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57-TIEJI METAI

Kuba Pardavė 1113 belaisvių 
Dž 62,QQQ,000 Dolerių

Derybos Su Kubos Diktatorium Pasibaigė Belaisvių Išpir
kimu; Belaisviai Atgabenti j Floridą Pas Šeimas; Už 

Belaisvius Kubos Castro Gauna 62,OGO,GOO Dole
rių Vertės Vaistų ir Maisto.

1113 Kubos belaisvių, pa- Portugalai Gelbės 
Kubos valdžios,tekusių i n.uuo> 

rankas pernai, kai Kubos j 
politiniai emigrantai bandei 
Įsiveržti i Kubą ir nuversti 
ten Castro diktatūros val
džią, sekmadieni ir pirma
dieni gi.žo iš Kubos į J. A- 
merikos Valstybes, iš kur jie 
daugumoje ir buvo pakilę j 
savo nepasisekusi žygi. 

Kubos diktatūra belais-

Angolos Koloniją

Portugalijos vyriausybė 
bando išlaikyti savo koloni
jas Afrikoje, bet rebesitiki 
tą galėsianti padaryti gink
lų jėga, o todėl paruošė pla- 

i tų planą savo kolonijas Af
rikoje kolonizuoti.

Kolonija Angola yra di-
vius nepaleido, bet juos par-• džiulis kraštas, bet labai te
davė Amerikai. Amerikoje tai apgyventas. Ten galėtų 
surinkta visokių vaistų ir J gyventi keliasdešimt milijo- 
maisto už 62 milijonu dole-įnų žmonių, bet gyvera tik- 
rių ir už tas gėrybes Castro : tai šeši milijonai. Portugalai 
sutiko grąžinti belaisviams mano, kad jie dar šiame de
jų laisvę. Derybos dėl belai- šimtmetyje gali Angolos gy_ 
svių išpirkimo ėjo labai se- ventojų skaičių padidinti iki 
niai. Pirma buvo beveik su- 10 milijonų, o paskui kas 10 
sitarta už belaisvius duoti metų padauginti gyventojų 
Kubos diktatūrai traktorius skaičių po 10 milijonų; Iš 
žemei dirbti, bet Castro pa- kur portugalai ims gyvento- 
reikalavo buldozerių, kurie jų kolorijoms kolonizuoti, 
tinka ne žemei dirbti, bet. pranešimai nesako. Pati 
keliams tiesti, apkasams irį Portugalija turi tik 7 mili- 
sustiprinimams kasti ir pa-! jonus gyventojų, 
našiems sunkiems darbams; --------------------------
atlikti. Dėl to nebuvo priei- MaSS. Valstija 
ta susitarimo ir derybos bu-
vo tik šiais metais atnaujin
tos ir tęsėsi kelius mėnesius, j 
Belaisvių šeimų vardu su 
Castro derybas vedė New 
Yorko advokatas, kur is ir 
baigė susitarimą, pagal kurį 
belaisviai parduodami už

Turi Gubernatorių

Massachusetts valstijoj vis 
dar buvo abejonių, kas bus 
gubernatorius: senasis gub. 
Volpė, ar naujai išrinktasis

ČIA APSIGYVENO PREZ IDENTAS J. F. KENNEDY

Amerikos prezidentas J. F. Kennedy čia apsigyveno atvykęs j Bermuda tartis • 
Anglijos ministerių pirmininku M. Harold Macmillan, Nassau mieste. Tas namas 
priklauso Kanados pramonininkui E. P. Taylor, kuris jį užleido prezidentui, kol 
jis bus Bahamas salose.. Derybos Ubai svarbios Amerikos - Anglijos santykiams.

Vagys Vėl Apiplėšė ; 1962 Metų Didžiosios ir Garsios Naujienos 
Pašto Įstaigą i

Pereitą savaitę Bostone, • naujienos, ku/ios sudomino 
Dorchesterio miesto dalyje,! ne vjeną ket daug kraštų? 
plėšikai užpuolė vieną pašto I ...
vežimą ir pavogė S2.291. Į Svarbiau 1962 metų 

naujiena buvo Kubos kn-
Pinigų plėšikai gavo ne-! kuri sujudino visą pa- 

daug, bet pats faktas, kad į šaulį. Kuboje Amerika ir

Anglų Amerikiečių Derybos 
Baigėsi Susitarimu

Prezidentas Susitarė Su Anglijos Vadu Duoti Anglijai
’Polaris“ Raketas; Tomis Pat Sąlygomis Gali Gauti 

Raketas ir Prancūzija; Anglijoj Vis Dar Nemaža 
Nepasitenkinimo Susitarimu Su Amerika.

Birčiniai Grasina 
Bostono Dienraščiui

John Birch draugijos va- 
I dovybė grasina "išvaryti iš 
'biznio” Bostono dienrašti 
Į "The Boston Herald“ už tai, 
I kad jis Įdėjo žinią apie ”bir. 
1 činių” fašistų ir amerikoniš
kų "nacių“, vadovaujamų 

1 Rockwell, bendradarbiavi- 
1 mą kuriant bendrą knygyną
i South Bostone.

Amerikos ir Anglijos de
rybos Bahamas salose, Nas
sau mieste, peeitą savaitgalį 
užtruko ilgiau, negu buvo 
numatyta. Derybas teko pra
tęsti vieną dieną, bet jos pa
sibaigė susitarimu. Anglai 
sutiko, kad Amerika sulai
kytų "Skybolt“ raketų tobu
linimą ir sutiko imti iš Ame
rikos "Polai is“ raketas, ku
rias Įtaisys savo povandeni- 
riuose laivuose ir galės jom 
pritaikyti atomines bombas.

Tomis pat sąlygomis ga
li gautiSo. Bostone, 327 Broad- " «auu . Pol.a,.is‘‘ raketas ir 

way, Įsikūrė "Joe McCarthy P,ancuziJa» jeigu ji nori tu- 
knygynas“, kuris pardavin- ietl sn/o povandeninių lai- 

! nėja kraštutinių dešiniųjų Sln^u®tų atominėmis
Į knygas ir žurnalus. To kny- ^Tuo^kaKS’ 
-gyno kūrėjas ir garsintojas ^Lrtimo“ "e.

Anglijos spauda vis dar
Kokios buvo 1962 metais kainų kėlimui. Tai buvo tuoj ; gyno kūlėjas ir garsintojas 

didžiausios ir garsiausios po to, kai plieno darbininkų i yra J. Birch draugijos "ko-
unija pasirašė balandžio 5 Į ordinatorius“ Philip K. Lan. j
d. naują darbo sutarti ™;Ran.o knygyno vieta ir jo susitarimu su Amerika, o o- 
nai ouaviais i-.ieno Kainų į vet.ejas y.a ameriaonBaų pozicija parlamente rengia-
pakelimas buvo apšauktas, nacių veikėjas Lagoulis. Tą si pasiūlyti pareikšti vyriau
Prezidentas laimėjo. faktą dienraštis ir aprašė sybei nepasitikėjimą už ne-

gmodžio 13 d. Tuoj po to vykusias derybas ir už kraš-
Birch draugija ir pradėjo to suvedžiojimą pasakomis

Gegužės 28 d. Nevv Yor-
banditai pradeda užpuldi. '^. R-'a gusidūrė akig ko biržoj kilo panika, popie. .... - . .------ ----
nėti pašto įstaigą ir jos ve-! • akį j, Rusija pasitrau-J vertybės krito ir daugelis giasinti dienrašti išvaryti iš apie Anglijos turimą sava- 
žimus, rodo, kad paštui ra-! k-gū raketomįs jr bom-į spekuliantų turėjo nemažai) biznio. Tuos grasinamus rankišką atominę karo pajė-

ikai nraėio ir nastolv..-.? - *-----i--------- nuostoliu • laiškus ir kitokią medžiagą gą.
20 d. komunistinė! Paske»* g™o-, Jau po derybų ir susitari-

metų žinia, bet ir didelė de-į Kinija stipriomis jėgomis 10 ' ; men °s mokslininkai
mokratiios pergalė. Ji paro-'. užpuolė Indija ir nuvarė in- Galima Įsivaizduoti, kas Raf a,e 1 , an-

