r kitiems J! gina.
vaKarais’ . tinome Der D-les Narkehū- . ----- *, - ’ - čia kitaip sakvsi. Nuo tokių I ---------------------------

kaibų pradėjo ir A. šalčius,
kai jam užėjo noras kailiu
ką pakeisti. Jis, rodos, ir da
ro kažką, tik jam sunku su
medžioti kultūrininkų, kurie 
sutiktų per jo tarpininkavi-

. . , . ma “ryšius mėgsti.”Jeigu yra pasaulyje tre

nei su Rytais. Bet neutralių, naitės tarpininkavimą “Vie 
jų bloko jėga yra tik svajo- nyfcėje ” 
nė, nes neutralieji neturi nei j ’ Mūsų |ietuviškąj visu0. 
bendros politikos, nei jėgos,; dr y Kav0^ skjrsto

i dvi dalis. Jis sako:o todėl gali tik “vadalotis”'

dr. Kavolis, nepasako jos ne 
p-lė Narkeliūnaitė, kuri be 
protesto dr. Kavolio žodžius 
persispausdino ir leidžia sa
ve ir p. Tvsliavienę su Vyt.

15 METŲ ESTŲ TAUT. 
TARYBAI

* *

dviem pasaulio galiūnams 
tarp kojų. Kiek trečioji neu
traliųjų “jėga” yra tik še- munistinis blokas, kurio

Sirvydu statyti i trečiafron- 
“Vienoje pusėj'e buvo antiko-j tininkų pirmąsias eiles.

su-

7.963 IU ETŲ KELEIVIO

KALENDORIUS

čios jėgos šalininkų, tai ko
dėl mums lietuviams netu
rėti tokios “jėgos,” juo la
biau, kad štai pasišauna dr. 
Kavolis duoti ideologiją, ar 
bent gerą žodžių mišrainę 
visai tai “jėgai” nemokamai 
paremti.

Jei vra pasaulyje neutra
liųjų blokas, tai kodėl ir mū. 
sų eilėse neturėti toki neu
tralų blokelį, kurs “nori tau
tai padėti,” o todėl nepade

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-jda tiems, kurie pagal savo 
išgales ir išmanymą kovoja

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS“

636 E. Broadway------- :-------- South Boa^oa 27, Mom.

už tautos laisvę, bet ir tau 
tos pavergėjams nenori pa-

Yra žmonių, kuriuose tė
vynės ilgesys ėda ir kurie 
svetimoj padangėj yra ne
laimingi. Kartą pažinau vie
na kultūrininką, kuris saky
davo, kad nor s tamsią naktį 
pro gimtąjį kaimą galėtų 
praeitį, tuoj pasijustų lai
mingesnis. Pagaliau jis nu
tarė grįžti į tėvynę, o aš pa
rūpinau vadovą iš Eitkūnų 
į aną pusę. Gi-įžo, pro gim
tąjį kaimą praėjo, o tėvynė 
paklydusį sūnų pasitiko iš
skėstomis rankomis ir ketu. 
r ius metus išlaikė kalėjime 
už kaž kokius prasižengi 
mus esant politinėje emigra-

(E) ELTOS bendradar
bis Švedijoje praneša: Šve
dijos radijas ir- spauda atžy
mėjo Estų tautinės tarybos 
15-kosmetų veiklos sukaktį. 
Tarybos pirm. min. A. Rei 
ta proga pareiškė, jog šio 
egzilinio veiksnio vienas pa
grindinių tikslų — veikti 
Šiaurės kraštuose Estijos ir

aklame kambaryje uždaryti.
Laikraščių darbininkai 

sustreikavo dėl uždarbių pa
kėlimo ir- ne mums čia spręs
ti, kiek jų reikalavimai yra 
pagrįsti ar išpūsti. Bet to
kiame momente, kada mil
žiniškas didmiestis ir jo pla
čios apylinkės pasilieka be 
laikraščių galima lengviau 
suprasti spaudos reikšmę 
krašto politiniame ir ekono-

kitų Baltijos valstybių lais-» miniame gyvenime. Radijas 
vės reikalui. Estų tautinė ta-J ir televizija dalinai atstoja 
ryba įsteigta 1947 m. Stock. I laikraščius, bet tik dalinai, 
holme. Joje bendradarbiau-1 Daugumas garsinimų, ypačivoiriAc /-belu --- :_________________ i • _ i •

dėti, o todėl iš viso niekam cijoj. (Tai buvo tarpukario

ja į vainos estų politinės gru
pės. Per 15 metų tarybos 
išlaidos siekė 1 mil. švedų 
kronų, iš kurių 359,000 pa
naudota propagandos ir in
formacijos reikalams. Per tą 
laiką išspausdinta apie 4 
milionai puslapių propagan. 
dinės medžiagos.

nepadeda. Ir, žinoma, nepa
deda nieko ir lietuvių tautai. 

Visokių žmonių yra, viso-

metu). Taip išsiilgusiam sa
vo krašto patartina grįžti į 
tėvynę ir, jei grįžimas ne-

Pahalbinlcime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa-’---- •*? ...—, )ri gijimas ne-» • . n r .

kių gal ir reikia. Kad mūsų bus suterštas “išpažintimis”’ 7 Kama me*
eilėse yra neutralių, tatai ir likusiųjų išeivijoj mokini tMB“ P®“hi doleriai.

dabar didelio visokių prekių 
pirkimo sezone, skelbiama 
laikraščiuose ir be laikraščių 
patarnavimo pirkėjai lieka 
lyg ir be vadovo.

Dar daugiau sumišimo 
kelia stoka politinių žinių ir 
įvykių vertinimo, kokį skai
tytojai yra įpratę rasti savo 
mėgiamame laikraštyje. Tą 
trūkumą jaučia ne tik eilinis 
žmogus, bet ir valdžios įstai. 
gos ir, pavyzdžiui, preziden
tūra gauna “The New York

“Stevensono klausimas” 
vis dar spaudoje aiškina
mas ii- niekaip neišaiškina
mas. Klausimas dar nepa
aiškėjo, kinis iš prezidento 
artimų bendradarbių pain
formavo du žurnalistus apie 
A. E. Stevensono tikrą ar tik 
tariamą “minkštumą” Ku
bos krizės metu? Atrodo, 
kad prezidentas nelabai ir 
stengiasi tą pasalaptį išaiš- 

ar visuomenei ja 
išaiškinti. O todėl paslaptis 
ii lieka paslaptis. Kada nors 
patys žurnalistai, kurie A. 
Stevensono “minkštumą” iš
vilko dienos švieson, patys 
pasipasakos, kas jiems davė 
informacijų iš slaptų kariš
kos tarybos pasitarimų, o 
dabar visiems valia spėlioti.

Būtų keista, jei aptariant 
Kubos blokadą, ar jos ka
riškų bazių bombardavimą 
nebūtų niekas prisiminęs, 
kad reikalas gali virsti ato
miniu kąra, bet iš to pris
kaldyti vežimą netinka.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
J. Vizbaras gyvas Į siu, ką Dan Kuraitis pasako- 

Keleivio Nr. 47 parašyta, Jo a',ie Liet“v’> k“rt‘oje jam. _ v. ’ CIO VJCJVJ ta k n hntikad mne 6 lietuviai ir jų
tarpe Juozas Vizbaras. Pas 
mane atbėgo J. Vizbaras ir 
sako: ”Ką tu parašei? Aš 
esu gyvas!“

Labai atsiprašau. Mano 
buvo parašyta Juozas Vir
balas, bet spausdinant įvy
ko klaida.

SLA 57 kp. turi naują 
valdybą

Kuopos dabartinė valdy
ba yra šitokia:

Pirm. Vincas Mitrikas, vi- j 
eepirm. Juozas Pumeris, 
sekr. Juozas Krasinskas, fin. 
sekr. Alena Lendraitienė-

sią vasarą teko būti
Rodė jis ir filmą, bet jis

buvo labai trumpas. Tuo nu
siskundė kai kurie klausyto, 
jai.

Paskaitą rengė Sandaros 
16-ji kuopa.

Mirė V. Čiupli*
Gruodžio 10 d. mirė Vin

cas čiuplis.
J. Krasinskas

GARONER, MASS.

Mačionių sukaktis
Ona ii- Simonas Maėioniai 

gruodžio 1 d. minėjo savo 
Kriaučelytė, ižd. Jonas Dva-} vedybinio gyvenimo 50 m. 
rėčkas, iždo glob. Kleopas' sukakti. Jų duktė Elena ii
Zurlis ir Juozas Glavickas, 
koresp. J. Krasinskas, marš. 
Povilas Naginionis, gyd. 
kvot. dr. Antanas Arantas.
Lietuvių Klubo vadovybė

Į Lietuvių Klubą išrinkti 
šie asmenys: pirm. Antanas 
M. Šeškevičius, vicepirm. 
Edmundas Vaitkūnas, sekr. 
Viktoras Morkūnas,

jos vyras Jonas Sargatas su. į 
rengė jiems šaunų pokylį, Į 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 100 giminių ir drau
gų, buvo atvykusių net iš 
Montrealio (Kanadoje! ir 
Connecticutt valstijos.

Maėioniai yra visų gerų i 
darbų rėmėjai, dosnūs, vai-;

TAIKA ŽEMĖJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS KAS NAUJO BROOKLYNE
Labai darbingas LDD 

susirinkimas

Toks didelis plakatas yra iškabintas Washingtone. Užpakalyje matyti Baltieji Rū
mai, virš jo helikopteris, kuriuo preziden tas John F. Kennedy išskrido į Andre* 
oro pajėgų stovyklą, o iš ten lėkimu skrido kitu svarbių karinių stovvklų ir įrengi
mų apžiūrinėti.

DETROITO NAUJIENOS
DETROIT, M1CH.

SLA 352 kp. susirinkimas 
kitoj vietoj

Ilgus metus kuopos susi- 
^r* šingi žmonės, sugebą su vi-Į rinkimai būdavo buvusioje
Iin. I oolo eiimrvtinli Qimnn>>e irvo 1 I iatlivill SsVPtuinėia OriP Fiat

pie 500 asmenų. Pelnas ski- i 
riama.- lietuvybės išlaikymo 
reikalams, ypač dviem lietu
vių mokykloms.

MIAMI, FLA.

PATERSON, NJ.

. |sais sugyventi. Simonas yra sfkr. Vincas Veraitis, ]O pa. ki,ęs u Raguvos. o Ona iš
dėjėjas Vytautas Mačys, išd. 
Jonas Kasperas, iždo glob. 
Albertas G. Manasas ir Juo
zas Tribandis, marš. Juozas 
Norkaitis, direktoriai —An
tanas Staliulionis, Vincas 
Kraunelis, Steponas Valins
kas, Juozas šalaviejus, Ka
zimieras Tagmenas, Bernar
das Barisas ir Edvardas 
Kupstas, šeim. Leonas Mi-

Kupiškio parapijos.
Linkime Maėioniams su

laukti dar daug gražių die
nų.

Lietuvių Klubo nauja 
valdyba

Ji yra šitokios sudėties: 
pirm. Adomaitis, sekr. Dop- 
kantas, fin. sekr. Bernadi- 
šius, ižd. Pranskis, direkto-

siūnas, padavėjai—Juozas riai—Kuleckas, Deida, Pui- 
Pupka, Antanas Okleraitis da, Zabela, Nakutis ir Nece- 
ir Kenneth Miller-Miliaus- lis.
kas. Klubas rengia N. Metų su-

. . - v —• tikima, kuris prasidės 6 vaiįdomi Dan Kuraičio , 1* , ę. vakaro.paskaita ....Garmskis
Keliauninko Dan Kurai

čio paskaita gruodžio 9 d. 
sutraukė daugiau kaip 250
asmenų, jų tarpe buvo ma- Geriausia ir pigiausia do- 
tyti daug vietos veikėjų. Vi. vana Kalėdų proga — Ke 
si klausėsi su dideliu dėme- leivio prenumerata.

KĄ DOVANOTI?

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI 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 at* irado 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 kietai* apdarai* kai
na $5.00; minkštai* apdarai*—$4-00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

0M E. Braadwaj So. Boeton 27, Mate.

Lietuvių Svetainėje prie pat 
Šv. Antano bažnyčios. Gruo
džio 2 d. susirinkime nutar
ta ateityje susirinkti Lietu
vių Namuose (3009 Tillman 
g., Butternut gatvės kam
pas).

Kuopos nariai prašomi at
siminti, kad dabar fin. sek
retorė yra Zita Sukauskaitė 
(2002 Ferdinasd SL, Det- 
roit 9, Mich., tel. TA 6- 
5678).

Reikėtų jungti*

Turime daug draugijų. 
Jos rengia pokylius savo ka
soms sustiprinti, prašo aukų. 
Visoms nebeužtenka rėmė-! 
jų, juo labiau, kad daug jų 
dirba tą patį darbą.

Štai kad ir du klubai: Lie
tuvių Pilietinimo Apsaugos 
ir Lietuvių Amerikos Pilie
čių (Hamtramck). Abiejų 
tikslai tie patys ir statutai 
beveik tokie pat, taip pat ir 
mokesčiai. Abiem klubam 
priklauso beveik tie patys 
asmenys, bet kai reikia rink. 
ti valdybas, tai nėra kandi
datų.

Kodėl jiems nesusijungti? 
Nejaugi dėl to, kad Ham- 
trcck Klubas turi savo na
mą ir leidimą svaigiesiems 
gėrimams pardavinėti? O

Paminės Maironį
Sekmadienį, gruodžio 30 

d., 5 vai. vak., Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje (3655 N. 
W. 34th St.) bus lietuvių di. 
džiojo dainiaus Maironio 
minėjimas.

Programoj: rašytojo kun. 
St. Būdavo paskaita, dekla-

Pagerbė Joną Krukonį
Jonas Krukonis, lietuviš

kų ir kitų gerų darbų stam
bus rėmėjas, pažadėjo visą 
savo turtą palikti stipendi
joms mokslą einantiems lie
tuviams jaunuoliams.' Pater- 
sono lietuviai visa tai labai 
įvertino, ir lapkričio 3 d. 
Patersono Lietuvių Bend-

cnuias _ liciFriimauijus 
Pirmą kartą scenoje matysi
me pasirodant mažytes lietu
vaites. .

Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Minėjimą rengia Miami

susijungus susidarytų daug
pajėgesne organizacija.

M. L. B

Gruodžio 9 d. Bručo salė
je buvo Lietuvių Darbinin-į 
kų Dr-jos narių susirinki-j 
mas. Oras buvo žiaurus, sni-' 
go ir lijo, bet narių atvyko 
nemažai.

Kuopos atstovai Alto sky. 
riuje pranešė, kad šiemet 
prieina eilė pirmininkauti 
tautininkams. Jie pasiūlė J. 
Kiaunę. Praeitą žiemą mi
nint Vasario 16-ją, kuopos j

šiandien daug mūsų brolių 
yra išsklaidyta po pasaulį, 
todėl, sakė valdyba, per Kū
čias tiks prisiminti, kaip 
mes augom pas tėvus Kau- 
nijoje, Suvalkijoje ir kitur, 
kokią širdperšą mūsų tėvai 
tada turėjo.

Valdybos pasiūlymas ori. 
imtas: Kūčios bus Spūdžių 
namuose, visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

Vienu balsu perrinkta se- 
valdyba: pirm. Bronė

atstovą? pagrindini’u ‘ kaYbZ! Spūdienė, vieepim Jonas 
toju siūlė dr. P. Grigaiti, bet 
klerikalai su tautininkais jį Buivydienė, fin. seki". Stepo, 

nas Briedis, ižd. Antanas 
Swingle.

Po susirinkimo buvo kuk
lios vaišės.
Maloni sueiga Spūdžiuose

Gruodžio 8 d. Bronės ir 
Prano Spūdžių namuose bu
vo maloni gimirių ir draugų 
sueiga. Dalyvavo per 30 as
menų. Iš giminių buvo He- 
len Spūdytė iš Filadelfijos,

atmetė. Kitų metų Vasario 
16 d. minėjime pagrindiniu 
kalbėtoju nutarta pasiūlyti 
Joną Januškį, Keleivio įstai. 
gos vedėją, buvusį Nepri
klausomos Lietuvos Seimo 
narį. Tą pasiūlymą įnešti į 
Alto posėdį pavesta kuopos 
atstovam S. Briedžiui, B.
Spūdienei ir V. Kalveliui.

Svarstytas Centro Komi- uvt
teto laiškas J. V. Stilsono ir Račiūnai, Marija Akeliene 
St. Strazdo biografijų rei- Lr jos sūnUs Albinas, Uršulė 
kalu. Centras siūlo išleisti j Daunorienė.
Metraštį, kuriame būtų iš
spausdintos ne tik tos bio
grafijos. Nutarta įgalioti J.
Buivydą ir S. Briedį vykti į įr St.° Briedis, 

rucmenė ir Lietuvių Piliečių - Bostoną tuo reikalu tartis, j Galiniai Buivydai, Barčaus^ 
Klubas surengė jam pagerb. Kuopos valdyba pranešė, kaų petraš, J. Rimavimus ir 
4, fo h,kad ruošiamos Kūčios ir siū.—ti vakarienę. Nors tą dieną 
oras buvo labai blogas, bet į 
vakarienę susirinko apie 150 
žmonių. Buvo atvykusių ir iš 
toliau: Lietuvių Bendruome. 
nės Newarko Apygardos 
pirmininkas inž. VI. Dilis 
su žmona, Lietuvos Atsimi
nimų radijo valandos vedė
jas Jokūbas Stukas, iš Hill- 
side, N.J., Jonas Jasys ir 
Antanas Gelažius iš New

; London, Conn., ir kt. Iš Pa- 
Lietuvių Kultūros Būrelis.. tersono dalyvavo abu šv.

------------------------- į Kazimiero parapijos kuni-
ST. PETERSBURG, FLA. gai,, miesto komisionierius

-------- Juozas Jokubavičius su žmo-
Užmušė A. Metelionį na, laidotuvių direktorius J. 

Gruodžio 1 d. sunkveži- Kontram ir kt.
mis sunkiai sužeidė Antaną NeaPs,elta be kalbų. Kai-
Metelionį. 75 m. amž., kuris, 
nuvežtas i ligoninę, mirė. 
Liko dvi seseiys—Ona Pa
lionienė (St. Petersburge)

Kiti svečiai: SLA centro 
sekretorė B. Pivarūnierė ir 
iždo globėjai E. Mikužiūtė 

be to, buvo

1 • 1 -lė jas valgyti ne gruodžio 24, 
bet 22. Kūčios būsiančios 
tikrai lietuviškos.

Seniau, šeimai susėdus 
prie stalo, tėvai apsidairy-į 
davo ir prabildavo:

„Nevisi mes čia. Izidorius 
už Kaukazo armijoje, Do
micėlė Anglijoje, Onutė O- 
desoje“.

Viešpataudavo tyla. Ir

NAUJAUSIOS KNYGOS

Spūdžiai dažnai surengia 
savo giminėms ir daugams 
vaišes.

Viena* iš kuopos

BALTIMORE, MD.

Dramos būreli* dirba
Dramos Mėgėju Būrelis 

uoliai dirba. Filadelfijos 
balfininkai ji kviečia suvai
dinti komediją Pinigėliai, 
kuri pernai buvo vaidinai 
Baltimorėje.

Pradėtos repeticijos. Ap
sunkina darbą ta aplinkybė, 
kad kai kurie vaidintojai 
dalyvauja ir repetuojamame 
veikale Buhalterijos Klai
da, kuris bus vaidinamas 
Baltimorėje, ir abiejų vaidi
nimų laikas beveik sutampa.

Čia pravartu iškelti reži
sieriaus J. Kazlausko pasi
aukojimą.
Jau ruošiamasi Vasario 16

Kasmet Draugijų Taryba 
rengia barketą Vasario 16- 
sios proga. Juo^e paprastai 
dalyvauja arba atsiunčia sa
vo atstovą gubernatorius, 
majoras, senatoriai ir kt. 
Šiemet tas banketas bus va-

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

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

Bendruomenės pirmininkas! LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
Antanas Rugys, Jokūbas! MERIKOJE, St. Michelso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

A.TSIMINTMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-

bas pasakė parapijos klebo 
nas kun. J. Kinta, Patersono

ir Marija Karpavičienė ?,ukas:,J: ,K?"tram: Jo/^s
(Grand Rapids) ir du bro- Jasf 'V,"‘kalbetoJa'Pab,re-
liai—Juozas ir Julius, abu ,z,M»n0rk™k.0ni0 dldal< '*?- 

tuviskų reikalų supratimą irGrand Rapids.
Velionis ilgai gyveno Dėt.

roite, o paskutiniuosius 9 
metus St. Petersburge. 

Velionis yra seniau nema
žai rašinėjęs spaudai, yra ii 
atskirai išleidęs knygutes 
Pekla, Religija ir darbinin
kai, Apie dievus ir žmones. 

Jis prieš porą metų lankė- 
Kūčio* ir N. Metų sutikimas si Lietuvoje ir grįžęs taip

DETROIT, MICH.

Jau buvo rašyta, kad 
viengungiai ir be vaikų šei
mos Kūčias galės bendrai 
valgyti Lietuvių namuose. 
Pradžia 8 vai. vak. Suaugu- 
sis moka $4, o jei kas atsives 
ir vaiką, už jį gaus mokėti 
$1.50.

Bilietų galima gauti Gai
voje ir Neringoje, arba vie
tas rezervuoti paskambinus 
O. šadeikienei (tel. TU 3- 
3929) arba A. Lelienei (tel. 
LU 2-3696) po 5 vai. vak.

Naujųjų Metų sutikimas 
bus taip pat Lietuvių na
muose. Pradžia 8 vai. Kaina 
suaugusiam $9, nepilname
čiams ir studentams $5. Vie
tos užsakomos V. Paužos 
Neringoje.

Tikimasi, kad susirinks a.

savo tėvynės Lietuvos meilę. 
Meninę dalį atliko Irena

Stankūnaitė, padainuodama 
keletą dainų. Jos dainas pi
aninu palydėjo jos tėvelis 
Stankūnas. Vaišes parengė 
Helen Jankauskas iš Kar- 
ney, N.J., o pobūviui vado
vavo Lietuvių Piliečių Klu
bo pirmininkas A. Gudonis.

Pabaigoje žodį tarė Jonas 
Krukonis. Jis padėkojo už 
tikrai puikiai surengtą po-

viską gyrė, jog buvo aišku,
kad jis meluoja. Mat, ji? į . . - - .
viską ten žiūrėjo pro Mask- buvi-vakanenę ir pasidžiau-
vos nudažytus akinius.

B-tis

TORONTO, ONT.

ge, kad Patersono lietuvių 
buvo taip gražiai įvertintas. 
Savo kalbą užbaigė žo
džiais: „Ką prižadėjau, tik. 
rai ištesėsiu“.

B. Paež.Veikiau* socialisto sukaktis
Gruodžio 14 d. Kanados 

Liet. Socialdemokratų S-gos j 
centro komiteto sekretoriui >, ^au išėjo A. Narūne* 
J. Novogrodskiui (Novog) Į ‘ Gintaro takai*”. Tai Lietu- 
sukako 60 m. Keleivio re-)VOs vaizdai eilėraščiuose,

GINTARO TAKAIS

dakcija linki jam dar tiek gausiai iliustruoti mūsų dai. 
metų laimingai gyventi. ' !irinkU reprodukcijomis. Ei-

Sukaktuvininkas yra veik. 
lūs KLSS organizaciniame 
darbe, uolus spaudos bend- 
rabarbis, pavyzdingas LSS 
Literatūros Fondo 
knygM platintojas.

lėraščiai tinka vyresnio am
žiaus jaunimui, o taip pat ir 
suaugusiems. Turinys—pat. 
riotinės ir religinės temos, 

išleistų' dovana Maironio me
tais.. Knygos kaina — $1.80.

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 ; sario 16 dieną, 
psl. kaina........... $1.00 Kitą dieną, vasario 17 d.,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

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

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

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl., kaina $1.5<

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

sėliai, kaina............. $3.5<
Tas knygas galima gaut

Keleivio administracijoje
So. Boston 27, Ma**. 

636 E. Broa<lway,

Bendruomenė ruošia iškil
mingą Vasario 16 minėjimą. 

Juda ir šokėjai
Nepailsdama dirba ir tau. 

tinių šokių grupė. Da’ ar ji 
jau pradėjo rūpestingai 
ruoštis šokių šventei, kuri 
bus kitų metų liepos 1 die
ną Chicagoje.

J. A.

BRIDGEPORT, CONN.

Grįžo V. Bacevičių*
Kompozitorius, pianistas 

Vytautas Bacevičius nese
niai sugrįžo iš Varšuvos, 
kur jis turėjo progos pasima
tyti su savo broliu Kęstučiu 
ir sesutėmis Gražina ir Van. 
da. Su jais jis buvo nesima
tęs 23 metus.
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Iš pavergtos Lietuvos
L. Kapočius skundžiasi
Kelerius metus dirbęs So

vietų Sąjungos ambasadoje 
Washingtone Laurynas Ka
počius dabar yra Draugys
tės ir kultūrinių Ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas.

Jis skundžiasi Tiesoje, 
kad ryšius su JAV lietuviais 
”gerokai sunkina" kai kurių 
JAV veikėjų ir organizacijų

prieglaudą. Iš ten tik 1961 
m. gale jis grįžo į Lietuvą, 
žinoma, jau visai paliegęs.

Jo kitos dukterys, esan-J
cios šioje Geležinės uždan
gos pusėje, rūpinosi tėvą čia 
atsigabenti, bet tas joms ne. 
pavyko.
Vykdo Maskvos nutarimus

Maskva nutarė pertvarky. 
ti partijos organizaciją: vie
na jos dalis apims pramonė.

nedi augiškumas Sov ietų Są-. je dirbančius, kita—žemės 
jungos atžvilgiu, dar labiau gamvboje. Tas priva-
tuos rysius sunkina reakci- ,oma jr Lietuvos komunis- 
mi išeiviai, kurie puola tams> todė| gruodzlo 7 d. 
įtieki ieną lietuvi, kuris sie- Lietuvos Komunistų Pani
kų palaikyti rysi su savo se. Jos Centro Komitetas išrin- 
ua tęvame. _ i ko vvriausius t vark yt o jus'

Kiekvienam aišku, kad ((, jUĮ.ą j pramonės gamybai: _

kalėdų stalą 
pyragaičiais.

JI

galima papuošti ir šitaip išdėstyta i>

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

Sleževičiaus
atsistatydinimas

(Tęsinys)
karščiuotis, kai esame areštuo
ti.“

kada skaitai to meto per
versmininkų, kariškių ir ei

tais, St. šilingas jiareiškė mu
dviem sutinkąs sulaikyti Vyr. 
Žinių spausdinimą ir sutinkąs 
taip pat, kati mudu su V. Sidzi
kausku tarpininkautume ir pa
dėtume surasti tinkamiausią iš
eiti. Mudviem buvo duotas pa
lydovas kapitonas Slapsvs ir au
tomobilis, kuriuo galėtume ne
kliudomai važiuoti, kur tik mum

vilių, pareiškimus, tai tenka! čiaus, nors jisai tikrai ten 
stebėtis keistu reiškiniu: vi-! buvo, taip pat Čepinskio, 
si tvirtu a, kad su perversmu' Krikščiūno, Zaikausko. Lo- 
nieko bendra neturėję... Nei! žėla ir Čepinskis neturėjo

Skipitis neprisiminė arės- • relkeJO • 
tuotų tarpe Mykolo Sleževi.1

Nuo to momento pervers
mininkai įsitikino, kad ne
užtenka skelbimų stulpuose,
kaip tvirtino Krupavičius, o

Smetona, nei Merkys, nei; pagrindo jaudintis, nes jie reiria priversti ir piezidentą 
»oktvinaias, nei Krupavi-!jau buvo įteikę atsistatydi- Kimių ir Sleževičiaus vy
kius — visi nieko nežinoję nimo raštus Mykolui Šleže- įiausybę atsistatydinti. Už- 

o tik sutiko vičiui, tad laikė, kad jie a-, viie pati svarbiausia per- 
t fzvoiuzvfi nesusipratimą. veidui o kova n i ja buvo 

buvo iš-!nietta’ ^a*P vėliau matysim,

apie perversmą,
post įactum įeiti į naują vy- reštuoti per 
įausybę, kad gelbėtų varg- M. Sleževičius

Laurynas čia meluoja, nes 
ryšių su savo tėvyne visi no
ri, bet nenori jų turėti su sa
vo tėvynės pavergėjais ir jų 
agentais.

"Šluotos“ patarimai, kaip 
kopti karjeros laiptais
Žinoti:
1. už save aukštesnių dar

buotojų, jų žmonų ir vaikų 
gimimo datas ir kokias jie 
mėgsta dovanas;

2. vietas, kur auga grybų 
ir žuvingus ežerus;

3. ką kiti darbuotojai ne 
tik kalba, bet ir galvoja apie 
viršininkus.

Užmiršti:
1. kaip tariamas žodis 

"ne“;

pirm. Maniušį jo pavad. Ja.
siūną, narius Bieliauską, Bri- 
tovą. Dragelį, Izvekovą, 
Kairį, Kulvietį, Misutį.

į biurą žemės ūkio gamy
bai : pirm. Songailą, jo pav. 
Novicką, nariais—Grigalių, 
na, Gregorijevą, Griškevi
čių, Kolesnikovą ir Zorską.

Paitinės-valstybinės kon
trolės komiteto pirm. išrink
tas Barauskas.

į partijos prezidiumą iš
rinkti: pirmasis sekr. A. 
Sniečkus, antrasis sekr. Po
povas (įsidėmėkite: ir Snieč
kus turi "ar.iuolą sargą“— 
rusą), Barauskas, Maniušis. 
Songaila, Šumauskas, Pa- 

! leckis, česnavičius, Balkaus, 
kas.

2. kas yra kritika ir kaip Tarp čia suminėtų 22 pa-
ja naudotis: , vardžiu šešios yra aiškiai ru.