■ dų kariuomenę tolokai nuo būtų, jei tokie birčininkai i? su Skybolt “raketa,
Indijos-Kinijos sienos. prisiorautų prie valdžios! 1/ -s - a a^ an?iŲ nepasi-rUjo 30 d. Mississippi uie ir dabar grasina. I ^r lab.au d,d,.

universitete kilo riaušės dėl į 
priėmimo Į mokyklą vieno j 
studento negro. Riaušėse

mus laika, praėjo ir pašto, j,erjaĮs įį Amerikos pašonės, : nuostolių, 
apsauga turės būt. sustip- ne didžiausia, g ljo

Banditai iki pereitos va
saros neužkabinėdavo pašto 
Įstaigos todėl, kad visokie 
banditai, bandžiusieji paštą 
apiplėšti, yra stipriai nude-

dė, kad griežtas nusistaty
mas neleisti save pastatyti Į 
nepakenčiamą padėti, o dar 
ir nebijojimas rizikuoti, kur62 milijonus dolerių vaistų! Peabody. Balsų perskaičia-

ir maisto vimas užsitęsė, ir Peabodv, . . , ,
Dalis vaistu buvo imokė- perskaičiuojant balsus, ra- na^s,lr buvo išmokę į tatai yra reikalinga, duoda

ta darįriel belaisvius Talei- jų savo naudai dviem Pasto gerbtu.. Į proto Sovietų diktatūros va.
džiant o didžioii dalis bus tūkstančiais daugiau. Paga- Šią vasarą banditams bet-į dams ii parodo jiems, kur 
nugabenta i Kuba bė°yie bau gub. Volpe nutarė, kad gi perdaug gerai pasisekė. į jų galia ir bauginimų Įtaka
keliu mėnesiu. " &ana perskaitinėti balsus ir i Jie išplėšė pašto vežimą ir • baigiasi.

Susitarimas padarytas to- PriPažiro, kad Peabodv rin. Į pavogė pusantro milijono j Kitos svarbios metų nau-
kiu laiku, kad Kubos belais- kimus laimėjo. Kaitų su tuo dolerių. Kol kas tie banditai,

žuvo 2 žmonės, daug buvo)

BOSTONO
EVANGELIKAMS

viai galėjo dar grįžti Ame-:Jt VolP2 pasiuntė naujajam 
rikon Kalėdų šventėms ir: gubernatoriui sveikinimus ir 
kai tų su savo šeimomis pra-Į bijojimus sėkmingai vado- 
leisti šventes. ! 'auti valstijai. Naujasis gu-

dar nėra pagauti. Tas pa 
drąsino ir kitus banditus iš-! 
bandyti savo “laimę.” Pe
reitą savaitę banditas Dor-

Kubos krizė, kuri buvo • Autorius pe. ims valstijos chestery pasirodė paštinin-

Pranešama, kad šį sekma- 
• dienj, gruodžio 30 d. 2:30 

d. Amerikos*vak popiet, First Luteran
t, .. , . , ,rinkimai parodė didelį bal—Ghurch (299 Berkeley St.,jjienos :,agal jų svarbumą, t,)jų n‘ealwfeprenHim, ir j Bosfore) bus lietuviams e-

, buvo tokios: netikrumą. vangelikams pamaldos, ku-
Pasirodė naujas Ameri-! r^as Inikys vikaras A. Žilins, 

koje vaistas Thalidomide, Į kas-

sužeistų.

Lapkr ičio 6

! na. Yra ir Amerikoje "Sky- 
' bolt“ raketos šalininkų, ku
rie mano, kad su tos raketos 
ištobulinimu Amerikos karo 
lėktuvai galėtų ilgesni laiką 
tarnauti gyrimo reikalui.

Laivakroviai Išeina 
Į Streiką Rytuose

kiiusi dėl rusų raketų ir ato- Į tvarkymą tuoj po N. Metų.. r —minių ginklų atgabenimo 1; 
Kubą, derybas kiek sutruk 
dė, bet kaip tik rusai ištrau- j 
kė savo raketas ir sunkiuo- • 
sius bomberius iš Kubos, de. į 
rybos buvo atnaujintos ir) 
sėkmingai užbaigtos.

Iš Kubos at vykstantieji > 
žmonės pasakoja, kad ten 
jaučiamas didelis trūkumas 
vaistų ir kai kurių maisto 
produktų. Maisto rusai atga
bena Į Kubą, o vaistų Castro 
dabar gavo mainais i belai
svius.

Kubos belaisviai buvo at.; 
gabenti laivu i Miami. Uoste I 
laukė didelė minia giminių 1 
ir draugų, kurie su dideliu , 
džiaugsmu belaisvius pasi-i 
tiko. Į

Kova dėl Kubos laisvės 
tęsiama. Ja tęsia patys Ku
bos pabėgėliai. Nemažai jų 
jau Įstojo Į kubiečių dali-)

Erdvės tyrinėjimo naujie
nos gal: užimti antrą vietą
pagal savo svarbumą. Ame- dėl kurio kaltės kartais vai- * 

ko uniforma apsivilkęs ir su ’ rika paeido asronautą lėk- kai apsigimsta. Vaistas čiai 
ti aplink žemę 3 kartus. Tą į nebuvo dar valdžios leistas*
žygį atliko astronautas — _.j----
Walter VI. Shirra. Be to, A- 
merikos paleistas 
“Teista.

— padėjėjais pavogė daugiau
HAROLD McMILLAN | kaip du tūkstančiu dolerių.

Laukiama Įvykių 
Kongo Respublikoj

Anglijos ministeįis pirm. Ba
hamas saloje aptarė su JAV 
prezidentu Kennedy Įvairius 
abiems valstybėms svarbius 
klausimus. Ypač opus buvo 
”Skybolt“ raketų klausimas.

vartoti, todėl nedaug čia 
gimė vaikų su trūkumais,

nius Amerikos armijoj ir la- * bel ir tuo k!ausimu surastas 
vinasi. patenkinamas sprendimas.

Kongo respublikoje lan
kosi Amerikos generolas 
Truman, kuris ten susipažį
sta su padėtimi ir nori persi, 
tikrinti, ar Jurgtinių Tautų 
karo pajėgos yra užtenka
mai ten stiprios, kad galėtų 
ten padaryti tvarką, jei be- 

j vienijant Kongo kiltų gink
luoti nesusipratimai.

Maskva protestuoja prieš 
gen. Truman kariškos misi
jos pasirodymą Konge, bet 
Korgo centralinė vyriausy
bė prašė tokios misijos. Iš 
visko atrodo, kad Kongo 
respublikoje bus ir vėl jė
gų bandymas tarp Katangos 
žandarmerijos ir JT karių.

Į erdvę Vokietijoj ir Anglijoje* 
puma kartą su. tokiu apsigimusiu vaikų gi-’ 

jur gė L Ji opą ir Ameriką te. mė tūkstančiai. Vaistas bu- 
į levizijo> saitais. Amerikos vo didelė ir nemaloni nau- 
1 mokslininkų paleista raketa jjera.
Marinei II gruodžio 14 d.
prisiartino prie planetos Ve
neros ir ją. palyginti, iš ar
ti Įvairiais instrumentais ty
rinėjo. Rusai savo keliu pa-

1962 metai buvo nelabai 
laimingi oro susisiekime. 
Todėl nelaimės su lėktuvais 
buvo liūdnos naujienos. Tos 1

leido du astronautus, kurie nelaimės >*»«« šaKs.
apskrido žemę vienas 48 
karius, o kitas 64 karius.

Amerikoje svarbi ir dar 
ilgai reužmirštama naujie-

Vatikane susirinko posė 
džiauti katalikų bažnyčios1 
susirinkimas. Apie tą bažny-1 
čios susirinkimą daug rašy

na buvo prezidento Kenne- ta, bet kai jis susirinko, jo- 
<ly pasipriešinimas plieno kių sensacijų nesulaukta.

ROBERT S. McNA.MARA

Jis dalyvavo NATO organi
zacijos tarybos posėdy Pa
ryžiuje, kur stengėsi įtikin
ti, kad ir kitos Vakarų vals
tybės turi užsidėti didesnę 
naštą Vakarams nuo grės
mės iš Rytų apsaugoti.

Laivų krovėjai visuose 
lytiniuose uostuose, nuo 
Meksikos iki Maine grasina 
pradėti streiką šį pirmadie
ni. Prezidentas kreipėsi j 
juos, kad tęstų darbą dar 90 
dienų, o vyriausybė tuo tar
pu paskirs tyrinėjimo komi
siją. kurie laivų krovėjų uni. 
jos reikalavimus apsvarstys 

: ir padarys prezidentui pra- 
■ nešimą.

Laivakroviai tą preziden. 
į to pasiūlymą atmetė. Jų uni. 
i ja sakosi turinti teisę išeiti 

i streiką ir jau streikuoja. 
Nedirba apie 81,000 laivų 
krovėjų lytiniuose Atlanto 
uostuose. Tai didelis smūgis 
visai jūrų prekybai ir susi
siekimui.

LIET. MOKYKLOS 
EGLUTĖ

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI

MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

“Keleivio’’ Redakcija ir Administracija

Bostono lituanistinės mo
kyklos eglutė bus ši sekma
dienį, gruodžio 30 d. 3 vai. 
popiet šv. Petro parapijos 
salėje,, So. Bostone.
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Amerika ir Anglija
Prezidentas J. F. Kennedy ir Anglijos ministerių pir

mininkas H. Macmillan pereitą savaitę tris dienas aiški
nosi JAV ir Didžiosios Britanijos santykius ir išsiskyrė 
abudu patenkinti. Kilęs nesusipratimas dėl “Skvbolt” ia-j 
ketų užbaigtas nauju susitarimu, pagal kuri Amerika j 
duos Anglijąs “Polaris” raketas povandeniniams laivams ! 
ir Anglija turės savo “nepriklausomą” atominę karo jėgą.

Anglijai pažadėtos “Skvbolt” raketos, leidžiamos iš 
bombovežių, pasirodė labai iškaštingos ir jų ištobulinimas 
pareikalaus daug laiko, tuo tarpu raketos “Polaris,” lei- i 
džiamos iš povandeninių laivų ir lekiančios nuo 1000 iki Į 
1500 mylių, jau yra išbandytos ir keliolika Amerikos po
vandeninių laivų su “Polaris” raketomis ir atominėmis 
“karo galvomis” jau budi kažkur netoli Rusijos pakraščių 
ir laukia Įsakymų.

Besikalbant Amerikos ir Anglijos vadams apie “ne
išpildytus pažadus” ir kitus tokius dalykus anglų spaudo
je nesigailėta griežtų žodžių Amerikos adresu. Taip pat 
ir Bahamas salų derybose aiškintasi taip, kaip tai pasitai
ko tos pačios šeimos santykiuose, nesivaržant sakyti tie
są Į akis. Bet po derybų ir po susitarimo vėl viskas tvarko
je ir anglai tarpusavėje aiškinasi Nassau miesto derybų 
išdavas.

Dažnai girdime sakant, kad tarp Amerikos ir Angli
jos yra “ypatingi santykiai.” Dėl tų santykių ypatingumo 
kiti Amerikos sąjunginingai kartais rodo nepasitenkini- j 
mo, bet tas reikalo nekeičia. Prancūzija buvo pirmoji A- į 
merikos sąjungininkė nepriklausomybės kare ir tik dėka j 
tos sąjungininkės anglų kolonijos Šiaurinėj Amerikoj vir
to J. A. V-bėmis, bet visvien ryšiai su Anglija yra visai ki
tokie, negu su Prancūzija, jau nekalbant apie kitus gau
sius sąjungininkus. Taip yra dėl to, kad Anglija yra šio 
didelio ir galingo krašto “motina”—kilmės, kalbos, kui

PASIRUOŠIA MONĄ LIZĄ SUTIKTI

jau buvo rašyta, kad iš Prancūzijos atvežamas garsu
sis Leonardo da Vinci paveikslas Mona Liza. Jis jau ir 
atgabentas i Washingtoną. Paveikslas bus rėdomas 
Washingtono ir New Yorko meno muziejuose. \Vash- 
ingtono meno muziejaus vadovybė paruošia vieta tam 
paveikslui. Jis kabos prieš čia matomą \enus Anod- 
gomene statulą, kuri bus atskirta specialiai pastatyta 
užtvara.

to, tie, kurie turėtų gėdytis, 
f nes buvo atsakingi, gėdą ati
deda pomirtiniam gyveni
mui, o niekuo dėti gėdijasi 
ne savo darbų, bet svetimų.

I Kolektyvinės atsakomybės 
j klausimas dar tebėra netš- 
į spręstas, todėl palikime tas 
abejotinos vertes išpažintis

Kas savaite
buklus ir daryti su jais, ką 

. . anglai nori. Anglams tas pa
lūkimas Kubos belaisvių, siūlvmas atrodė per daug

Kubos belaisviai

be nuodėmių. Įdomiau yra patekusių i Castro nelaisvę
štai kas :

Paskelbus “Metmenyse”
tą “gėdos anketą,” i ją atsi
liepė “Dirvoje” ponia Če- 
kienė ir užsipuolė barti tuos, 
kurie didžiausia Lietuvos 
gėda laiko "gruodžio 17 d. 
perversmą.” Ponia Čekienė, 
matyt, dar jauna moteris, iš 
savo patyrimo ji nieko nega
li pasakyti, ji tik žino, kad 
jai buvo gera gyventi, kada 
Lietuvoje Smetona viešpa
tavo, todėl ji tą savo gerą 

j gyvenimą gina visomis jėgo. 
I mis ir gina citata iš k. d.

pernai, galų gale išsispren
dė. Kuba sutiko juos visus

brangus, o todėl turėjo su
tikti su pasiūlymu Įsigyti 

Polaris” raketas ir pasi
parducti už maždaug 6- mi.| dirbus povandeninių laivų, 
lijonų dolerių vertės vaistus• . apginkluoti tomįs ra_ 
ir maistą. Vaistų Kuboje la- į ketomįs jr savo darbo ato- 
bai trūksta, trūksta ir mais- j minėmįs bombomis, 
to. Todėl Kuba užmiršo bul-į Atominės bombos yra la- 
dozerius ir traktorius ir ima bai brangios> bet tų bombų 

nugabenimas Į priešo šalį, 
jei kiltų karas, yra nema- 

įžiau iškaštingas dalykas. 
Moka todėl, kad Kubos po-į Anglijos vyriausybės pa- 
litinių emigrantų bandymas d-tig krašte h. pa;.Įamente 
Įsiveržti Į Kubą buvo daro- nepagerės dėl to> kad lyg 
mas su Amerikos žinia ir čja diena derybų vie- 
pntarimu. Kaip bebūtų ne- nas ..Skvbojr ,akėtos ban-

vergų išpirkimą vaistais ir 
maistu.

O kodėl Amerika moka?

malonu pirkti belaisvius ir. d *buvo sėkmingasj
X v I » 4- Z « X a -.1 r a a-v-» + f* l.rI *mokėti išpirkimą, atsako

mybė ir žmoniškumas ver
čia belaisvius vaduoti.