3. kad pačiam galima gal.! siškos. 
voti. -

Lietuvių Tarybos pranešimai

l sę Lietuvą ir soldateskos“ 
nakties žygį įstatytų į kons
titucijos vėžes... Karininkai, 
net pats Plechavičius, teisi
nosi, jog jie buvę priversti 
klausyti įsakymų ir turėję 
taip elgtis, nes turėję šei
mas... Koks užburtas ratas 
ir koks išsisukinėjimas iš at
sakomybės!

Aišku kaip dieną, kad 
naujoji vyriausybė jau se
niai buvo sudalyta prieš 
perversmą. Graodžio 17 d. 
susirinko į Generalinį Štabą 
tautininkų, krikščionių de
mokratų, Darbo Federacijos, 
Ūkininkų Sąjungos ir Ūki
ninkų Partijos atstovai tar-

1 ir saldūs kalbinimai patrio-

1
T ii vA V< I A f i • v? v i .
1. visuomet paruoštą nuo. 

lankią šypseną;
2. lankstų liemenį;
3. šepetį dulkėms valyti 

nuo atsakingų draugų dra
bužių.

N e t u rėti:
1. savo nuomones;
2. drąsos ir savigarbos;
3. galvos ir kitų smulkme

nų.
Tas, kuris laikysis šių pa

grindinių reikalavimų, tvir
tina "Šluota“, sėkmingai 
peržengs pirmąji laiptelį 
sunkiame kelyje į karjeros 
viršūnę.

Mirė St. Šilingas
Lapkričio 16 d. Kelmeje 

mirė 77 m. amžiaus teisinin. 
kas Stasys Šilingas, ryški 
asmenybė.

Velionis į visuomenini gy
venimą įsijungė studentu 
būdamas. Jis buvo svarbiau
sias lietuviu pažangiosios 
moksleivijos — aušriniečių 
sąjūdžio prieš pirmąjį pa
saulinį karą pradininkas. 
Tas sąjūdis lietuvių gyveni-

VMKU5CIUVA5 UZVIKBA 
PER MĖNESĮ $70,000

Prašau dėmesio! Pakei-j ALT rūpesnis. Mes laikome, 
čiamas Amerikos Lietuvių kad postas, tokiomis sąlygo- 
Tarybos centro adresas, mis užleidęs biurai savo pa- 
Nuo dabar visais šios mūsų talpas, žymiai prisideda prie 
bendrinės Lietuvos išlaisvi-1 Lietuvos išlaisvinimo darbų, 
nimo organizacijos reika- nes sumažina ALT adminis- 
lais prašome kreiptis šiuo tracijos išlaidas, kurios yra 
adresu: Amerikos Lietuvių reikalingos daugeliui kitų 
Taryba, arba Lithuanian A- reikalų finansavimui. Ačiū.
merican Council, Ine., 6818 * ____ _________ __ _______ __
So. Westem Avė., Chicago Ligšiol, per 22 metus, |<aip lengviau palaidoti 
29, Illinois. ALT centrinė įstaiga buvo

Iš čia plauks visos ALT prisiglaudusi "Naujienų“ re- , 
informacijos, ir čia bus lau.; dakcijoje. Ją tvari. \ ykdo. rejkaius, padalinti ma. 
kiamos žinios, informacijos! ™°J° Komiteto sekretorius į Česniais valdžios postais.
ir sugestijos iš Lietuvos lais-'ZįToje kompanijoje nepropor- 
vinimn hpsisiplniančins lie- damas ALT iastmč.» dai )ui cjpgaj didelis skaičius mai-

... . , , . sėsi Ūkininkų Partijos žmo-, j-- • n- i. > valdybos vardu oekoju toJau pradėjus) veikų cent- • . . J
rinį biurą globos ir tvarkys1 įienrasčio leidėjams už lig- 
ATT nnrrtrn v'o Iri v’H a Rinrr* : })<it3lpHS, UZ kili 1HS
reikalų vedėjas bus samdo- ^aiP pat nieko nemokėdavo- 
mas. Kiekviename mėnesi-!™0- Atsilygindavome tik už

areštuotą senąją vyriausybę 
ir išspręsti šiaip einamuo-

vdktas IS lovos. mGlvvai ir kl eivo3
f T 2,8?'^° „bUE«i£t i priesaikos' laikytis konstitu- 
kyta keletą dienų būt na ,
nesikelti. Gripu jisai sirgo1 ’ 6 .i -• k ♦ v. ....ią eiaus grasinimai.jau anksčiau, bet bandė jam 
nepasiduoti ir tuo sveikatai 
pakenkė. Toks nesiskaity
mas su sergančio asmens pa
grindinėmis teisėmis yra v- 
patingas žiaurumas ir vertas j 
paminėjimo. Kadangi Šleže- j 
vičiaus liga buvo vieša pa
slaptis, tai atsakomybė už 
jo areštą krinta pačiam 
Smetonai.

Balutis aprašo charakte
ringą ir daug sakantį atsiti
kimą Generaliniame Štabe 
su M. Krupavičium.- Balutis 
ten kalbėjosi su Voldemaru, 
kad visuomenė ir užsienis; 
turi būti painformuoti, kas 
Lietuvoje atsitiko, nes ant
raip gali būti tragiškos pa
sėkos:

kada kalbinimai geruoju 
atsistatydinti Sležiavičiaus 
vyriausybėm nepaveikė, tada 
Plechavičius įteikė ultimatu- 

! mą. Apie tai lašo J. Šarū
nas, to įvykio liudininkas, 

i knygoje Graodžio 17 d. per- 
!versmas, psl. S:
Į “Atsakymui buvo duota pusė 
į valandos ir buvo pranešta, kad 
neat.sislatydinu.s visi jie bus iš
vežti Alytun. Plechavičius pri
dūrė nuo savęs, kad jis nesiimąs 
atsakomybės už ministerių gy
vas! i kel v.

“Matyti, mano kalbą su Vol
demaru nugirdo kun. M. Krupa- 

nių, kulių vieni įėjo į naują vičius. Staiga prisiartinęs, jis
v v riausybę, o kiti bandė vai. įprastu ne tai piktu, ne tai 
dinti oolitiniu makleriu ro

Po trumpo pasitarimo kabi
neto nariai nutarė pasiduoti 
smurtui ir čia pat pasirašė atsi
statydinimo aktą. pastatė tik 
sąlygą, kad visi Generaliniame 
štai*; laikomieji būtų tuojau pa- 
iiuosuoti ir kad nebūtų toliau 
laužoma konstitucija. Sukilėliai 
tyčia išlaikė areštuotuosius dar

les.

(E) Kad tarp Maskvos ir 
Pekino vis gilėja lūžis, tai 
Įrodo ir Raud. Kinijos spau
da. Pvz., neseniai kinų spau. 
dos agentūra "Naujoji Kini. 
ja“paskelbė tą klausimą pa
liečiantį straipsnį., kuriame 
"revizionistu“ išvadintas ne 
tiktai Tito, bet ir Chruščio
vas. Dar daugiau, Chruščio
vas laikomas "kapitalistų 
draugu“, jis atstovaująs so
vietų vadovaujamų sluogs- 
nių interesus, jo mėnesinis 
uždarbis, pagal apskaičiuotą 
valiutą, siekiąs maždaug Į 
70,000 dolerių. Jis neatsto

»i o L t tiv ipasaipos tonu tarė:
— Kokių čia tamstai Įsakymu

ir* f t L- <»■»♦»izvrl-7 »z~k ii t in jc;i vivtvizjiv
dieną apie I vai buvo išleisti mi- 

Į nisteriai.Čia buvo matyti A. Sme- 
A. Mer-

x .. - ----------------------- M. Kru.per šių metų eilę 
kiusiam sekretoriatą, 
mant už tai atlyginimo.

Ačiū ir dienraščio Draugo su r. Skipičiu 
bei Sandaras leidėjams, ku-Į BarOnas Stasys Šilingas, 
nų Patalpos m telefonas bu--archeoIoginė Valstybės Ta-

niame susirinkime vedėjas ^2™^ ™ te^efono naudojimą, Į tona Stulginskis,
valdvbai pateiks išsamų pra- TaiP l)at a.CR1 1 ,r^a’* i kvs, A. Voldemaras,

dirb., ciui. per siu metu eilę tvar-i o

reikia? Ar nematei, kas stulpuo-į ,,,sier,a1- seimo Pirmininkas ir 
se prikalta? štai tau ir isakv-l vicepirmininkas.“

nešimą iš įstaigos darbų.

Po visuotinio ALT suva
žiavimo. buvusio š. m. liepos 
mėn. pabaigoj, po kelių nau. 
josios padidintos centro val-

pavičius, S. šilingas, Bistras, 
nei‘ J. Alekna. J. Šlepetys, E. Tu

rauskas ir V. Sidzikauskas

dybos susirinkimų, vienbal-*'0 naudojama ALT reika-j rypos liekana, suredagavo 
šiai buvo nutarta steigti Chi-i la™s’ nes \ienoje redakcijo.; rašt^ kurį turėj0 perskaity- 
cagoje centrinį ALT biurą. Je buvo pirmininko ofisas,‘ tį jr iškilmingi įteikti Sme
gtam nutarimui vykdyti bu- o kitoje—iždininko. Taip tonai, kaip rašo Skipitis, dik

tatorius Plechavičius. Tame 
rašte Šilingas norėjo tuoj 
pat paskelbti Smetoną tautos

vo sudary ta komisi ja iš Eug.. Pat ačiū ir visiems kitiems 
Bartkaus, dr. K. Drangelio.; laikraščiams, kurie nesigai- 
dr. V. Šimaičio ir J. Talalo. Jėjo vietos ALT reikalams
kad surastų įstaigai tinka- garsinti, kurie skelbė atsi- vadu, nes žinojo Smetonos
mas patalpas. Komisija sa- šaukimus, komunikatus, a-! tikras siekimus. J Skipičio

vaująs ir darbininkams, be v<> darbą gerai ir greitai at- Paskaitas ir straipsnius apie priekaištą, kad tuo laužoma
to. jis esąs šešių vilų ir na-; liko — biuras jau įsteigtas. mi,sų organizacijos veiklą, konstitucija (tarsi pervers^
mų savininkas.

AUSTRALIJA

Lietuviai Australijoje 
nuo 1832 metu

(E) Australijos lietuviai 
išleido religinės, visuomeni
nes ir

me suvaidino svarbų vaid
menį. Vėliau velionis nukry
po į dešinę ir tame bare dir
bo.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu jis buv 
Lietuviams 
Šelpti Dr-jos centro valdy
boje, grįžęs į Lietuvą, buvo 
paskirtas j Lietuvių Tarybą, 
o jos pirmininką A. Smeto
ną išrinkus 
tapo Tarybos 
vėliau, po perversmo, du 
kartu buvo teisingumo mi
nisterių. tautininkų sukurtos 
Valstybės Tarybos pirminin
ku.

Bolševikai jį su žmona ir; 
viena dukterimi (jis turėjo 
9 dukteris) suėmė ir ištrėmė 
į Sibirą. 1954 m. jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą. Po ke. 
lių mėnesių jis vėl buvo iš
tremtas į Ukrainą ir įkištas 
į nesveiko proto žmonių

' susieta su Lietuvos išlaisvi- mas nebūtų buvęs konstitu
cijos sulaužymas) šilingas 
atsakė, kad geriau paaukoti 

Į konstituciją valstybei, negu

Biuras yra įsteigtas pačia
me didžiausiame Amerikos pastangomis. I>auksi-
lietuvių centre. Marųuette ™e tokios pat spaudos talkos 

: parko rajone, šalia Lietuvių 11 ateityje.
5 Aikštės (Lithuanian Plaza t. Apie artimiausius ALT ir į valtybę konstitucijai... Ski- 
kur gy vena ir ALT centro centrinio biuro uždavi-j pitis galėjo tuoj pat paste- 
valdybos narių dauguma. n*us bus painformuota po bėti, kur visas perversmas 

•* Mūsų biurui vietą (porą di- sekamo centro valdybos su-
1,kk _ JT silinb imn Liii-ic iinrlrc.kultūrinės veiklos I de,i^-kambaril! > ™ salę di-1 linkimo, kuris įvyks jau

metraštį. Jis apima apie 130 
metų, nes pagal J. Vanago 
duomenis, pirmieji lietuviai

desniems susirinkimams už-' nuosavoje būstinėje.
leido Amerikos 1/egiono Don 
Varno posto vadovybe, šio i

į Australiją atvykę 1832 m. j P°s^° nariai via išimtinai1__ ______ _____
Australijos Lietuvių Dr- lietuviai JAV karu vetera- Texas yra didesnė 

O. O JOII1O naiu j |jUVO jkurta J92<) m. Nuo|na’/b^s vienetas- postas pa. .eliziją, o Ala ka yra < 
PaLėo-ėliarn^ 1950 m., atvykus tūkstan-; vądintas Don Varno vardu,į didesnė už Te asą.
__ 4„_~ ...u?, čiams naujųjų ateivių lietu-'didvyriškai žuvusio Europo-j__  _ ___ ______

vių, minėtoji draugija persi- 11 Pasaulinio karo lauke. I rFR. nriVAMA
organizavo į A. L. Rendruo. šls jaunas, veiklus ir drąsus I GERiAUSlA DOVANA 
menę. Pasak "Tėviškės Ai- JAV armijos leitenantas, j Jei galvo a^e apie dova-

orezidentu '^'iiš' su didžiąją lietuvių i- i Domininkas Varnas, prieš! 1 azls a™a™ armigiacija į Australu pį-j jšvykHanus i „edės Sa,noĮ^dU^au^ d“£ 
dew< fjtz-.t'jc i,Ahn-i,, , kariuomenę, buvo labai uo- !•• t? “ uu‘

lūs veikėjas ir vadovavo lie-1
tuvių jaunimo organizacijo-1 Stasio Michehono “Lie- 
se, pirmoj eilėj Lietuvos Vy_ bivių lieiviįa Amerikoje, 
eiuose.) 1 ’

Nuoširdžiai dėkoju Don 
Posto vadovybei, užleidu-

dėjęs šakotas lietuvių reiški 
masis: nuo šiūpėlės ir kastu
vo, per bušus ir fabriko dū
mus, per Snowy River sta
tybas, nuo palapinės, gara
žo — į religinę, kultūrinę, 
sportinę veiklą.

DĖKOS METUS

Jei savo bičiuliui išrašysi

Leonardas Šimutis,
ALTo pirmininkas

mas.
Aš įsikarščiavau ir tokiu pat 

tonu atkirtau:
— Mačiau, kas stulpuose pri

kalta, bet ar žinote, ką pagalvo
jau, raudonus, bevardžius pla
katus perskaitęs? Pamaniau, 
kad bolševikai perversmą pada
rė ! Ar Tamsta norite, kad ir vi
sa

Piadžioje M. Sleževičius 
suredagavo tokį atsistatydi
nimo pareiškimą:

“Mes protestuojame prieš į- 
vykdytą smurtą, bet, kaip demo
kratai, smurtu į smurtą neatsa
kysime. Užvis labiausiai bran
gindami tautos laisvę ir krašto
ramumą, mes perduodame vals- 

Lietuva taip pamanytų? ! tybės vedimą uip afį.
Pirm negu krikščionių demo- Į savusiems save geresniais pat- 

kratų vadas suspėjo ką pasaky-1 riotais ir didesniais tautininkais 
ti, įsikišo advokatas Antanas esant. Tegu ateitis parodys.“
Merkys. Girdi, Balutis tiesą tu
ri: juk net rusų revoliucija pra- Toks atsistatydinimas-

verla, bet visgi sutinka eit 
perkalbėti Grinių, kad jisai 
atsistatydintų...

Tuo metu kitame štabo I įėjimų, kaip rašo Skipitis.

idėjusi su Prikaz Nomer 1. šis P,o5e!'^ai’ n-buvo daugumos 
apsileidimas būsiąs tuojau pa
taisytas“ (Balutis, psl. 193).

Joks sąmoningas šiaučius 
ir kriaučius nebūtų taip at. 
sakęs, kaip atsakė Krupavi
čius, bet Merkio pareiški
mas vėl aiškiai parodo, kad 
tikrieji perversmo šeiminin
kai buvo ne laikinoji karo 
valdžia, o civiliai politikie
riai. Buvo ir kitų neapsižiū

pmmtas. nes jie skaitėsi su 
i imtu pavojumi gyvybei. Ne 
be reikalo Tautos Valia ra
sė, kad jie nori pabraidyti 
įiolitinių priešų kraujuose, 
o Plechavičiaus įspėjimas 
nuo toks aiškus. Todėl Sle
ževičius paraše kitą atsista- 
ydinimo raštą:

Ponui Respublikos Preziden
tui daktarui K. Griniui.

Prašau priimti mano paties ir 
nano va<k>vaujamos vyriausy
bės atsistatydinimą.

Ministeris pirmininkas M. 
Sleževičius, 1926 m. gruodžio
17 <1. 22 vai. 30 min? ‘

Po to Sleževičius pasirašė 
kitą rastą nežinomam mi- 
nisteriui pirmininkui pa-

psl. 426, kai jis su Sidzi 
kausku nuskubėjo į Geneia 
linį štabą ir ten rado šilin- 
rą, kuris:

“...tuoj pasisakė redaguoją- 
specialų Vyriausybės žinių nu
merį, kuriame būsią paskelbta, 
kad Lietuvos Respublikos Pre
zidentas dr. K. Grinius ir Myko
lo Sleževičiaus ministerių kabi
netas atstatyti ir kad sudaryta 
nauja Lietuvos valdžia. V. Si
dzikauskas St. šilingo nusista
tymui nepritarė ir pareiškė, kad 
jo pasirinktas kelias tuojau ofi
cialiai skelbti vyriausybės nu
vertimą galėtų turėti rimtų iš
orinių padarinių Lietuvai. V. 
Sidzikauskas patarė ieškoti su
sipratimo ir konstituciniu būdu 
sudaryti vyriausybę, kuri ne
būtų reikalinga naujo kitų vals
tybių pripažinimo. Pasitarę s su 
Smetona, P, Plechavičium ir ki-

kambary je buvo laikomi su
imtieji. Voldemaras leido 
juos aplankyti Skipičiui, ir 
.jis apie tai rašo knygoje 
Nepriklausomą Lietuvą Sta
tant, psl. 423:

"Areštuotieji buvo suvaryti 
i vieną kambarį to paties Gene
ralinio štabo rūmų antrame 
aukšte. Ant grindų buvo paklo
ti gana švarūs čiužiniai. Nė 
kambarys, nė čiužiniai kalėjimo 
nepriminė, bet laisvės netekimas 
ir klausimas, ar nežlugdome sa- 

_ w vo valstybės, giliu skausmu žvel- 
kaina minkštas vršeliais $4, Rė iš areštuotųjų veidų. Areš

tuotųjų tarpe radau Steponą 
Kairį, dr. Staugaitį, Vladą Po
žėlą, Juozą Papečkį, Jeronimą 
Plečkaitį ir kitus, kurių dabar

kietais $5.00. 
Stepono Kairio

už Pran- 
lu kartu;

‘Lietuva
į šiai ALT centriniam biurai budo", kaina $5.50
patalpas nemokamai, atsily-i _,ri„ o r,♦ a...- - G . ! Kipro Bielinio ‘ Dieno-ginant tik už šviesą ir šili- jant”, kaina $6.00.ma. Suprantama, kambarių 

Keleivį, jis tau bus dėkingas išdažymas ir įrengimas biu- Kipro Bielinio ‘'Penktieji 
ištisus metus. 'ro reikalams buvo pačios metai", kaina $6.00.

nebeatsimenu. Labiausia protes
tavo S. Kairys ir dr. Staugaitis. 
V. Požėla šypsodamasis pareiš
kė, jog nebėra nė ko spirtis, nė

"Ponui...................
Gerbiamasis,
Pasirėmęs Lietuvos Valstybės 

Konstitucijos 47 straipsniu, 
kviečiu lamstą būti Ministerių 
Pirmininku ir pavedu Tamstai 
sudaryti Ministerių Kabinetą. 
.............Respublikos Prezidentas

M. Šleževičius, Ministeris
Pirmininkas “

Beliko gauti prezidento 
Griniaus parašą, bet tas pa
sirodė ne taip lengva.

(Bus daugiau)
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taip, kaip ir prezidentas. 
Visos jai siunčiamos dova-Į 
nos visų pirma perduodamos 
Secret Service žinion, kur 
jas ištiria, o paskui perduo
da prezidentienės reikalų ' 
vedėjai, kuri vadinasi Lėti-i 
tia Balbridge. Ir čia nu-; 
sprendžiamas tų dovanų Ii-į 
kimas—vienos eina atgal į 

, siuntėjams, o kitos salvei-1 
i šiams. Prezidentienė turi Į 
visko perdaug, ir dovanos: 
jai nereikalingos, kaip ir 
pačiam prezidentui.

— Nu, jeigu jau taip,, 
Maiki, tai pasakykim Meri! 
Krismus nors savo frentams,, 
ką skaito Keleivį ir klauso-Į 
si mudviejų pasikalbėjimų.

— Palinkėkim, tėve, link
smų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems Ke
leivio skaitytojams ir visiems! 
lietuviams. i

— Olrait, Maik, sušukim:! 
Valio, tegyvuoja mūsų tau-į 
ta! |

-------------------------- I
ATSARGIAI SU KALĖDŲ 

EGLUTE

KELEIVIS, SO. BOSTON

TIK NE JIEMS MALONIOS KALĖDOS

Prie kasyklos Carmichaels. Pa., Įėjimo nauja darbi
ninku pakaita laukia elevatoriaus leistis į kasyklą ir 
toliau tęsti užgriuvusių darbininkų gelbėjimo darbą. 
I žgriuvusių 36 darbininkų rasti gyvų nepavyko, jie 
žuvo nuo gazo sprogimo kasykloje. Liūdnos Kalėdos jų 
šeimoms, draugams ir kaimynams.

Ką mačiau-gifdėjau Berlyne
V. Čekauskienė*Grinkevičiūtė 

(Tęsinys)
'Gėdos siena“

i {sivaizduokite, kad vieną
' rytą atsikėlę einate savo bu
te į vonią nusiprausti ir kori- 

' doriaus viduje užkliūvate 
už pertvaros, ir dar spygliuo
tos, kurios anksčiau, aišku, 
nebuvo. Jūs negalite toliau 
eiti. Jei pasipiktinę mėgin
tumėte aiškiti, kad jums rei
kia eiti į vonią nusiprausti, 
kad, be to, ten yra jūsų daik 
tai, gautumėte atsakymą: 

Į’Nusiprausti galite virtuvė- 
; je, o apie jūsų daiktus nieko 
' nežinome, ir jeigu jūs čia

Chruščiov ieško naujo stebuklo
Netrukus milionai šeimų Kiekvieną kaitą, kai

savo namuose turės Kalelių govi(;tijoJe į^škėja di-
mo tuteirva^m” deli su"kuI"Š "esjki Ši°!| šitaip Vakarų stebėtojai
dėl jos būna ir ašarų’, me- h Ai“ Ch'^i0V°

Maik, gerai daiktą atiduoda salveišiamsį džiaginių nuostolių, nes ne- vXvvhė imasi: Piai}es*m3-

Prisipažįsta prie ūkinio 
bankroto

— Bai gory
pasitaikė, kad dabar aš čia 
tave sugavau.

— O ką pasakyti, tėve?
— Žinai, Maiki, kai pra- mato. 

dėjau mislyti apie Kalėdų — Tai sakai, ir mudviejų 
prezentus, kurių aš gal ir prezentą jo dženitorius su- 
negausiu, tai mano galvoje grąžintų?
išaugo didelis skymas. j — Jeigu dovana atrody

— Bet sakyk, planas, o ne; tų brangi, sugrąžintų, o jei Eglutę reikia statyti to-:dov
„skymas“. 'pigi, atiduotų ubagams. liau nuo krosnies. ! kio

— Akei, Maik, tegu bus — Nu, tai kaip brangi do.

-arbUs'partijož nu-
Prezidentas tų dovanų visis., la nemažai gaišių. Todėl ^konaJujų stebuklų. “o™ popkriujeTkad^i

Lapkričio 19-23 dienomis; planavimai, reformos ir y- 
Maskvoje įvykęs partijos'pač 1957 m. didieji pertvar-

gaišių
! kai nepaiso ir niekad jų ne- ’ Bostono sveikatos valdyba 

įspėja visus ir pataria: 
Laikyk eglutę vandeny,

ma. Toliau yra „niekeno 
žemė“, bet sargyba mus pra
leidžia, nes mes ’T’resse“— 
spauda, tiktai įspėja, kad 
niekur nesustotume, neišlip
tume iš mašinos. Mes va
žiuojame taip lėtai, kaip tik 
galima. Privažiuojame prie 
pat Brandenburgo Vartų ir 
sukame atgal. Matau mūrinę 
Gėdos sieną, matau spyg- 
liutų vielų raizgytą tvorą, 
matau paminklą Stalinui ir 
sovietinę sargybą ir pajuntu 
didelį palengvėjimą, kai 
nuo to ’ rojaus“ atsitolinu 
ir pamatau anglų kareivį,
kaip nejudanti statula sto- 

dar kalbėsite ar mėginsite Į vintį savo būdelėje, 
per pertvarą lipti, tai mes’ Aš tyliu. Mano akys pil- 
jums!...“ — ir pastebėsite, nos ašaių. Kodėl? Sunku 
kad žiūrite tiesiog į kulko- į pasakyti — nežinau, 
svaindžio vamzdį. Kaip ta-'
da jausitės savo bute?!

Nesąmonė“, pasakysite,

„Dabar kitur“, sako ma
no bičiulė Nina ir paspau- 

greičiau.džia
negali būti, kad mano bute! Važiuojam per visą Ber- 
as nors nanasaus atsitik. I ,yną> važiuojam prie G|ini.

cko tilto. Ir čia mus prilei-
kas nors panašaus atsitik 
tų!“

Duok, Dieve, kad taip 
niekada neatsitiktų jūsų bu- ^abo 
" taip

džia prie pat tilto. Viršuje 
tilto pavadinimas:

te, jūsų namuose, oev vaip-»Die Bruecke der Einheit“- 
atsitinka Berlyne. „Vienybės tiltas“. Koks pa-

Įsnaizduokite akimirką sityčįojiinas! Pusė tilto „mū- 
tokią padėti ir pagalvokite. „ _ „jųjų» cia mū_ 
Gal tada supiasite tos Bei-’nnės sienos nematyti — ją

_ _____ _______ _____ ck plenumas savo nutari-! kymai ūkyje nesugebėjo pa- Į
džiūvusi labai greitai užside. į mais (lai labiau sugriežtino į salinti į Sovietijos* ūkį tikrai^upr^tTte

galima tik tada, kada prieš

kad ji nesudžiūtų, nes su

:ga i partijos įsikišimą į ūkio va-|lusį vėžį. Paprastai mėgsta
te- : dovavimą. perorganizavo ū- į ma pasigirti kai kuriais ta-

. _______ . „  organizaciją ir numatė riamais laimėjimais, gamy-
Perkant eglutei elektri-j naują, centrinę kontrolės į-! bos pakilimu Joje ar kitoje

ir planas, ale pasiutusiai ge- vana turi būt, kad neatiduo. nius papuošalus, reikia žiū-< staigą. Nors Chruščiovas 
ras. Gal ir Lietuva taps lais- tų ubagams? l ėti, kad jie būtų draudimo j plenume padarytame ilga-

— Pernai, tėve, preziden- nuo ugnies dr-jos patvirtinti. Į me pranešime kalbėjo apieva.
— Tėve, nedaryk juokų to tarnas su savo padėjėjais

iš rimto reikalo. grąžino siuntėjams visas do-
— Ne, Maik, čia ne bai-, vanas, kurios, jo nuomone, 

kos. Tik sudėkim pinigų, nu. buvo vertos $25 ar daugiau, 
pirkim prezidentui Kenne- šįmet grąžinamų dovanų 
džiui Kalėdų prezentą, už- vertė nustatyta žemiau $15. papuošimus 
dėkim „Meri Krismus“ ir \uo $15 visos dovanos bus! Išeinant iš namų išjungti 
nusiųskim. Tu pamatysi, kas, grąžintos siuntėjams atgal. į šviesą 
bus. Visos gazietos apie tai j _ Nn taį pasakyk, kodėl’

Visokius blizgučius ka 
binti toliau nuo lempučių.

Patikrinti elektros laidus, 
kad jie būtų nesugadinti.

Naudoti ugniai atsparius

lyno tragiškos sienos reikš-į atstoja vandu0> |(el. ku.
rio bangas jau kiek žmonių 
laimingai ar nelaimingai 
mėgino ir mėgins paspmk-

lasys; visas svietas žinos. 
Ar tai negeras skymas mum 
pasigarsinti? Iškils ir Lietu
vos vaidas! Nu, tai koman, 
duok šen penkinę!

— Nesi karščiuok, tėve, 
kad negautum kokio prie
puolio.

prezidentas jų nepriima?
— 0 ką jis su jomis dary

tų, tėve. ir kur jis jas dėtų? 
Juk žmonės tiek jų prisiun
čia, kad prezidento namuo
se ir vietos nebūtų. Prezi
dentas Trumanas branges
nes dovanas priimdavo ir

Aplamai ta įstaiga pataria 
būti atsargiems su cigaretė-

asmenybės kulto laikais bu
vusių atgyvenų likvidavi
mą“, tačiau tikrovėje visi 
nutarimai — tai grįžimas į 
stalinistinio vadovavimo me
todus. Kaip pabrėžia ”Neue 
Zuericher Zeitung“ (329 
nr.) komentatorius, juk vėl 
atstatytas centralizmas, iš
plėsta partinių sekretorių

mis, degtukais, dovanų vy-; galia, pati kontrolė žymiai
mojama medžiaga ypač 
tiems, kurie turi vaikų.

Paklausykime tų patari
mų!

ARGENTINA
— Maik, reikia skubėti, liepdavo krauti į sandėlius 

ba Kalėdos jau čia pat. Rei.! p,-įsikrovė jų tiek, kad, už-
kia siųsti raidavei, kad 
zidentas gautų mū 
žentą ant Kalėdų

— Skubėk, tėve, kiek tik 
gali. vistiek prezidentas ta
vo prezento nematys.

— Kodėl?
— Todėl, kad visus prezi. 

dentui adresuojamus siunti, 
nius pasiima slaptoji polici
ja.