Derybos dėl Kubos belai-Į Sovietų Rusijoj daug ra- 
svių išpirkimo buvo ilgos ir soma ir kalbama apie šni- 
buvo derėtasi kaip vergų t pus ir abstraktini meną. 
turguje, kol buvo susitarta' Komunistų spauda skun
dė! kainos ir dėl belaisvių džiasi, kad Amerikos ir

Menas ir šnipai

dienraščio Rytas. Tik Tau
tos Valios necituoja, nors 
ten rastų daugiausiai me
džiagos gruodžio 17rtai pa
teisinti. P. čekienės išvada 
yra tokia:

“Lietuvių tauta skaitė laik
raščius (1926 metais. J. J.) ma
tė įvykius ir sekė naujos vyriau
sybės darbus. Ne taip dar seniai 
iš naujo atgimusi valstybė dau
gumoj buvo patriotiškai ir svei-

“Nesijaučiu, kad nepriklauso- lė maždaug marksistiškai kai nusiteikusi, i toki savos vy-
moji Lietuvos valstybė ar jos išblusinėti smetonini režimą riausybės ir svetimų Įtakų jų

tūros, teisės, papročių bendrumas daro savo Įtaką ir kaip Į organų sudarytoji padėtis keltų ir jį perstatyti negražioje, *-•-
ten žmonės politikoje bebandytų dėtis esą be saitų ir šak- • man gėdos jausmą. Apgailesta- nors esmėje teisingoje švie-
nų Europoje, tų praeities rvšių niekas negali visiškai už- i vimas čia butų tinkamesnis žo- soje. Sakytume žmogus gė

dis, negu gėda. O apgailestauti dijasi to savo Silpnumo? Vl-
galima daug ką, nes daug kas. sai ne. Taip valdžios dalyvis
gal būt, galėjo geriau Įvykti, atsisako nuo gėdos, o apgai-

miršti ir neboti. Čia ir glūdi anglų-amerikiečių santykių 
ypatingumas, dėlto Europoje dažnai Anglija ir Ameri
ka vadinamos “anglų-saksų kraštais.” nors toks pavadink 
mas čia Amerikoje retokai ir tik tam tikro nusiteikimo 
žmonių tevartojamas. Bet amerikiečiai savo nepriklauso
mybės karą vadina revoliuciniu karu—kitaip sakant, vi
daus reikalu anglų-saksų šeimoje. ..

Bolševikų teoretikai ir gudrūs talmudu virtusio mark
sizmo aiškinojai Stalino laikais buvo nusprendę, kad 
karas tarp Amerikos ir Anglijos yra neišvengiamas dėl 
ūkiškų varžytynių ir kolonijų išnaudojimo. Taip nuspren
dė, “moksliškai pagrindė” ir laukė to laimingo Įvykio. Ar 
dar ir dabar laukia, negalėtume pasakyti. Su savo “mok. 
slišku” tautų santykių supratimu, tie patys bolševikų ži
novai laukė 1941 m. biržielio 22 d., kad anglų karo lai-

lestauja nežinia ką. Girdi,
daug ką galima buvo kitaip Trumpa ir aišku. Gėdytis, a(jalAti Ir kas t0 neži. 

nėra ko! Savo laiku p. \in- pie„ha,.iAia„

negu Įvyko.’

iki
kas

tėvynėje sauvaliavimą negalėjo 
be susirūpinimo ramiai žiūrėti. 
Ėmė ieškoti būdų ir priemonių 
šiai mūsų krašte susidariusiai 
pavojingai padėčiai atsta
tyti, (?J.) pilnai pritardama tų 
pačių metų gruodžio 17-os die
nos Įvykdytam perversmui.“

Vyriausybė sauvaliavo, 
tautinės mažumos irgi, ir to.
Hčl tauto “Črr irrnuu UUUU
ir priemonių kažką “atsta
tyt” ir pagaliau “pilnai” pri
tarė perversmui. Štai logika

_ . , x i no? Nuo Plechavičiauscas Rastenis buvo Išmėto- K,aziu|evičįaus ,|aug
nnc rivovA ^urna lietimą kum . . . «. .x,yo d Ra apgallestauja oet
eia pasakyt - na, gal ide- ■ »
ologimo fronto karys: Jis Tuo ta,.pu žmoriės_ kurfe
gaudavo nurodymų, ką is ?aVęs niekuo nesutepė sako-................
senųjų demokratų valdžios. sj jaučią gėdą dėl to ar kito !r lsmintis. Ponia tik užmir- 
organo skiltyse kandžioti ir reikalo, nors jie niekuo nėra
kokias “naujas” idėjas skie.

paleidimo sąlygų. Kalbama, 
kad per šventes visi belais, 
viai bus paleisti, išpirkimas 
bus pristatytas Kubai per 
keletą mėnesių. Pirmosios 
vaistų siuntos jau iškeliavo 
i Kubą, greit pribus ir pir
mieji belaisviai.

Vaistus belaisviams iš
pirkti aukojo vaistus gami
nančios firmos, bet gal ir 
vyriausybė prisidėjo prie iš
pirkimo iškaščių.

Po Nassau derybų
Anerlu ir amerikiečiu de-c -------------- Z --

rybos Nassau mieste, Ba
hamas salose, pasibaigė su

Anglijos diplomatai suor
ganizavę šnipų gaują Ru
sijoje ir tie šnipai Įsiskver
bę net Į sovietų armiją. Pe
reitos savaitės gale rusai 
šnipų istoriją dar pagraži- 
no, pridėdami prie šnipų 
kompanijos vieną “abs
traktinio meno mėgėją” 
pavarde Friedman, kuris 
gaudavęs instrukcijas kny
gose apie meną iš Ameri- 

1 kos. Į tą pačią šnipų kom
paniją esąs Įveltas rusų ka
rininkas Popov ir viena vo
kietė rytinėj Vokietijoj.

ompu y Iz Vk y1 lr»*n<xim<xi<x^ r u.^<trn>
gera proga nukreipti gy
ventojų dėmesį nuo Kubos,

sitarimu, bet Anglijos spau- kur Chruščiovas kapitulia

pyti skaitytojų tarpe. Ir štai 
jam buvo duotas uždavinys

dėti. Paimsime keletą pa
vyzdžiu :

vai atplauks Į Baltijos vandenis ir bombarduos Sovietų pakandžioti Joną Vileišį, i 
Rusijos miestus..., bet šį kartą buvo laimingi, kad jų pa
čių numatymai pasirodė tik jų pačių kvailumu pagiįsti.

Tarptautinėj politikoj Amerikos ir Anglijos ypatin
gi santykiai turi nemažai svorio ir kas tų santykių ypatin
gumo nenori matyti, dažnai apsigauna.

Išpažintis be nuodėmių

buvusį tuo metu Kauno bur
mistru. V. Rastenis ir kan
džiojo, rašė eibes straipsnių 
ir vis su rimta mina Įrodinė
jo, kad Jonas Vileišis netin- 

1 ka būti Kauno miesto bur- 
Imistru, kad jis netinka mo-! 
! demiškiems laikams, kad 
į tai, pavartojant bolševikų 
■ išsireiškimą, senų laikų at
gyvena. ..

Jonas Mulokas: “Ištikau dau 
giausia gėdingu 
prisiplakėli 
čiojo elemento 
paviršių kai

Teodoras Daukantas: “Kai 
kurių svarbių pareigūnų korup- 

| cija.”
Algirdas Julius Greimas: 

“Kalbant su svetimtaučiais apie

so pasakyti kaip tauta per
versmui pritarė ir kas jos 
klausė tokio pritarimo? Bet 
jai tas nesvarbu. Jei nori ci-

da ir opozicija parlamente 
nesigaili visokių išmetinėji
mų vyriausybei dėl jos suti
kimo su prezidento J. F.

vo, bet gyrėsi “laimėjęs.” 
Sugauti tikri ar tik Įtaria
mi šnipai tai "raudona sil
kė” ir kartu dar vienas bū-

Kennedy pasiūlymu Bet ką; das kwinti Sovietijos gy- 
ang ų vynausybe galėjo ki-l ventojus rieš Vakarus, 
tą daryti? Kastytis pačiai ' •

: 1-a.Kau aau- tatomis istoriją rašyti, tai jų
u, pata.kūnU|gali prirankioti visokiam . ..... , fc ,, - , ,

l.u ir apskma. pteks- reikalui pateisinti c jei Anglijai ir tobulinti “Sky-1 Ru, a,ominla- j
lento pra.:musima Į j “g€ra” cenzūla u ataria,. Mt raketas kurių istobu- ””
ai kunose vietose.” I L-nUoe ________i_ri.._x- linimui reiketu tral net; besiaoieni, giuonzio z- 23

išsprogdino
kokios nuomonės laikytis. įlnimui reikėtų gal net,d vol
. Nuo gruodžio 17 d.p,aė- Imerika^siauZlSŽ’i^“ 

jo jau 3 metai. Pei Uek lai- in,tj nebaj^us tobulj . P . atominę bombą šiaurėje
1 I antį _ 1--ko daugelis žaizdų užgijo, o 

ir pati Lietuva išnyko iš že

Žurnale “Metmenys,” ku.: tiek buvo neapdairi, kad ne- 
ris jau ir pereitą savaitę bu- j pasirūpino turėti savo ras- 
vo minėtas šiame puslapyj,! tą. Toks nesvietiškas apsi- 
užtinkame nepaprastą an-j leidimas betgi su “gėda” ne-
ketą. Įvairūs, žurnalo pa- gali turėti nieko bendra, gėdytis sakosi neturįs ko! 
rinkti žmonės, atsako Į ga-įnors galima apgailestauti,! Arba ta pati gensekreto 
na pikantišką klausimą, ši- kad taip buvo, kad gerų ka-
taip suformuluotą: i ių ir diplomatų tarpe nebu-