— Aš, Maiki, nemislinu. 
kad |M)licija galėtų kišti sa
vo nosį į prezidento prezen
tus. Reikia tik uždėti gerą 
adresą, tiesiai į Vaitauzę, 
kur jis gyvena, ir užrašyti 
angelskai: "Jo Visokiai Blo. 
garodijai“, ar panašiai. Juk 
tu žinai, kaip reikia, ar ne?

— Aš žinau, kaip jam ad. 
resuoti, tėve, bet sakau, kad 
visi siuntiniai, adresuojami 
į Raituosius Rūmus, perduo
dami į Secret Sesvice ran
kas. To skyriaus agentai 
peržiūri juos, kad nebūtų 
paslėpta bomba. Jeigu ne
randa nieko pavojingo, siun. 
tini perduoda Baltųjų Rūmų 
pareigūnui Jack McNelly’ 
ui, kuris nustato siuntinio 
vertę ir tada sprendžia, ką 
su juo daryti. Jeigu dovana 
brangi, grąžina ją siuntėjui 
atgal, pridėdamas neva pre
zidento padėką su savo pa-

Lietuviai profesoriai 
Argentinoje

padidinta, darbo normos pa
keltos ir pan.

Jei buvo kelti sumanymai 
suracionalizuoti ūkį (prof. 
Libermano planai, diskusi
jos spaudoje), jei kai kas 

. vylėsi, kad po Kubos krizės 
Sovietijoje susidursime suKad pre-, baigęs savo tarnybą, išsive- 

ūsų pre-jžė iš Washingtono įvairių 
daiktų 32 vagonus.

— Nu, jeigu Kennedis 
nieko nenori, tai nusiųskim 
kokį prezentą jo leidei. Nu-į čia baigusių
siųskim ką nęrs iš lietuviško; mokslus. Prof. Ant. Krapo- 7" *' ”-7”"~~7;7;,,-
aukso. Kaip milionieriui, j viekas yra Tukumano univ. • e

agronomijos fak. rektorius.

i politinio atpalaidavimo reiš- 
(E) Arg. Lietuvių Bai- akiniais— skaudžiai nusivy- 

sas“ informuoja, kad Ar->lė. Užuot radu 
gentinos universitetuos pro- nes
fesoriauja keliolika lietuvių,

aukštuosius

priemones
šiam ypač žemės ūkiui pa 
kelti, ar daugiau atsižvelg-

tinė vadovybė paskelbė:
... , - 1 ; » r, x ,. . pirmenybė suteikiama sun-tokio aukso nėra,jo brolis prof. Petras dirba Į- • • * „m.;.. . , . . kiajai pramonei, nes non-to paties umv human.tan-, kski krašt0 a.

nių mokslų fakultete, be to,, kjne *a,ia r . 
yra ir istorijos muziejaus <ti- bo/ » j„ '

auksas ir jam patiks.
— Kad 

tėve.
— Yra, Maiki, yra ginta

ras. Tai Lietuvos auksas.
•Jeigu gerai atsimenu, tai Į rektorius. Bueno 
Smetona —Dieve dovanok Į versitete, 
jam visus griekus—norėjoj tete, profesoriauja inž. Fi- 
:r Lietuvos litą gintaru pa- Į jalkauskas ir inž. Guido 
remti. j Kasparas. Medicinos fakul-j

— Vistiek. tėve, gintaro tete, odontologijos skyriuje, 
įegalima su auksu lyginti.Įdirba Ona Miškūnaitė. San.

Aires uni. 
inžinerijos fakul-

srityje, propagandiniai žon- 
gleruojama skaitmenimis 
(žiūrėkite, kokia didelė pa
žanga...) ir tik vėliau nuro
doma į atsilikusias ūkio sri
tis. Taigi, ir plenume Chruš
čiovas negalėjo nutylėti, kad 
neįvykdyti planai daugely
je sričių: elektros energijo
je, dujų, sintetinių žaliavų, 
turbinų, dizelinių garvežių, 
įrengimų naftai perdirbti... 
Neįvykdyti planai ir „visai 
eilei masinio
reikmių“.z

Atsilikta chemijos pramo. 
nėję — tai ypatingai sukėlė 
Chruščiovo susirūpinimą, ir 
iš jo pranešimo matyti, kad 
1958 m. gegužės mėn. ple
numo svarbūs nutarimai te
liko... popieriuje. Nors, pa
gal Chruščiovą, septynmetis 
planas plieno gamyboje pa
vykęs, viršytas 13 mil. tonų, 

tinkames-i tai cheminės pramonės iš- 
įgrimzdu- ' plėtimas nepavykęs.

Chruščiovas sugeba su 
daugybe pavyzdžių ir jo pa
ties patyrimu remdamasis 
sodriai, temperamentingai, 
bet sutirštintai atpasakoti 
visus trūkumus.

Kai Chruščiovas nurodė i 
visą eilę reiškinių, rodančių 
sunkią ūkio padėtį, tai jau

ją patys stovite.
Mes važiuojame su savo

bičiule link Brandenburgo 
vartų (Brandenburger Tor). 
Vieną kvartalą prieš juos 
jau randame stovinčias va
kariečių sargybas, čia stovi 
ir šiaip žmonės ir žiūri į „ki
tą pusę.“ Toliau eiti negali-

ti iš Sovietų „rojaus“, čia 
stovi medinė akla tvora su 
mažomis skylutėmis stebėti 
ir šaudyti ir krūva maišų su 
smėliu apsaugai. Buvo graži 
saulėta diena, ir gana daug
ainzvniii iv mačinii ei/Aviniuvn II IXIC»C7IXIt« CV\ZTIIIXMTV

„mūsų“ pusėje. Jie irgiJie irgi at
važiavo pažiūrėti, bet kuo 
arčiau žmonės ėjo prie tilto, 
tuo tylesni jie darėsi.

Važiuojam atgal tuo pa
čiu keliu. Plentas-kelias mū
sų, bet vienas šaligatvis jau 
nebe mūsų. Tas šaligatvis 

bar jau geros esančios ilgą visas užtvertas spygliuoto 
naudojimo Įaiką niekintos JAV mono- * mis vielomis. Bevažiuodama 

polinės firmos, kaip Gene- aš pastebėjau dvi figūras 
rai Motors ar Fordas. 1 „tenai“, už tų vielų ir už me.

mažai ką nustebino šauki
masis į kapitalistus — gir
di, ir Leninas sakęs, kad iš 
jų reikia imti pavyzdį, da

džių. Nina sustabdė mašiną. 
Už medžio stovi du unifor-

1957 m. ūkio reforma— 
didelė nesėkmė

Tokią išvadą galima pa-i™“?^ 'r ginkluoti "Voįmjs“-

rasų; o

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

daryti iš Chruščiovo išve
džiojimų. Dabar jis pasmer. 
kė „asmenybės kulto laik
mečio pasėkomis“ pavadi
nęs visus savo pasiūlymus, 
1957 m. padarytus A. So
vieto posėdžiuose Maskvoje. 
Jei anuomet buvo skatina
ma decentralizacija, tai da
bar padarytas naujas šuolis 
ir metamasi į naują centra
lizaciją. Dabar ūkiui vado
vaus ne centralinės ministe
rijos bei įstaigos — dabai 
vadovavimas patenka gry
nai į partijos aparato ran
kas.

Pagal Chniščiovą, ligšiol 
partija perdaug skaldžiusi 
savo pajėgas, dirbusi Įvai
rius darbus. Girdi, partija 
turinti daugiau atsidėti ūki

\uksas yra metalas, vienas 
iš pagrindinių gamtos ele
mentų, o gintaras yra suak
menėję pušų sakai. Bran
dus ir gražus dalykas, ypač 
lovanoms, tačiau nėra auk
sas.

— O aš rokuoju, kad gin- 
aras ir auksą subytina, ba 
padaryti iš jo karoliai ar 
auskarai padabina kožną 
moterį. Aš galiu bečyt, kad 
.okie karoliai patiktų ir mū- 
ų prezidentienei.

— Gal ir patiktų, jeigu ji 
juos pamatytų; bet jai siun

ta Fe miesto univ. dėsto dr. 
H. Varneckas, veterinarijos 
gydytojas dr. Ireria Klusai- 
tė-Bohler dėsto naujame 
Chaco universitete. Esama 
ir daugiau lietuvių profeso
rių, studentų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Nidos Knygų Klubo ir 
Europos Lietuvio 1963 metų 
kalendorius, kaina nepažy-^ 11 
mėta.

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
Į skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy 
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-1 lin rankas nuo Kubos!) — ir 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- ; šiam reikalui reikalingi nau. 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 1 ji šuoliai ūkio gyvenime, 

kaina $1.80 su persiuntimu.; naujos reformos, frazės apie 
j naujus pasiekimus, planų 
Į vykdymą ir iš viso apie ta

pažįstamiems. Apysakos
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

menkesnės vertės dovanų ji nemato
Gera

džia.
audėja ir tvoroj išau-

636 E. Broadway
KELEIVIS”

---- :-------So.

Volkspolizisten — „liaudies 
policija“. Jie stebi mus net 
iro žiūronus. Taip mes stovi, 
.ne ir žiūrime vieni į kitus... 
’Dabar gana“, sako Nina, 
’jie kartais šaudo iš pykčio, 
.iesa, tik į orą“, šį sykį man 
ašaros netrykšta, aš tiktai 
pasipiktinusi.

Kitą dieną Nina mane ve. 
čė į Fridrichstrasse, į vadi
namąjį perėjimo punktą 
’Checkpoint Charlie“. Mes 
išlipome iš mašinos anks
čiau ir ėjome pėsčios išilgai 
;os sienos. Buvo vakaras, 
gatvės mūsų pusėje apšvies
tos ir pilnos judėjimo. Na
muose langai apšviesti, žiba 
ir pilni gyvenimo. Krautu
vės dar atidalytos, ir vitri
nos pilnos prekių. Prieinam

nei krašto plėtrai. Žinoma, kuo arčiau tos mūrinės sie-
Kremliaus valdovas nenuro
dė, kad, jei jis dabar pa
smerkė buvusias reformas, 
tai toks manevras sietinas 
su jo paties vykdomais šuo
liavimais, eksperimentavi
mais ūkyje ir su užsienio po
litikoje vykdomais propa-

Igandiniais šūkiais (pvz., Ša. 
Ii!
v •

nos ir žiūrim. Už jos beveik 
tamsu. Nėra jokio judėjimo. 
Tiktai viename toliau sto
vinčiame name matyti kiek 
žiburių, o visi namai išilgai 
sienos skendi tamsoje, šitie 
namai — keisti namai. Kai 
kurie iš jų tebestovi nuo 
bombardavimų nukentėję, 
kai kur vien griuvėsiai. Yra 
ir sveikų, bet jie visi tamsūs, 
prislėgti ir specialiai per
tvarkyti. Jų langai be stiklų, 
ir matyti sargvbinių galvos, 
o jų sienose yra padarytos

; riamai milžiniškas pastan- į stebėjimo ir šaudymo skylės.
Boston 27, Mass. gas įvairiose srityse. (Rus daugiau)
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IR VĖL SVEIKINIMAI

Oi, kaip tas laikas bėga greitai! Rodos, tik vakar aš 
sveikinau buvusias mieląsias savo talkininkes, Moterų 
Skyriaus bendradarbes, Žiemos Švenčių susilaukus, o štai 
ir vėl prieš mus dar vienos Kalėdos ir dar vieni Nauji Me
tai ! lr vėl laikas dalintis sveikinimais ir nuoširdžiais viso
geriausio linkėjimais.

Yra žmonių, kūne nemato tuose linkėjimuose jokios 
prasmės. Esą, jie retai kada išsipildo. Kad ir taip būtų, 
vis dėlto kiekvienam malonu nors kartą metuose gauti 
iš senų pažįstamų ir giminių laiškelį su gerais linkėjimais 
ir šinoti, kad jie dar gyvi ir nėra mūs užmiršę.

Šaltas ir liūdnas būtų gyvenimas be įprastų tradicijų 
ir seną draugų. O kad jie mūs neužmirštų, nereikia ir jų 
užmiršti. Nors kartą metuose reikia mylimuosius pasvei
kinti ir palinkėti geriausios kloties. Jiems bus malonu ži
noti, kad mes jų neužmiršom. Geriausia tam proga, tai 
Žiemos Šventės.

Aš, brangios “Keleivio’’ skaitytojos, negaliu jūs pa
miršti. Man būnant prie “Keleivio,” jūs mane rėmėt ir vi
saip padėjot. Prašau ir dabar “Keleivio” nepamiršti. Ret
karčiais parašykit į Moterų Skyrių ir pakalbinkit jam nau
jų skaitytojų, už ką mes visi būsime jums dėkingi.

Taigi, baigiantis ir šiems metams, aš dar kaitą jus 
nuoširdžiai sveikinu ir visoms senoms ir naujoms Mo
tei^ skyriaus bendradarbėms ir jo skaitytojoms linkiu 
linksmai praleisti Kalėdų šventę ir laimingai sutikti atei
nančius metus. Tegu 1963 metai būna pilni geros sveika
tos ir visokios laimės!

M. Micbelsonienė Kalėdiniai papuošalai, juos galima ir patiems pasiga
minti.

Kūčių -Kalėdų papročiai
U dr. Jono Balio knygos “Lietuvių tautosakos skaitymai*

Rudens metas kaimo gy- dą, kas su juo nutiko, o pas- 
venime yra pertekliaus ir kum gretinamas mergelės ir Į
poilsio laikotarpis. Laukų bernelio gyvenimas.

Dar kitos kalėdinės dai
nos yra vestuvinių dainų po

darbai baigti, derlius nuim
tas, prasideda “riebiosios 

; dien,u.f’.su 1“? eile,?venčių( būdžio. Ir tos dainos, kurio-
n .skilmių kada galima ge- tiesi iniai minimos 
rai prisivalgyt. ir issimiego-' ,.od(, savoti;k t Ka.

I u, žodžiu, svęst.Bet artina-1 ,-(| tj A, atva.
|s. žiema, prasideda sakiai, ;žiuoja auksiniais ( leži. 
I užeina ligos ir tamsios nak-! niais) ,atafa (uli ši)ko hu(a.

... _ , .i gus, atvyksta iš toli — perSenoyeje žmones tamsoje, auksinjus ka, žemus
■r šaltyje mate sau ir gyvu- klonius atV(įža jų be|au.
liams daug pavojų, tada pra
deda savo žalingą veiklą į- 
vairios tamsiosios jėgos, to-, 
dėl reikia griebtis visos ei-

kiantiems žmonėms nepa
prastų dovanų.

Advento žaidime ”Gris-

elnis, kurio šakotuose raguo
se kalveliai kala, sliesorėliai 
lieja, juos prašo nukaki ar 
nulieti aukselio kupką, per
lo vainiką ir sidabro žiedą. 
“Jie varas“ dažnai minimas 
ir pabaigtuvių dainose.

| Čia matome nuostabų įsi
vaizdavimų mišinį, kuris ga
lėjo atsirasti dviejų pasau
lėžiūrų, t. y. senosios stab
meldiškos ir naujosios krikš. 
čioniškos, rungtyniavimo ir 
maišymosi metu.