“Kokio konkretaus nepri- žmogaus, kuris būtų savo

Į arti N'ovaja Zemlia salų.
Tai jau 36-tas iusu sprog
dinimas naujoje serijoje 
bandymų. Bandymai tęsia
si ir nežinia, kiek jie dar 
tęsis. O tuo tarpu Ženevoj 
vis kalbama apie atominių 
bandymų sulaikymą, jų už
draudimą ir jų inspekciją. 
Kalbama jau keli metai, 
bet kalbos kalbomis ir lie-

mėlapių. Bet to perversmo! yia? Jeigu būtų mūsų Rašti- 
pneškarinę Lietuvą, yra nema- vėžys vis dar ėda mūsų vi-! kiai, Černiai ir kitokie ma
ža temų. kurių nesincn liest...” suomenę, kur ji gali laisvai Į žiau ar daugiau žvaigždėmis 

' apsisagstę ponai nesiafišuo- 
tų mūsų tarpe, kaip dideli 
žmonės “v—:--------

_ . . . , . ,. Mykolas Vaitkus: “Visų pir-
Peizojo, niekino valdiška-! ma_2ka(| 1926 r juodžio

me dienraštyje vieną iš mū
sų laisvės kovų veteranų, bet

i -

U«UM<no.io. Lietuve. „.I iažt.° reikšmę supratęs. Pa- 
venimo a.pekto «r įvykio naslal -vra lr SU netolimos 
Jū* asmeniškai labiausiai praeities istorija. Y ra daly- 
gėdinatės?” 1 kurios galime apgailės

imoms, kuriems toks ne.i!auti> jau"m« rei7
nanrartas klausimas buvo kia pahktl tlems’ kune uz papia.tas Klausimas ouvo QxooVzv
duotas atsakyti, tur būt, pir
ma nustebo ir tik po gerokų

krašto likimą buvo atsako- 
mingi, arba kurie tą atsako

abejonių sutiko atsakyti. į buvo durtuvais pasiė- 
Gėdytis galima ko nors, ką1 ir Pasirodė savo uždavi
esi padaręs negera, arba kai 
esi ko nors nepadaręs, ką 
turėjai padalyti. Gėdytis dėl 
valstybės gyvenimo tam tik. 
rų trūkumų žmonėms, kurie 
už valstybės tvarkymą nega
lėjo būti atsakingi, atrodo 
gana keista. Tą klausimą 
reikia, tur būt, suprasti, kad 
jų išvardijami nepriklauso
mos Lietuvos trūkumai jiem 
daugiausiai nepatiko, ar kė. 
iė jų pasipiktinimą, kartais 
gal bejėgį protestą.

Jeigu eiti toliau Į Lietu
vos istoriją, tai visi lietuviai 
turėtume “gėdytis,” kad dar

niui nepribrendę, jų ambi
cijos viršijo jų pajėgumą ir 
net pajusti gėdos jausmą 
tik retas iš jų tepajėgia, o 
dauguma darytų, tur būt, Į 
vėl tą patį, ką jie darė, jei j 
tik jie turėtų progos.

Pavyzdžiui, paminėsiu p. 
Vincą RastenĮ. Jis buvo vai. 
džiusios Lietuvoje diktatū
ros prieplaka, dirbo diktatū
rai su plunksna, ėjo valdan
čios partijos gen. sekreto
riaus pareigas. Jis galėtų 
pasisakyti, kokių savo ir sa
vo partijos žygių jis “gėdi
jasi,” bet jis išpažinti atlie-

17 mūsų valdantieji sluoksniai 
nukrypo nuo demokratinio ke
lio fašizmo link.“

-Jeronimas Cicėnas: 
džio 17-oji.”

Vytautas Vardys: “Varnių ir 
panašių internavim< stovyklų,

riaus asmenybė nuėjo prie 
bolševikų prašyti teismo 
kandidato vietos (mat, ad
vokatas!) ir kadangi bolše-i 
vikams pats lindo.j akis, tai 
pakliuvo Į kalėjimą, buvo iš
vežtas Į Lubianką ir ten pats Atsakymus būtų galima 
bolševikų tardytojui pasisiū- tęsti, bet visų nesudėsi ir, be

19M METŲ KELEIVIb

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas ji užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

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

pasisakyti, o perversmo šąli 
ninkai vis dar rankioja bet 
kur sugraibomus argumen
tus už perversmo reikalin
gumą ir už 12 su puse metų

“Grao- užsitęsusią Voldemaro ir • _ « •ir

ir “kariuomenės 
švenčių” mes nešvęstume, 
bet susirinkę paminėtume, 
kaip 1926 m. gruodžio per-

Smetonos ir vėliau vieno ver?rnas iš Lietuvos kariuo-jka. Kai tik Vakarai užsi- 
Smetonos diktatūrą. Reika- men.ės Padarė Lietuvą oku- mena inspekciją, rusai tuo-

kurias paskui imta kituose kra
štuose vadinti kacetais...” nors, kokias jėgas turėjo ko

munistai Lietuvoje 1926 m., 
jei pasakysi perversmo šąli’

lo bešališkai svarstyti dar Pu°jančią ir čiulpiančią ka- 
negalima. Jei pasakai kam fiuomenę, kuri pavojaus va

landoje sugebėjo tik unifor
mas išmainyti. Tiktai tiek. 
Bet mes “švenčiame” ir nu

jau atsako, kad “jūs norite 
šnipinėti,” ir visas reikalas 
pradedamas iš naujo.

Reikia manyti, kad 1963 
metais bus tas pats. Jei

ninkui, jis sakys, kad tu me- ^°^.arne, ka^ buvo kažko- kalbėta kelius metus be 
luoji, nors sakytumei ir tik ' ----- --------- ' ’'ki Lietuvos kariuomenė po 

diktatūros krašte Įsigalėji
mor

nausią teisybę. Jei pasakai 
perversmo šalininkui, kiek 
lenkiškų mokyklų buvo
1926 metų gale, jis abejoja, . . , . c
sako “negali būti,” nors tai 1 h.ūdna yra, kad Lietuvos ka 
yra gryniausia tiesa. Todėl! Romėnė be šūvio užleido

Kartą viename pobūvyje 
teko viešai pasakyti, jog

gruodžio 17-s perversmas ir 
po 36 metų vis dar tebėra 
mūsų visuomenėj vėžys ir 
lietuvių nelaimė. Jo kalti
ninkai mazgojasi, kiek gali. 
Tas yra suprantama, bet ko
dėl jaunesnio amžiaus žmo
nės, kaip p. čekienė, vis dar 
^pajėgia bešališkiau Į seną

Lietuvą rusams. Per pobū
vio, vienas nešiojęs unifor
mą žmogus man atnešė raš
čiuką, kuriame buvo para
šyta : “Ar ponui J. Jnš. būtų

jokios naudos, tai kodėl 
nepakalbėti dar kelius me
tus?

Susitarimas sulaikyti ir 
uždrausti atominių ginklų 
bandymus atrodo pats len
gviausias pirmas žingsnis Į 
praktišką nusiginklavimą, 
deja ir tas lengviausias pir
mas žingsnis pasirodo ne
sutariamas. Rusai bijo ins
pekcijos, o Vakarai bijo

geriau, jei būtų buvęs palei-1 nišų apgavystės, taip visas 
stas šūvis?” Kalhplf reikalasKalbėk apie reikalas ir sukasi užburta

me rate. Ir kiek ilgai?
Prezidentas Kennedy sa

vo pranešime tautai apie 2 
metų prezidentavimą, mi
nėjo, kad gal fotografiniai 
aparatai pavaduos inspek
torius. Gal taip ir bus, bet 
kada?

_________ J. D.

tautinę garbę! Tave ko gero 
dar apšauks suomišku parti- 

jau įvykį pažiūrėti, to ne- niu a£itatorium-
O gruodžio 17-oji Lietu

vai atėmė ne tik demokra
tiją, bet ir šalies kariuome
nę, gi tautos garbę sumindė 
Į purvyną.

J. Jni«

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti ^tizm^^aMęa^ ^H18

Abejojame dėl kolektyvi 
nės “gėdos”, galima abejoti 
ir dėl kolektyvinės tautinės 
“garbės.” Ar toks dalykas

šiuo adresu:
”KELEIVFS“

mūsų kunigaikščių Lietuva ka labai čigoniškai ir sako: 636 E. Broadway South Bo**on 27, Maaa.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO. 

TAS DUONOS NEKRAŠO.

Kūčių-Kalcdų papročiai
Ii dr. Jono Balio knygos "Lietuvių tautosakos skaitymai*

(Tęsinys) pač gera proga ateičiai suži-
Kalėdinių dainų turi ir I noti. Prie jų pridera šv. An- 

slavai. Pieų didžiarusiuose ! driejaus dienos (lapkričio 
Kalėdose vaikšto "kaledov- ji 30 d.) išvakarėse. Tai pir- 
ščiki“, kurie dainuoja tam • moji žiemos sezono diena, 
tikras dainas, vadinamas tinkanti ateičiai spėti. Y pač i 
"kalėda“: jomis sveikina ir
pagerbia šeimininką, užtat

slaviškos kilmės. "Kutja“— 
tai tam tikra suvirtų įvairių 
javu košė, sumaišyta su me
dumi ir aguonomis. Tokios 
košės vardu (kutja) vadina 
"kūčias“ gudai ir ukrainie
čiai; šiauriniai didžiarusiai 
jas vadina "kuteinik“. Ir pas 
mus dar neseniai svarbiau-i 
sias valgis Kūčių vakare bu-, 

tokia košė, vadinama

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

juos apdovanoja blynais, jo vyro vardą, sapnuoti jį, 
Lietuvių senas skolinys "ka_ * ret pamatyti veidrodyje ar 
lėdoti“ reiškia elgetauti, tuo į vandenyje. Ne taip jau leng- 
vardu (rytų aukštaičiuose i va ateities paslaptį atskleis- 
"kalindavoti“) vadinamas •• ti. Pavyzdžiui, reikia visą

jaunos mergaitės bando šią i kūčia‘'; Pavadinimas ir,
naktį sužinoti savo būsimo- P313 vaį^. betuvlliktvių 

yra paskolintas is slavų jau ' 
labai seniai, dar prieškrikš
čioniškais laikais. Atrodo,

DU SENI DRAUGAI

Dešinėje Petras Ketvirtis, kairėje Vincas 
Anesta. susitikę St. Peterburge (Fla) 
1959 m. kovo .31 d.

TAMPA, FLORIDA

Kodėl taip
"Sandaros“ 49

rašo?

1 jusi už Kazimiero čeknio. 
(Turėdamas iš prigimties gra- 
I žų balsą, Vladas Burba daž-

Nr K R I naL rad£s progą, padainuo-
. . " v ' ja. Jis tikisi gauti darbą sa-aso apie Tampos ir apylin- J . -. ,. * . . . . v . vo specialvbeie ir, jeiImtuvui ct’pnfp ivvkiiQiQ 5 * J v pa

vyks, pasiliks gyventi Tam- 
poje ar apylinkėje, arčiau 
giminių.

Klubo narys 

BRIDGEPORT, CONN.

Lietuvoj mirė S. V d >

kių lietuvių šventę, įvykusią) 
lapkričio mėn. 25 d. V. Po
pelio svetainėje, kurioje, e- 

jĮsą, buvo pagerbta senoji ir 
, naujoji valdyba. Vėliau,
| svečiams susipažinus, skam
bėjusios liaudies dainos, va. 
dovaujant J. Zdaniui. Pabai- 

o; kitatautis operos solis- 
- U 4- i

........  -—~ -uvjje
buvau nuo pradžios iki galo, 
tačiau nemačiau ir negirdė
jau, kad kas nors būtų svei

kad su krikščioniškomis Ka
lėdomis jis nieko bendro ne
turėjo,—tai valgis, ypač tin. 
karnas vėlėms pavaišinti.dieną nevalgyti ir negerti,

‘iktai si'0/iu'Pti i Kai kurie Advento ir Kalė-
lendos“ rinkimas, kuns pa- tai be duonos,-ir tada nak.; „ kaip tik paro.
prastai atliekamas pnes Ra. t ti sapnuosi savo busimąjį. do> kad JU0se yra dau„
ledas. (Švenčionyse). [ likę sen0 g^bmeldiško mirų-

Dzūkų Advento ir Kalėdų
dainose nuolat randame re
freną "kalėda“ (kirčiuoja
mas paskutinis skiemuo,
kaip ir slavuose), tačiau tas ir įstato į butelį su vandeniu;

ir metinis kunigo savo para- 
pijonių lankymas bei "ka-

žodis nėra slaviškos kilmės, 
jis yra kilęs iš stabmeldiš
kos graikų-romėnų šventės 
pavadinimo "calendae“.

Savotiškos to meto liau
dies šventės ir varžytynės 
slavuose žinomos jau seniai, 
nes tryliktame ir keturiolik
tame amžiuje dvasininkų

Reikia ir kantrybės bei; šiųjų kulto pėdsakų, kuris
valios parodyti. Pavyzdžiui, į būdavo atliekamas viduržie. 
šv. Andriejaus dieną mer-1 
gaitės nuskina vyšnių šakelę

tą butelį padeda tamsioje

mį. Kūčių vakarienės metu 
neseniai mirusiam šeimos 
nariui toj vietoj, kur jis sė
dėdavo, pastatydavo stikli

vietoje ir turi nežiūrėti visą nę aiaus (Ančiškių par.).
Advento laiką; tik po Kūčių 
vakarienės jau galima pa 
žiūrėti: jei šakelė pražydo,

Ant Kūčių stalo daug kur pa
lieka pernakt įvairių valgių, 
dargi kiaulienos atneša (Ši

džiūnas. Jis gimė ir augo 
Eržvilko miestelyje, vėliau 
išsikėlė į Tauragę. Paliko 

kinęs ar gerbęs senąją ar glūdintys žmona Petronėlė,

raštai jas draudžia. Dar aš- kaklo, tai tik metų gale. Ly- 
tuonioliktame amžiuje dva- Į giai taip pat buria dar ukrai- 
sininkai per išpažintį klaus- • niečių ir vokiečių merginos, 
davo: " Ar tu nedainavai Į Ypač gausiai įvairių spė- 
kalėda ir lado, lėliu?“ Viena : jimų apie gyvenimą ir mirtį, 
tokia daina yra šitokio turi.' meile ir vedvhas 
nio: "Važiavo Kaledka mar_

tai ištekėsi, ir jeigu žiedai y- j monių apyl. >, po stalu pade. 
ra prie pat viršūnės, tai ves. 
tuvės bus greit, metų pra
džioje, o jei prie pat butelio

gais ratais, juodais arkliais. 
Ji atvažiavo į Vasiliaus kie
mą. Vasil, Vasil, pašildyk 
Kaledką!“

Galima prileisti, kad čia 
turima galvoje Saulė, kuri 
šiuo jai kritišku metu taria
mai esanti reikalinga para
mos. Kaip matome, tos kalė
dinės slavų dainos, ypač jų 
priegiesmiai, turi panašumo 
su dzūkiškomis.