Kalėdos sutampa su Sau
lės grįžimo metu. Kaip jau 
minėta, senovėje tuo metu 
buvo švenčiama svarbi stab. 
meldiška švente. Bažnyčia 
Kristaus gimimo šventę 
šiam metui nustatė svar
biausia dėl to, kad norėjo 
senąją šventę nustelbti ir jai

lės priemonių nuo jų apsi-.^ime, mergos, jievarėlio til-? suteikti krikščionišką pobū-
| tą“ moterys sako norinčios į di. 

lapkričio pradžios S eib grįsti tiltą per Nemu- Atro< 
jai vis didėja, ir pa- — mab Kalėdos ateinan. • Kalėdų giesmės dar turi ne 

laikomos ėjos iš anapus Nemuno. Tą; mažą senų Saulės grįžimo 
tiltą jos žada grįsti iš berže-j apeigų atgarsį. Jose inini- 
lio lapų ir jievarėlio šakų,Imi “auksiniai ratai", kuriais 
per kuri teks perleisti “jie-! neva Kalėdos atvažiuoja — 
varėlio žmones“. Tai vėl mt’juk daugelio tautų tikima, 
nimas nuostabus devynragis (Nukelta į 7-ą psl.)

LEVAS TOLSTOJUS

Pragaro prisikėlimas
(Tęsinys)

— Labai gerai, — tarė Belzebubas.
— Kas prižiūri plėšikus?
— Aš, — atsakė stambus velnias, dideliais kreivais 

ragais, aukštyn užsuktais ūsais ir didelėmis kreivomis 
kojomis. Jis išsitiesęs ir ūsus sukdamas laukė paklausimo.

— Tas, kuris išgriovė pragarą, — tarė Belzebubas,— 
mokino žmones gyventi kaip dangaus paukščiai ir liepė 
marškinių prašančiam atiduoti ir sermėgą, ir pasakė, kad 
jei nori būti išganytas, reikia išdalinti visus savo turtus. 
Kaipgi jūs šitą girdėjusius sukurstote plėšti?

— Mes tą darome, — atsakė ūsuotasis velnias su pa
sididžiavimu atmesdamas galvą, — taip, kaip darė mūsų 
tėvas ir valdytojas renkant Saulą karaliumi. Kaip tuokart 
mes ir dabar įkalbame žmonėms, užuot vienam kitą plė- 
šus, verčiau leisti plėšti vienam žmogui, visiškai pasida 
vus jo valdžiai. Ir šitie žmonės, jų padėjėjai ir padėjėjų 
padėjėjai be paliovos ir be baimės plėšia tautą. Be to, iš
leidžia dar tokius įstatymus, kurie leidžia tinginių būre 
liui be bausmės plėšti darbininkų minias.

— Kaip matai, mūsų vartojamoji priemonė yra seno 
viška. Gal naujo tik tiek, kad ji visuotinė, slapta, dau; 
tvirtesnė. Seniau žmonės nusilenkdavo geruoju tam, kur 
patys išsirinkdavo, mes padarėm, kad jie, nors neno 
romis, privalo lenktis ne pačių išrinktiems, bet kam pa 
kliūva. Vadinamosios krikščioniškos tautos, neva krikš 
čionybę platindamos, plėšia visas kitas tautas, jei tik yr: 
kas plėšti. Dabar įvairiomis paskolomis yra plėšiami n« 
tik gyvieji, bet ir būsimos kartos. Ir patys didieji plėšiką 
yra nepaliečiami, niekas nedrįsta pasipriešinti jiems.

— Plėšimas taip įėjo į žmonių papročius, kad palikt 
vieninteliu žmonių tikslu.

VIII
— Gerai, — tarė Belzebubas, — bet kieno žiniojt; 

yra žmogžudystės?
— Mano, — atsakė išlįsdamas iš būrio kruvinai rau i 

donas velnias, atsikišusiomis iltimis, smailiais ragais ii 
užriesta stora uodega.

— Kaip tu prispiri būti galvažudžiais mokinius to. 
kuris pasakė: “nemokėk blogu už blogą, mylėk priešus.” 
Kaipgi padarai tokius žmones galvažudžiais?

— Mes darome tai senovišku ir naujuoju būdu, — at
sakė raudonasis velnias. — Senoviškai mes skleidžiame 
tarp žmonių neapykantą, įkalbame žmonių mokytojams, 
kad tikriausia priemonė atpratinti žmones nuo užmušimo 
yra patiems mokytojams viešai žudyti užmušėjus. Kur- 
kas daugiau galvažudžių suteikia mums naujasis makslas 
apie bažnyčios neklaidingumą. Bažnyčios neklaidingumo 
mokslas seniau suteikdavo mums daugiausiai galvažu
džių. Žmonės, pripažinę save neklaidžiosios bažnyčios na
riais, manė esą nuodėme leisti klaidingiesiems mokslo aiš
kintojams piktinti kitus ir tokių žmonių galabinimas esąs 
Dievui labai tinkamas. Todėl jie žudę visas tautas, baudė

ADVENTO IR KALĖDŲ DAINOS

Oi atvažiuoja lėliu kalėda,
Lėliu kalėda, kalėda.

(Šie žodžiai katojami kaip priedainis po kiekvienos 
eilutės) ♦

Auksiniais ratais, diržų botagais.
Išeik, tėvuli, ant didžio dvaro,
Atkelk, tėvuli, vario vartelius,
Įleisk, tėvuli, ant didžio dvaro.
Vai ir atveža mergom prausyklų.
Kai nusiprausiu, tai balta būsiu,
Kai pasrėdysiu. tai graži būsiu.
Tai aš išeisiu į jaunimėlį,
Tai pasdabosi mane. berneli.
Ir atvažiuosi su žaliu vyneliu.
Įpils tėvelis tau i stiklelį,
Lėliu kalėda, kalėda.

* * *
Atbėgo elnis. devyniaragis,
Oi kalėda, devyniaragis

(Tokiu pat būdu ir visur toliau sudaroma antroji 
posmo eilutė)

Vai ir atbėgo, vandenin žiūri,
Vandenin žiūri, ragelius skaito.
Ant mano galvelės devyni rageliai,
Devyni rageliai, dešimta šakelė.
Ant tos šakelės kelveliai kala.
Kalveliai kala. sliesorėliai lieja.
Oi jūs. kalveliai, mano broleliai,
Jūs man nuliekit aukselio kupką, 

i Aš palaistysiu žalią rūtelę.

(Užrašyta Merkinėj)

saugoti, 
j Nuo
• tie pavojai
• vojingiausiomis 
dvylika dienų tarp Kūčių ir

• Trijų Karalių. Tada visos 
piktosios dvasios pasireiš
kiančios visu savo galingu
mu ir reikią imtis visos eilės 
priemonių, kad apsaugotum 
tum nuo jų žalingos įtakos 
namus ir laukus, žmones ir 
gyvulius.

Laukiama saulės grįžimo, 
kuri savo šviesa ir šilima iš
blaškysianti tuos pavojus. 
Todėl gruodžio 25 diena jau 
daugeliui žilos senovės tau
tų buvo didelė šventė: egip
tiečiams, asirams, graikams 
ir romėnams tai buvo nenu
galimojo Saulės Dievo gimi
mo diena, persai tą dieną 
šventė šviesos dievo Mith-

, Užtat popiežius Liberius 
jau 353 metais nustatė šią 
dieną švęsti ir naujosios 
šviesos nešėjo—Kristaus gi
mimo dieną, o bažnytinis su
sirinkimas Aachene 836 me
tais nustatė ir dabar tebega- 
liojantį Advento laiką. Ta- 

; čiau šalia religinio nusiteiki- 
j mo liaudyje gana stipriai te. 
j beveikia senos kosminės 
I mintys apie besiartinančios 
žiemos pavojus, dedamos 
pastangos juos nugalėti ir 
palenkti sau gamtos jėgas, 
kad ateinantieji metai būtų 
vaisingi ir laimingi.

Seniau per visą Advento 
laiką negalima būdavę dai
nuoti ir šokti, o tris dienas 

j savaitėje reikėdavę sausai 
į pasninkauti. “Jei Advente
• dainuosi—Kalėdose sirgsi“, 
—sako pandeliečiai. Tačiau 
dainingieji dzūkai čia sau 
pasidarė labai įdomią išim-

• tį. Jie turi visą eilę vadina

AtrodOį kad anos dzūku

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN LIETUVA BUDO, Ste, x»no Kairio
MOSCOVV Barboros Armnnip • *^b?‘ v*izd?ia‘ parašytinaruoros armonie- atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 

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

I HE RED STAR, rašoma apie 
komunistų Įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų. kaina ...........$0.75.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapiu. Kai- 
na ViĄ.tai.2 yireajc ryti n L-
viršais ........................................ $4.00
kaina ..................... ............... $1.25

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio jdomfis atsi- 
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

1505 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaoiai. 
Kaina ......................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
$26 pusi. kaina .......................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, verte Vardu 
nas. Kaina ............................ 25 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalios mo
kytis angliškai kalbančiam, 144
psl., kaina ............................ $1.25

mu Advento ir Kalėdų dai- atlaidų pavėsyj p Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra

ir degino šimtus tūkstančių. Ar ne juokai, kad tie, kurie 
žudė ir degino supratusius tikrąjį mokslą ir mums pavo- Kalėdomis, 
ingus taip žmones laikydavo juos velnių tarnais. Patys gi 
žudytojai ir degintojai, būdami ištikimiausiais mūsų tar
tais. tarėsi esą šventi Dievo valios pildytojai.

IX
— 0 kaip jūs sukurstote kariauti mokinius to, kuris 

oripažino visus žmones vieno tėvo sūnumis ir liepė mylė
ti priešus?

Raudonasis velnias išsišiepė, išpūtė pro burną ugnies 
ir dūmų žiupsnį ir linksmai sudavė sau per nugarą stora 
uodega.

nų bei žaidimų, kurias dai
nuoja ir žaidžia kaip tik Ad
vento metu, tačiau jos yra 

į pasaulietiško turinio, ir tik 
nedaugelis jų turi šiek tiek 
įyšio su krikščioniškomis

Būdingi yra tų dainų ir 
žaidimų priegiesmiai: “lė
liu kalėda“, “leliumai“, “a- 
leliuma lodą (rūta)“ ir pan. 
Žaidimai turi ne šokio, bet 
vaidybinį pobūdį: tai tam 
tikri dialogai, dažniausiai 
tarp merginų ir vaikinų bū
rio, ir kartu atliekami atitin
kami •— pavaizduojamieji 
veiksmai arba bent paprasti

— Darome mes šitaip: mes skelbiame kiekvienai tau- priešpriešiniai vaikščioji-
tai, kad ji yra visų geriausioji šioj žemei, “Vokietija visų 
pirmiausia,“ Prancūzija, Anglija ir Ru.dja — “visų pir
miausia,“ kad tik toji tauta privalo valdyti visas kitas. 
Kadangi visoms tautoms mes įkalbame tą patį, tai jos bi
jodamos savo kaimynų nuolat rengiasi gintis ir pyksta 
viena ant kitos. Juo stropiau rengiasi apsiginti viena ku
ri tauta, tuo labiau ima rengtis ir kitos ir įniršta viena 
ant kitos. Ir dabar visi žmonės, pasekusieji mokslo to, ku
ris mus pavadino galvažudžiais, be peistojimo rengiasi 
žudytis ir žudosi.

(Bus daugiau).

mai po pirkią bedainuojant.
Tos dainos (dzūkai jas 

vadina “giesmėmis“) turi 
rimtą pobūdį, jų melodijos 
yra savotiškai iškilmingos, 
nors atrodo, kad neturi nie
ko bendra su bažnytinėmis 

[giesmėmis. Turinio atžvilgiu 
randame didelį įvairumą: 
apdainuojama, kaip koks 
nors paukštis (dažniausiai 
sakalėlis) atlėkė ir vijo liz-

eities, 467 psl. Kaina $4 0t

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tono- diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andnaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 18.50

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

SENOVES LIETUVIŲ PINIGAI no® 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metaie 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ....................................  $10.94

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

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą- Vasaris išsiža
dėjo kunigy-tėe dėl moterystėm. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knvgu, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kaina .................................... $«.00.

ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai- vir- 

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $.'{ 60

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

’EME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI. St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina....................... $0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZ M O 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 50c.

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didel'o formato, gera popie
ra, kaina.....................................$2.50

IŠĖJUSIEMS NEGPJŽTI, .M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p-1. Kaina $5.00

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2 00

MAŽOJI LIETUVA, 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. Micbelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaiua................ $1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, 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

TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ix-onas Bliumas. Trumpu 
socializmo aiškininmas Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina.........  26 Cnt.

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broodway------s------ So. Boston 27, Maso.
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Bendruomenės dešimtmečio 
minėjimas

Gruodžio 9 d. L. Bendruo. 
menės Bostono apylinkė mi
nėjo savo veiklos dešimties 
metų sukakti. Tos iškilmės 
buvo So. Bostono L. Piliečių Į tė deklamavo
Dr-jos didžiojoje salėje. Į 
jas susirinko neperdaugiau- 
sia. Iškilmes pradėjo Apy-

kituos balių parengimuos 
pasinaudoti.

Dramos sambūrio vaidin
tojai Rita Ausiejūtė, Jurgis 
Jašinskas ir Antanas Vilė- 
niškis atliko literatūrinę 
programos dali. R. Ausiejū.

Alės Rūtos
Mėnesiena, J. Jašinskas— 
Aisčio Antroji meilė, visa 
tai sceniškai sumontuota i

linkės pirminikas Stasys vieną “poetinį momentą 
Griežė-Jurgelevičius. Jis i Juodu savo pasirinktą daly- 
garbės prezidiumą pakvietė kelį atliko su Įsijautimu ir 
JAV LB Tarybos narius O- atitinkama nuotaika ir for- 
ną Ivaškienę ir Vytautą Iz-
bicką, Centro valdybos pir
mininką Joną Jasaiti, poetą 
Faustą Kiršą, Apygardos 
pirmininką Justiną Vaičaiti, 
buvusi pirmąjį Apylinkės 
pirmininką adv. John Griga
lių ir Jackų Sondą.

Sugiedojus JAV himną,
St. Jurgelevičius padarė 
trumpą Apylinkės darbų ap
žvalgą, suminėdamas, kad 
pirmininkais buvo adv. John 
Grigalius, Vytautas Izbic- 
kas, Valentinas Vakauzas,
Stasys Vaikevičius, Povilas 
Jančauskas, Vytautas Stel
mokas, Pranas Mučinskas,

ma.
Antanas Vilėniškis links

mai paskaitė jau kiek ilges
nę ištrauką iš Pulgio And- 
riušio Tipelio, nukeldamas 
klausytojus i nepriklauso, 
mos Lietuvo laikus ir aplin
ką, atgaivindamas anų me
tų linksmus Įvykius ir cha
rakterius. A. Vilėniškis 
čia pasir
venti i veikale vaizduojamus 
net ir moteriškus personažus 
ir klausytojus gerai nuteikė.