Senas yra žmogaus noras 
sužinoti savo ateitį, ypač a- 
pie vedybas, mirtį. Tam tik-

£|Du seni draugai

naująją valdybas. O daini 
ninkas. padainavęs pobūvio 
metu, nėia joks operos so- 

į listas nei kitatautis. Tai Vla
das Burba iš Chicagos, elek. 
trikas, atvažiavęs kartu su 
savo žmona, sūnum ir duk
terimi pas savo seserį ir mo
tiną, kuri dabar yra ištekė-

du sūnūs Antanas ir Zigmas 
su šeimomis ir duktė Ona 
Lileikienė su šeima.

Ilsėkis, broleli, Lietuvos 
žemelėje!

Ona Čirvinskienė

GARDNER, MASS.

Mirė K. Krasauskienė
Lapkričio mėnesį mirė 

Karolina Bulovaitė-Krasaus
kienė, 92 metų amžiaus, gi
musi Rokiškio apskr., ilgus 
metus gyvenusi Gardnery.

Ji gražiai išaugino 3 sū
nus, kurie dabar yra sėk
mingi verslininkai. Savo mo
lių jie gražiai palaidojo.

V. Garniškis

į BROOKLYN, N. Y.
I ---------

V. Tysliavienė vyksta 
į Lietuvą

.Vienybės leidėja Valenti
na Tysliavienė šiomis die- 
-lomis išvyksta į Lietuvą, su 
savim vešis ir vyro palaikus 
ten palaidoti.

WATERBURY, CONN.

(Saločiu*va??'— tairisv? Senieji Bostono gyvento-1daugelyje pobūvių bare pa- 
lėms pavalgydinti. Panašiai!*“ Paž»sta du malo-1 tarnaujant 
daro vokiečiai ir slavai. Gu-!nlus ™ones: vlenas au.ksta?’' Niekada jis nesistande ( 
dai kviečia mirusius prose- 8ta į. ta> aukštams, pavargęs, tik, kaip minėte,
nius kartu valgyti Kūčių ko. Petras a"tra? ma‘ | P11?6 P"'« man.c.s,« Jį,lstlko
šės, ukrainiečiai palieka zutls 7..tal Savalkų 2e™es! “alinas paralyžiuj Vienos
pernakt ant stalo tą košę su sūnūs \ mcas Ą"?*3- ! 'a"k°a J« 'ar ,'r dabar ne-

jie ir iš įvairių tolimų Lietu, valdo, kalbėti jau lengviau 
i vos pa langių, bet Bostone kaiba, bet taip bėgioti, kaip 
suėję, ilgus metus palaikė Į iki šiol, dar negreit tegalės, 
artimus draugiškus santy. • Blogiausia, kad paprastai 

viena bėda siejasi su kita. 
Taip yra ir Vincui. Dabai 
dar kažkur kitur sveikata 
pasilpo, ir gal reikėsią dary
ti net operaciją. Reikia tikė. 
ti ir linkėti, kad, jei bus rei
kalinga, jis ir tą operaciją 
įveiktų ir ko greičiau vėl ga-

kol maždaug prieš 10 metų 
išsikėlė i Floridą. Dabar toj 
parduotuvėj šeimininkauja 
jo sūnus Edvardas su žmona
Paulina.

Kol P. Ketvirtis buvo jau
nesnis, jis labai gyvai reiš
kėsi vietos socialistų kuopo. 
je Jr kitur. Jis mokėjo labai

dprliu ir n-i įbestais ioie šaukštais. Rusait — ---7 ** v
rą sukaupiama Kūčių vaka- j Kalėdose degina šiaudų ir 
rui, pačiai Advento pabai- mėšlo laužus, kad proseniai
gai.. Atrodo, kad žymiųjų 
spėjimų metas sutampa su

galėtų pasišildyti. Vėlyves
nės kilmės bus manymas,

senųjų laikų vedybų sezo- kad Kristus su angelais nak-
nais. Tokių vedybų sezonų, 
manoma, yra buvę du: vie
nas žiemą apie Kalėdas ir 
kitas vasarą apie Jonines. 
Tuo metu ir dabar daugiau
sia daroma visokių būrimų 
ateičiai spėti. Tatai lengva 
paaiškinti: juk daugelis bū
rimų kaip tik skiriami ką 
nors sužinoti apie "busimą
jį (-ją)

kius,
Petras Ketvirtis dar gero

kai prieš pirmąjį pasaulinį 
karą atvyko į Bostoną. Jis 
turėjo palinkimą prekiauti, 
todėl ilgai agentavo, o 1932

Piotestentiškuose kraštuo- £ atidarė brangenybių par. 
„ i k duotuve, kūnai vadovavo,se yra labai išplitęs paprotys
kepti tam tikros fonuos Ka
lėdų pyragą, kuris kartais 
esti net pusantro metro ilgio 
ir sveria iki 18 kg. Jis esti 
arba siauras ir pailgas, arba 
išrangytas įvairiomis figūro
mis, žmonių ir gyvulių pavi. 
dalais. šio pyrago turi para
gauti kiekvienas šeimos na
rys ir kiekvienas Kūčių sve
čias, nors tai būtų ir elgeta.
Taip pat jo duodavo ir gy
vuliams, pvz., karvėms, kad 
gerai augtų ir sveikos būtų

tį ateina Kūčių valgių para
gauti, todėl stalas palieka
mas pernakt nenukrausty
tas.

ros dienos yra laikomos y-' Mūsų "kūčių“ vardas yra

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė 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 i dvasi^“'ypač'''triukšmau'S.

paskutinių ketvirtadie-

lėtų įsijungti į plačių visuo. 
meninių dirvonų piešėjų ei
les.

Gruodžio 20 d. V. Anestai 
sukako 77 m., o jo draugui 
P. Ketvirčiui šių metų ba
landžio 12 d. teko įžengti 
jau į 78-sius.

gražiai deklamuoti, sakyti Paskutinį kartą juodu ma.
monologus, o ypač buvo pa
garsėjęs Džon Bambos pra
kalbomis.

Vincas Anesta į JAV at
vyko bene 1905 m. Pradžio-e rulių Kūčios-; žinomos, Cambridge, o vė

li s mus). Tokio Kalėdą jjau j Dorchesteii,
El 'l Ti tUTe’kur ir dabar tebegyvena, 
ka ta"* Pnka^lą plot- Pneš kelerius metus jo žmo.
rhisti C1a3U * <*niU • Ur* na mirė, todėl dabar gyvena
įmeti, ar seniau ir lietuviai su vienintelia dukterimi Mil- 
jo nežinojo. i da

Vokiečiuose Kalėdų meto I \T . .
papročiai įdomūs yra ypač! ,V' A^ta nuo pat atvy
tais trimis būdingais pasi- k.lm°.PUW“ . vietos lietu- 
reiškimais: 1. labai megste-!V1U ^“meninę veiklą ,r is 
mas triukšmo kėlimas ku- J°? nePaflt,:auke ,kl.Ules 2 
rio tikslas—nuvyti piktas nesuklupo-

__ x . buvo dalinai paralyžuotas.
Jo visur būta: jis ir daini-laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva 

maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis nių prieš Kalėdas naktimis" i ?lnkas’ s0$ialistų yeikė- 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- “ ’ '— 1,0 volU,Q ,r QT A ,v T
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.

ma

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

MURKLYS, A. Giedriaus graž 
apysaka jaunimui, 130 p«L 
kaina ............................ $1.80,

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

I LIETUVIŲ IŠEIVIJA A

tesi prieš 3 su puse metų 
Tada V. Anesta pirmą kar
tą savo gyvenime lankėsi 
Floridoj ir, žinoma, užsuko 
ir i Gulfsportą savo seno 
draugo pamatyti. Tą savo 
viešnagę V. Anesta dažnai 
maloniai prisimindavo. Sa
ko, turėjome ką prisiminti, 
pakalbėti, tik laiko mažai te
buvo. Neabejotina, kad ir P. 
Ketvirčiui buvo malonu sa
vo seną draugą iš Bostono 
sutikti. P. Ketvirtis prieš 
šias šventes atsiuntė laišką, 
kuriame prašo pasveikinti 
visus jo pažįstamus Bostone. 
Sako, Keleivį atidžiai per
skaitau, nes labai įdomu ži
noti, kas dedasi ten, kur virš

nų pnes dienas naktimis JĮ jag iiQ’veikia ir SL? ir Li; 50 metų išgyvenau. 
2. daromos didelės kaukėtu f ’.J1® ! . . 11 He-
persirengėlių vaikštynės, Al- S ®?,bin‘.nk? Dzūkijoj, p v—"~ 
pėse laksto vadinami ”per- g°1?1 buv0 lr5labai tebe,a 
chtei“, jų tikslas—gerai pa vadovvbaJe-, J'.s
veikti ateinančių metų der- ’ri„K?le,V‘° v.,ena?.Patlk«'- 

.... nių. Ir visur jis nebijo paties
juodžiausio ir sunkiausio

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 ba pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; miniotais apdarau—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

CM E. Disadnay So. Boston 27, Mass.

lių (kaukėti persirengėliai 
pasirodydavo Kalėdose ir
pas mus); 3. deginamos ug-idarbo- Ji galėjai l'amat'rti “ 
nys, nuo kalnų ritinami de-
gančiais šiaudais apvynioti i ęi°nišką viduramžį, tačiau 
1 ataĮ—tai senos su Saulfe' 
giįžimu susijusios apeigos.