Gaila, kad, išmetus tiek 
tūkstančių, Piliečių Dr-jos 
salės scena yra Įrengta visai 
netikusiai sudėtingesnei pro-

KELEIVIS, SO. BOSTON

JO PASTANGOS BE V AISIŲ

I

< armiehaels. Pa., anglių kasykloje 6s0 pėdu gilumoje 
užgriuvo 36 angliakasius. Mėginta juos dar guvus 
atkasti, bet tos pastangos nuėjo niekais: visi užgrotie
ji žuvo. čia matome vieną is darbininku, kuri- mėgino 
užgrotos angliakasius gelbėti.

j Atkelta iš 6-to pusL)
kad Saulė mėgsta ratais va
žinėti. Toliau ”šilko bota
gais" palima palaikyti Sau
lės spindulius. "Perlo vai
nikas" ir "aukselio kupka“ 
irgi gali būti laikomi Saulės 

i simboliais ar jos atributais. 
(Bus daugiau).

KNYGOS JAUNIMUI

Ka* neturi laiko gimnastikai, 
ta* turės laiko ankstyvam se
natvės pasitikimui.

Dr. Salk

Namu vagies nenusaugosi.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

nėra armijos, nieko centras ry jie Įtaisė piknikams vietą, 
’ ' dėniškis n 1 nenuveįks, jei nėra stiprios ir kai kada i parengimus ten
odė sugebą.-- įsigj- apvlinkės. Jis ragino visus suplaukia apie 10,000 žmo-

M L R K LYS, A. Giedriaus apy
saka. 130 psl., kaina . . $1.80.

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

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

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

i ItLY.M KARVELIAI, Aloyzo Ba
tu!.. .'^..-1 ės vaikams, 69 psl-
■cainfc ............ ................ $1.50

“Keleivio*’ administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

. Ieškau savo sūnų: Antano. Ber- 
t nardo ir Juozo Balčiūnų. Jie gy

veno Newarke. N. J., vėliau 
Nevv Yorke (Bronx’e). Duosiu 
$10 tam. kuris pirmas praneš 
man jų adresus. Pranešti “Ke
leivis’’ (Juozas Balčiūnas). 
636 Broadvvav, So. Boston, 27. 
Mass. (-'*)

Aš Elzbieta Varnaite po vyru 
Dabažinskienė paieškau savo: 
pusbrolio sūnaus Jono X aruos 
(\Varnos), girdėjau, kad gyve- 

ilNTARĖLĖ, J. Narūnės paša-Į na Massachusetts valstijoj. Jis 
Ita vraiirvs iliustrariios. 24 paeina iš Krusių kaimo. Ramy

galos rajono. Jis pats ar kas ji 
žino prašom parašyti adresu: i 

Mrs. Elzbieta Dabažinskienė I

apylinkės. Jis ragino 
dirbti, kiek tik išgalima. nių.

Po jo kalbos buvo gyvos Ir Floridoje Frank Rožė- 
diskusijos, kuriose dalyvavo nas nesi Kaitina saulėje, bet 
J. Kapočius, A. Matjoška, dairosi, koki naują bizni 
V. Izbickas. V. Mačys, P. pradėti. Jei kas turi naujų Bs el? 
Kalvaitienė, J. Sonda ir kt. idėjų, gali ji pasiekti Mia- džiausi

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

81 Union St. 
Manchester. Conn.

(2

ŠV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Povilas Žičkus ir dabar Sta- ' gramai, gl indų plotas men 
sys Griežė-Jurgelevičius. Iš'kas» užscenis užtvertas ne- 
jų jau mirė V. Vakauzas ir j r eikalingom sienom ir ap- 

I švietimo itaisai netikusiai i-St. Vaitkevičius, kurie čiap 
buvo pagerbti susikaupimo 
minute.

Tada žodis buvo duotas 
iš Chicagos atvykusiam 
Cenro valdybos pirm. J. Ja-t 
saičiui, kuris pasakė trumpą 
gražią kalbą, kurioje i-agino 
stengtis išlaikyti savo lietu
višką veidą, neišnykti be 
pėdsako, bet šio krašto tau
tų gėlyne žibėti savaiminga 
skaisčia gėle.

Dar sveikino Apygardos 
vardu J. Vaičaitis, Alto sky
riaus ir Tautinės S-gos var
du A. Matjoška, pirmasis 
Apylinkės pirm. J. Grigalius 
ir So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos pirm. E. Ketvirtis.

Pirmininkaujantis perda
vė išvykusių adv. Anthony 
ir Zuzanos Shallnų bei Mo
terų Klubo pirm. P. Kalvai- 
tienės sveikinimus. Minėji
mo oficialioji dalis baigta 
Lietuvos himnu.

Meninę programos dali 
atliko Tatjanos Babuškinai- 
tės-Vasiliauskienės baleto 
mokyklos mokiniai ir ir A

montuoti. Dėl to ir progra
mos dalį teko atlikti salės 
vidutyje, be tikamesnio tam

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu ženie- 
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

i LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma-

Dar turime dr. V. Sruo- 
bizni gienės Lietuvos istorijos ke

lis egzempliorius. Tai d> 
šia ir visiems supran-

J. Sonda pabrėžė, kad mi mieste, 479 X. E. 56 th ‘ amai parašyta knyga, 94/ 
Bendruomenė iki šiol dar te- St. 
beklaidžioja, nesuranda sa- --------
vo paskirties darbo ir jam 
nesusikaupia.

Taip via dėl to. kad viršū
nėj per daug karingu gene-

URUGVAJUS

tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
Aišku, kad šitame priespau-{STABMELDIŠKA LlEllAA.

luE^bski“na ŠOOALnSk’2

šaulio mirtis, ir pranašas aiškiai : RAMINĘS GAIRES, p. .,
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5. kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai-

dos laikui, taip daroma dėl to. j ,4gp "for ' LH'HUANIA’S 
2LFREEDOM. parašė S. A. Vik-

parodo, kad perversmai Įvyk: 
dėl to. kad Mykolas atsistojo.

psl.. su trimis žemėlapiais Į
ir daug paveikslų. Kaina 12 i pasekmes. Todėl jei Armagetio- 

l dolerių. • nas pritaikomas visam priespau-

Laimėjo baltieji
Lapkričio 25 d. rinkimus

opu £ "" »
technišku kliuciu. - skefbė Rarą net lariamiems? galį^ęJ1 sa^TmžTnus prietechniškų kliūčių.

Programai pasibaigus bu
vo vaišės, kurių metu L. ir V. 
Tamošaičiai svečius links
mino iš plokštelių ir magne
tofono duodama muzika.

Minėjimo sunkiausią naš
tą ant savo pečių nešė pir
moji galvon pirm. S. Griežė- 
Jurgelevičius ir A. Sku- 
džinskas.

Ž-is

Bendruomenės atstovų 
suvažiavimas

Įsivaizduotiems priešam: 
Kariaujama su vėjo malū-

šus į-audonuosius (libera
lus), kurie iki 1958 m. linki.

nais, todėl ir realių darbų mų per 93 metus valdė kraš 
iki šiol nebuvo tiek, kiek jų\ą Laimėjo kairioji frakci- 
galėjo būti. j ja, panaši jūsų sandarie-

Kalbėtojas pasigedo ką - čiams.
tik pasakytoj Centro valdy- 1958 m. rinkimuose bal

tieji gavo r.et 100,000 balsų

naudojami išardymui šėtono ka- Į 
. . < ..iiPTit • ralystės ir prirengimui kelio

no parašytą knygą LIETU- ; Dievo Karalystės Įkūrimui. Po 
VIU IŠEIVIJA AMERIKO- to. kai Zedekijas. paskutinis žy- 
JE ” 500 puslapiu, daug pa- dū karalius, buvo nuverstas nuo 

... . . . sosto. Dievas leido pagonimsveikslų, gal ten ».save I»- vjeipaUuti ir tvarkyti ^ulio 
matysi. Kaina minkštais vir- . reikaius. Dievo pranašas pasakė, 
sėliais $4.00. kietais $5.00.1 kad šitas pagonių viešpatavimas 

! turėjo pasilikti, iki ateis Tas.
I kuriam priklauso teisė. Kitos 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS i pranašystės parodo, kad šitas
I leidimas pagonims turėti valdžią 
turėjo nusitęsti per 2520 metų. 
Tasai laikas prasidėjo 606 me-

Skaityk Stasio Michelso-

būs pirmininko kalboj kon
krečių centro darbų išdėsty
mo. O tas kaip tik ir galėtų 
vietos darbuotojus paskatin
ti. Ir J. Kapočius sakė. kad 
reikia surasti naują žodį. ku
ris patrauktų. Bendruome-i 
nės vadovybė jo dar nesura.

Gruodžio 9 d. Bostone bu
vo L. Bendruomenės apygar
dos atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 20 
asmenų. Ji atidarė Apygar
dos pirmininkas J. Vaičaitis. 
Pasveikinęs dalyvius, jis i 
prezidiumą pakvieė J. Pipi
rą, J. ValukonĮ ir P. Kal- 
vaitienę. Pirmininkavo J. 

leksandros Gustaitienės va- Į Pipiras iš Worceserio.
« • Iš Apygardos valdybos irdovaujamo Dramos sambū 

rio nariai.
Baletininkai Diane Comi 

su Alfred Lee pašoko Tan
go, o su Vincent Cerasuolo 
Ispanų šoki, be to. dar ji vie
na pašoko Ispanų šokį ir 
Pas d e deux.

Ši baletinė programa mū
sų parengimuose buvo tik
rai moloni staigmena. Ji bu
vo atlikta su profesionaliniu 
polėkiu, gerai tiko banketi
nei iškilmių daliai ir buvo 
publikos palydėta gausiais

daugiau už raudonuosius, o 
šiuose rinkimuose tik 10,000 | 
ir išrinko 40 parlamento at- Į 
stovus ir 15 senatorių, o rau-i 
donieji dabar turės 45 atsto. ■ 
vus ir 14 senatorių. Komu 
nistai ir

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

{DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, PRIESAIKA,
kriSdonra dem^!DidžL°ij I1 d-

do, nes perdaug užimta rei- ',““7*. “ '*'"**7 : nas 399 psi kaina .. $2.50.kaiais. kurie jai nėra svar- kratai ®av0 i’° 3 atstovus ,r . J - ’ -J™,
Liausi. į P° 1 senatorių. Paskutinėje į A*e MuriNOS

vietoje vra socialistų parti-’Į Apygardos valdybą i 
rinkti: inž. dr. Jurgis Gim
butas. Justinas Vaičaitis ir Socialistus pražudė kai ku- 
Vytautas Stelmokas, kand. ri^ ju vadų pataikavimas 
J. Kapočius ir A. Vilėniškis. komunistams. “barzdilų“ ir 

Į revizijos komisiją iš- kitokių kraštutinumų garbi 
rinkti: inž. K. Kriščiukaitis. ni™as, kai kuriu rimtesniu

RANKOS, romanas apie
ia. kuri turės tik 2 atstovus. m°tinos meilę, jos tikslą ir 

rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl..

i kaina $4.00.

A. Dilba ii- J. Pipiras. narių, jų tarpe ir
Pranas 

partijos: PELIAI

tais pirm Kristaus ir todėl turė-
1 JO pSSiuiiigti 1914 V iespįatiCS 
Į metais.
Į Pirmo pasaulinio karo prasi
dėjimas yra vienas iš tikriausių 
Įrodymų, kad Tas. kuriam pri
klauso teisė, tuomet pradėję 
veikti prieš šio pasaulio kara
lystes. Apreiškimo kn. 11:17.18 
pasakyta, kad tautos supyko dėl 
to. kad iš ju buvo atimtas vieš
patavimas tuomet, kai šio pa
saulio karalystės pasidarė Die
vo ženklai ir jo Kristaus pra
džia karaliavimo, čia mums pa
sakyta. kad tai turėjo Įvykti 
Viešpaties rūstybės dienoje. Tas 
tiesa, kad tautos supyko 191^ 
metais ir pasekmėse to kas te- 
nais prasidėjo, beveik visi Euro
pos garsieji valdovai nebeteko 
savo sostų ir visi civilizacijos paliL-zi A <   2

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 LŪšNEI.kS. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124
psl.. kaina ...................  $1.00

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

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU
ŽEME. 28 nsl.. kaina .. $0.10 

EILĖS IR STRAIPSNIAI
i tr—j_< įvaru

apylinkių, kurių esama Bos
tone, Worcestery, Brockto
ne ir Lavvrence, paaiškėjo, 
kad ypatingais darbais ne
galima pasigirti. Visur esą-j 
ma pakankamai organizacL 
jų, kurios dirba tą ar kitą! 
darbą, ir Bendruomenei lyg 
nebėra kas veikti.

Iš Chicagos atvykęs Cent
ro valdybos pirm. J. Jasaitis 
pagyrė Bostono lietuvius, 
pasakė lankąs trečią toki su
važiavimą, nes norįs susipa-

Suvažiavimas baigtas Lie- kūrėjo 82 m. amžiaus dr. Į KALNUS, 509 pusi., kaina 
i $5.00.tuvos himnu.

Ž-tis

Rožėnai išvyko į Floridą

E. Frugoni pasitraukimas.
Kaip minėjau, parlamen- 

' to. senato ir valstybės tary
bos rinkimus laimėio baltie.

aplodismentais. Tokiais ba- žinti su padėtimi vietose. Ne. 
letininkais pravartu būtų ir reikia generolų, sakė jis, jei

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

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

M Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. PraSome kreiptis Šuo adresu:

-KELEIVIS”
•M E. Broadvray, Sa. Boston 27, Mase.

Gruodžio 14 d. Pranas ir 
Ieva Rožėnai, mūsų laikraš
čio seni skaitytojai ir kaimy
nai. išvyko žiemavoti i Flo
ridą. kur jie dabar kasmet 
iškeliauja.

Rožėnai neseniai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakti, bet Frank Ro- 
žėnas, nors ir sulaukęs 80 
metų amžiaus, vis dar gyvai 
rūpinasi savo dideliu ūkiu 
ir kitokiais verslais. Tiesa, 
ūkio naštą jau perėmė sūnus, 
bet ir tėvas gyvai viskuo rū
pinasi.

Rožėnai jau seniai pradė
jo ūkininkauti prie Nippeni. 
cket ežero, Raynham ir 
Bridgewatervje. Seniau ver
tėsi daržovėmis, vėliau per
ėjo Į vištų auginimą, o dabar 

, verčiasi pieno ūkiu ir javų 
auginimu. Kai per Rožėnų 
žemę buvo pravestas didysis 

i kelias, jie pastatė 40,000 
| ketv. pėdų pastatą ’The 
Į Raynham Country Club“, 
kur vyksta Įvairiausi subuvi.

II I -"^atai liko sujudinti. Mes pri-
PlaU]OKAltlS* V* Į manomo x:_______
NEGRJ2 T A J

Įmename šituos gerai zvomu:
ku-faktus. norėdami parodyti, 

riuo laiku kas Įvyks.
(Bus daugiau). 

Skelbia:
Vincas Ramonas: MIG- 

, LOTAS RYTAS, 166pusL,
ii, bet Montevideo ir kitu;^a]na . Trr I Mes turime pasiskaitymui la
didžiuiu miestu tai-vhn rin‘1 Juozas Kralikauskas, TIT- pelių ir knygučių Įvairaus turi- 
k Zh.J? , ų .""'iNAGO UGMS, premijuotas ‘iMu™ klausimuose. Para
kinius laimėjo raudonieji, k.i„„ ?ykit mums laišku, ar atvirutę.

ir gausite nemokamai.romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

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

; ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Artinasi Kalėdos. Galvo- j kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-

todėl jie bus tų miestų šei
mininkai. M. Krasinskas

KALĖDŲ DOVANA

jame, ką savo bičiuliams pa
dovanoti. Geriausia dova- 

n* — išrašyti Keleivi.
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

Juozas Švaistas: JO SU-
Apie komunistu? ją rasite!ŽADĖTINĖ, premijų o ta s 

Keleivio išleistoje knygutėj romanas Iš Vinco Kudirkos

TIKRA TEISYBĖ

*wės laisvę ir Lt. ir t.t. 
Ypač šiuo metu ji naudin

ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
mai apvalius metus. Paeže- kaina tik 50 centų.

’Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.”

Joje rasite bendru žinių 
įpie Sovietiją, apie jos pa- i DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
dėti, kaip bolševikai paėmė! Pu?k. kaina $4.50. 
valdžią, tvarko ūki. kokia i Jonri* Gliaudą, ŠIKSNO- 
vra darbininkų padėtis. apie,SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
koncentracijos stovyklas sa- ■ luotas romanas iš politiniu

William Shimkus. 3’0S Lincoln Avė 
Cleveland 34. Ohio

umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl..
kaina — ..................... $0.20

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov. 15 psl., 
kaina 10 centu

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl.. 
kaina 75 centai.

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $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 p«’ . V"»ns» .. $0.25

KAS YRA SOCIAI.IZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl.. kai
na ........................  $0.30
Užsakvmus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwa y
S« 27. Ma««

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

ir

gvvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP

emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė 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 pagalba 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 Taupomosios 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.

i I
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Sveik i n a SINTINIŲ REIKALU

Vietines žinios
So. Bostono L. P. Dr-jos 

parengimai
Aukos Vasario 16 

gimnazijai

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių br-ja gruodžio 23 d. 
rengia Kalėdų eglutę savo 
narių vaikams, pradžia 2 
vai. Vakare nuo 7 vai. kalė
dinis parengimas nariams ir 
jų draugams. Gruodžio mėn. 
3*1 d. > aujųjų Metų sutiki
mą savo nariams ir jų sve
čiams. Paskutiniojo dalyviai 
moka $5.

Geras sumanymas

1952 m. rugsėjo mėn. 
Bostone buvo įsteigtas bū
relis Nr. 120 Vasai io 16 
gimnazijai Vokietijoje rem
ti. Būrelio nariai kas mėne
si Įmoka po doleri ir tuo iš
laiko vieną mokinį. Iki šiol 
iš naiių sulinkta ir gimnazi. 
jai pasiųsta 3036 doleriai.

Artinasi Kalėdos. Jei kas 
norėtų šių švenčių proga 
prisiminti mokslą einanti 
jaunimą ir ji paremti, būre
lis maloniai prašo savo auką

Bostone ir apylinkėje vienas įteikti: 1) Keleivio adm., 
didžiausių elektronikos fab_ j 636 Broadvvay, So. Boston, 
rikų yra Rayteon, kuriame! Mass., 2) V. Stelmokas, i 
dirba* apie *48,000 tamau-i389 Broachvay, So. Boston,' 
tojų. t Mass., 3) J. Vaičaitis, 3591

ANTANAS MATJOŠKA

ALTo Bostono skyriaus pirmininkas A. Mat
joška praneša, kad Vasario 16-osios minėji
mas bus 1963 m. vasario 17 d. 1 vak Įprasto
je v ietoje—So. Bostono aukštosios mokyklos 
salėje (Thomas Park) ir prašo vietos orga
nizacijas minėtą dieną kitų parengimu ne
ruošti ir visiems dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minėjime

..Globė Parcel S e r. 
vice Bostone (390 Broad-

.... way) praneša, kad siuntiniui 
Metų proga .velkina vi.u. įtUig4 iveniiu progi bus l 
mvo bostoniečius draugus ir uid>ryU ouo gruodįlo 24 d. 
pažįstamus, linkėdamas P»-| y,; N Melų Nuo sausio 2 d.
kilios nuotaikos Švenčių die- »įuntiniai bus priimami pa
nomis ir dvasios gy vybingu. Į gaj da|įnai pakeistus muitus, 
mo visais ateinančiais me- i kurie mažai kuo skiriasi nuo 

j dabartinių.
Įstaigos vedėjas

Dailininkas Juozas Bag
donas Kalėdų ir Naujųjų

TEL. AN 8-2121

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUT Ė)

O P T O M E T R I S T Ė
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

145 BROADVVAY 
SOI iii BOSTON. MASS.

Pabrangs paštas Jonas Adomonis

Šiemet, lapkričio pabai
goje, tame fabrike buvo su
darytas komitetas, kuris iš
leido i tarnautojus atsišau
kimą, kviesdamas vietoje 
kalėdinių atviručių .sintinė. 
jamų savo draugams ir pa
žįstamiems. pagal išgales 
paskirti bent kokią auką be
turčiams, ligoniams, nelai
mingiems vaikams.

Tai sektinas pavyzdys ir 
lietuviams. Mes turime Va
sario 16 d. gimnaziją, kurio
je mokosi daugiausia netur
tingų tėvų vaikai. Suteikime 
jiems kalėdinio džiaugsmo 
ir savo auka paremkime tą 
gimnaziją, arba aukokime 
kuriam nors kitam naudin
gam reikalui.

Lietuvių mokyklos eglutė

Broachvay, So. 
Mass.

Boston 27,

Lukšio šeimos padėka

Lapkričio 11 d. mirė Juo
zas Lukšys, gimęs 1884 m. 
Pajevony, į Ameriką atvy
kęs 190*4 m. Ilgą laiką ji

Lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė bus gruodžio 
30 d. 3 vai. popiet parapijos 
salėje. Programą atliks mo
kiniai, ateis Kalėdų Senelis 
su dovanomis. Kviečiami ne 
tik tėvai, bet ir visi kiti lie
tuviai, kuriems rūpi šią mo
kyklą išlaikyti.

Premijas įteiks gruodžio 29

Rinkimų sukury

Nuo sausio 7 d. už papras
tą laišką reikės mokėti 5 

: centus, o už atviruką 4 cen
tus, už oro postu sinčiamą 
laišką teks mokėyti 8 cen
tus, o už atviruką 6 centus.

Yra ir kitokių pakeitimų.

Dovana poezijos mėgėjams

Pasiskirstė pareigomis

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo Įstaigos 359 W. 
BROADVVAY, SO. BOS
TON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Gauta naujų prekių: įvai
rių moteriškų ir vyriškų odi
nių paltų ir žaketų.

Krautuvė atidara kasdien 
9 ryto iki 6 vai. vak.,

NECCHl SII V AM A MAŠINA 
IMho Modelis

.ebavo dat naudota. Siuva zigzagu, 
z.o, išsiuvinėja. dirba monograma.*, 

Į ai<*a ziri.a.ones ir t. t., ir t. t. 
iri ;inai<“ su pen.uų metų garantija
-a uz viską galima modeli po S1.25 

per savaitę 
H A l»-.$t>W

Gruodžio 9 d. išrinktoji 
L. Bendruomenės Bostono 
apygardos valdvba šitaip 
pasiskirstė pareigomis: pil
ni i n. Justinas Vaičaitis, vice- nuo
pirm. inž. dr. Jurgis Gimbu.' šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
tas, sekr. Vytautas Stelmo- va** va^- KartoJu telefoną:
kas, ižd. Juozas Kapočius ir 

i narys Antanas Vilėniškis.
AN 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Ha y Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Nutary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LIC EN SĖD BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
uziantienis namus, ūkius, ir vers- 

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

Office A V 8-4144 
Lies. AV 8-1111 ir CO 5-8841

JUOZAS STALINAS 
Šiandien, kada prieš

So. Bostono L. Piliečių L. Enciklopedijos leidyk.
Dr-jos vadovybės rinkimai la išleido Stasio Santvaro
kurie bus šį ketvirtadieni, penktąją lyrikos knygą metus miręs Juozas Stalinas nius giminėms Į Lietuva per 

gyveno Cambidge, o pasku- gruodžio 20 d., bus ypatin- Aukos taurė. Gražiai išleis- pačių komunistų paskelb- mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 
tiniuosius 11 metu Dorches-įgi: tokio susidomėjimo jais toje knygoje yra apie 100 tas didžiausiu žmogžudžiu eina tvarkingai ir be trukdy-

8
DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti-

kaina — įr jo lavonas ..išmestas iš į mosi. Neužmirškime 
mauzoliejaus Maskvoje, la- iĮ ir draugų Lietuvoje.

rių kandidatų varžybos bus Tai graži kalėdinė dovana bai įdomu paskaityti Kelei j COSMOS PARCELS

terv. Palaidotas Mt. Hope{ vargu kada yra buvę. Veda- eilėraščių. Knygos 
kapinėse Roslindale, Mass. ma smarki agitacija, kai ku- $2.50.

Velionis priklausė Lietu
vių Dukterų ir Sūnų. šv. Jo
no draugijoms. Keleivi pra
dėjo skaityti beveik nuo 
pat jo pasirodymo, tiksliau įsu adv. J. Grigalium, nekar-į jeį Kalėdų proga savo bi- 
naoakin« po 6 mėnesių jam tą jau buvusiu pirmininku. 1 čiuliui išrašysi Keleivi, bi- 

skaitė iki Į vicepirmininko vietą čiulis minės Tamstą per iš- 
kandidatuoja Bostone pla- tisus metus, o iš antros pu- 

laik-

labai kietos. i lietuvių poezijos mėgėjams.
Į pirmininkus varžosi da

bartinis pirm. E. Ketvirtis
• J T Z'-’ *

pasakiu 
pasirodžius, ir 
mirties. Jam labai patiko 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mai. Jis buvo malonaus bū
do žmogus, mokėjo su visais 
sugyventi.

ciai žinomas visuomenmin- i _

gimi-

DVIGUBA NAUDA

sės tuo paremsi ir savo 
kas A. Matjoška, dabartinis raštj.
Alto pirmininkas. !

t-, i Į finansų sekretorius einaLiko nubudę žmona Ona „c, » i -i • l. -z _z- t i -• - i ,z V. Stelmokas, sėkmingas ne-Abraitytė-Lukšienė. dukte
rys Mary Locke ir Natalija 
Bradbury, sūnus Juozas, 
pusbrolis Vincas Anesta.

SLA 328 kuopos premijos 
už rašinį "Kodėl verta pri
klausyti Lietuvių Susivieni
jimui Amerikoje“ O. Ver- 
bickaitei ir G. Karosui bus 
iškilmingai įteiktos gruo
džio 29 d. 6 vai. vak. Sanda
ros

kilnojamojo turto ir draudi
mo įstaigos vedėjas, gerai 
išsimokslinęs, malonus žmo-

_. . -gus, uolus visuomenės vei-
Jie nuoširdžiai dėkoja vi-įjojąs 

siems giminėm ir draugam,!
Kurie lankėsi šermenyse, lai-i Iždininkas S. Griganavi- 
dotuvėse, padėjo ant kapo 1 čius varžysis su pirmą kartą * 
gražių gėlių, pareiškė žo- kandidatuojančiu visuome- * 
lžiu ar laiškais užuojautą, nininku J. Vaičaičiu. <

Į direktorius yra 17 kan- J 
didatų (renkami 7). Jutai- < 
pe 2 moterys: Jadvyga Kės- « 
lerienė ir Ona Ivaškienė, ku- i * 

J. Dereškevičius is New| ri nominaciniuose rinkimuo-'J, 
Yorko pratęsė prenumeratą, se gavo daugiausia balsų ir, L 
užsisakė kalendorių ir kito-Į ūk metus tebūdama direkto. į

užuojautą.

Užsisakė knygų ir 
nepamiršo Maikio

kių knygų: be to, jis atsimi
nė ir Maikį su tėvu, kuriems 
atsiuntė dovanų net $8. 

Atsiminė Maikį su tėvu ir 
Rozalija Petronienė su* T. Urbonienė iš Brooklyno, 

šeima neseniai išsikėlė gy-j^uri su prenumerata ir jiem 
venti į nuosavus namus So. į atsiuntė penkinę.
Bostone. ' Ačiū jiems.

R. Petronienė pirko namus

3E

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 876* 
Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusi .jos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentą 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr V 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačią dieną. Persiuntimo išlaidą 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. , , .
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI 
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus 
siuvamas ‘•‘Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata 
togų.

Iš” toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik 
tu sąraša ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siusti iki 14 svarų pakrėtus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydi- vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų

JSTtIGA I.O’TPVIšK V KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto 'ki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

re, įrodė, kad ji draugijos 
vadovybėj yra labai reika- 
ingas žmogus.

Draugija turi per 1,500 
narių, bet balsuoti ateina 
ik trečdalis, todėl mažuma 
šrenka draugijos vadovybę. 
Dėl to į ją gali patekti ir ne. Į 
.inkamas asmuo, kuris dėl; 
avo praeities darbų jokiu 

oūdu neturėtų būti garbin
tos visuomeninės įstaigos 
priešaky, kuris net ji išrin
kusius viešai galvijais vadi
na.

Gal šiuose rinkimuose da. 
’yvaus dauguma narių ir iš
rinks visą vadovybę be prie. 
kaistų.

J. V-gas

So. Bostono L. Piliečių
Dr-ja renka vadovybę

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
20 d., didžiausioji Bostono 
lietuvių draugija renka savo 
valdybą. Rinkimai prasidės 
7 vai. vak. ir pabaiga 10 
vai. vak.

Tą pačią dieną 8 vai. vak. 
bus ir eilinis mėnesinis na
rių susirinkimas. Visi nariai 
turėtų rinkimuose dalyvauti.

Ką žemė duoda, tą ir priima.

vio prieš 15 metu i 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tą knygutę!

šleistą j EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

, Telefonas: A N 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

▼ at—

YANKEE DODGE, INC.
2262 DORCHESTER AVĖ.

L0WEK MILLS, DORCHESTER. MASS.
Telefonas: 296 - 2900

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

Malonus Patarnavimas! — Prieinama Kaina!

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI .1. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL

• COMBl STION ( HAMBER
• ELEKTROS SCJUNGIMAI
• 275 GU.IONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Ankšto Spendimo

$269.
Valandų aptarnavimas

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

GEneva H-120J

21
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Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY
South Boston. Mass 1

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandom: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai® 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

!

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

{ Draudžiame nuo polio, viso- j 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais* 
{ kreiptis: {

1i
{ Jostiee of thePeare—Cnnstable • 
Į 598 E. Broadwav j 
Į So. Boston 27, Mass. ! 
{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ♦
i_____________ i

BRONIS KONTRIM
t he Peare—Cnnst able

Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisauą

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik goriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

£ 220 Savin Hill Avė.
£ Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854______

Charles J. Kay J
LIETUVIS j

Plumbing—Heating—Gas—(Iii a 
Lirense No. 1839 «

| Gazo šilimą permainyti S2S5 j
Telefonas: CO 5-5839 {

j 12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

j

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway.
So. Boston, Mass. 

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

\amai ir Čkis:
287 Cnncord Rd.. RiUerira. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
H ar d ir ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<528 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