Kaip matome, įvairių tau
tų kalėdiniuose papročiuose 
yra daug bendrumų. Kai ku. 
rie tų reiškinių siekia seno
vės romėnų laikus, kiti krikš-

P. Ketvirtis Floridoj gy
vena su savo žmona, kuriai 
giuodžio 5 d. sukako 73 m. 
Jie turėjo du sūnų: Rolan
dą, kuris 26 m. būdamas mi
rė 1910 m., ir Edmundą, sėk
mingą verslininką, legionie
rių organizacijos veikėją, 
šiuo metu dar einantį So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
piimininko pareigas, kol jas 
perduos naujai išrinktam

jų tarpe dar aiškiai pastebi
mai randame ir senų stab
meldiškų pažiūrų. Lietuvių .
kalėdiniams papročiams bei a< v* Gngalui. 
tikėjimams darė įtakos ir ry
tai ir vakarai.

(Galas)

2-is

i Verkia kaip žąsis aruode.

MERIKOJE, St. Michelso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, c 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parakė 

zas Liūdžius 2 < 
piai, kaina..........$3.o«

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 8F 
psl. kaina............... $1.0(

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ STATANT, Rapoh 

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para 
šė Kotryn aGrigaitytė, 1< 
novelių, 204 psl., kain; 
$2.00.

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

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

Keleivio administracijoje
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Mirė K. Stanislovaitienė

Gruodžio 14 d. mirė žy
mi maskvinių lietuvių veikė
ja Kristina Stanislovaitienė, 
buvusi jų Literatūros Dr-j'os 
pirmininkė.

VALSTYBĖ BE SAVO 
RASTO

Nesistebėkite, kad toks 
kraštas yra. Tai Afrikoi e- 
=:anti Mali va1- 

• c r* t -

Jonija ir tik 19 i 
čio 3 d. tegavo nepriklauso
mybę.

Tai plotu gana didelė val
stybė, apie 20 kartų didesnė 
už Lietuvą, bet gyventojų tė
ra 4 mil. Jie kalba įvairio
mis kalbomis, daugiausia 
bambaros (kurie lankė mo
kyklą, tie kalba ir prancūziš
kai), bet savo rašto neturi.

Syracuse universiteto pro
cesorius Robert Laubach, 
kelių Mali valstybės mokv- 
"ojų padedamas, paruošė 
os kalbos alfabetą iš 28 lo- 
yniškų raidžių ir pradeda 
mėginti maliečius mokyti 
bambaros kalba skaityti.

Kokie keisti dalykai de
dasi šiame amžiuje: tautos 
be savo rašto gauna nepri
klausomybę, o tauos. buvu
sios nepriklausomos. \ ’ ios 
savo raštą jau turi kelis 
šimtus metų, yra pavergia
mos. Bet juk taip visada ne
bus!



I
KELEIVIS, SO. BOSTON

TAIP ATRODĖ FLORIDOJE

I

Iš pavergtos Lietuvos
Kalti socialdemokratai
Jonas Macevičius rašo

Sumažino rajonų skaičių
Jau kelintą kartą maži-

’korr.unisto" žurnale (N r. namas rajonų OSKaicius.
11), kad ’’buržuaziniam na- giuodzio b d. nutarimu tas 
cionalizmui“ Įsigalėti y pa- SKaicius vėl sumažintas iki 
tingai daug prisidėjusios so- 41 (panaikinta 15 rajonų), 
cialdemokratų ir liaudinin- Dabar Lietuva bus padalin- 
kų partijos... Socialdemo. ta i šiuos rajonus (skliaus- 
kratai skaldė iš vidaus revo- tuose paž\ meti tie rajonai, 
liucini darbininkų judėjimą, kurie panaikinti): 
o liaudininkai skaldė darbo Alytaus, Anykščių, Biržų, 
valstiečių kovą. Eišiškių (Šalčininkų j, Igna

linos, aomškio, Jurbarko, 
ivaisedorių, kapsuko (Kal
varijos), Kauno, (Jonavos),

Teatro veteranai sudarė 
savo sekciją

(E) Lapkričio 25 d. Vil
niuje susirinkę senieji lietu
viškojo teatro veteranai su
darė savo sekciją ir ta pačia 
proga paminėjo art. Pili
kauskaitės 65 metų gimimo 
sukakti. Veteranų valdybą 
sudarė—pirmininkas V. Di
neika, jo pavaduotojai—J. 
Siparis ir A. Sutkus, nariai 
—P. Vosyliūtė, J. Jovaišai-I

tė, A. Vainiunaitė, P. Ku- 
deika, kandidatai—K. .Jura- 
šiūnas ir J. Petrauskas. SusL 
rinkime dar dalyvavo: K. 
Petrauskas, A. Staškevičiū- 
tė, A. Vainiunaitė, P. Ku
be* tavičius, J. Mažeika, V. 
Lietuvaitytė, P. Baravykas 
ir kiti.

Sol. Valaitis: moj otec 
litoviec...

(E) Kom. partijos plenu
mo dienomis Maskvoje da-

kėdainių, Kelmės, (Užven
čio), Klaipėdos, Kretingos, t 
Kupiškio, Lazdijų, Mažei- • 
kių, (Akmenės), Molėtų, Pa-‘ 
kiuojo, Panevėžio, (Ramy-: 
gaios), Pasvalio, Plu ngės,i 
(Rietavo), Prienų (Jiezno)/ 
Radviliškio, Raseinių (Ai-Į “ 
iiogalos), Rokiškio, Skuo
do, šakių, Šilalės, Šilutės į
> Pagėgių), Šiaulių, Švenčio
nių, Tauragės (Skaudvilės),! 
reišių (Kamiu), Tiakų 
(Vievio), Ukmergės (Šir
vintų), Utenos, Varėnos, 
Vilniaus (Nemenčinės), Vii. 
•taviškio, Zaiasų.
Kauną paskirstė rajonais

K-d šalta Bostone, Chicagoj, New Vorae, nieko nuos
tabaus, bet kad Floridoj termometras bus o nukritęs 
iri 20 laipsniu, lau jau didelė naujiena. M. Loj»..’.rie- 
nė iš Winter Kark. Fla^ atsikėlusi pamatė, kad me
džiai apledėję, ledo varvekliai kabo kelią pėdą il.uio, 
Mat. ji vakarykščiai buvo atsukusi purkštuvą, many
dama tuo būdu apsaugoti savo apelsinus .

i 8 i6 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

Prez. dr. K. Griniaus 
prievartavimas

Man vidujinis balsas sako, kadi 
j tamsta, p. Antanas Smetona, j 
jei ir busi prezidentu, tai pasku- 

l timu... |
Čia Įsikišęs kun. VI. Mironas 

pHSdtvC 1
— Poniute, mūsų kortos ne

pražudys ir neisgetbės Lietuvos.!
bar vėliau atėjo diplomatas

\ aelovas cjidziKausKas, skundėsi,
aad labai sunkią ir nesmagią už-'
duoti esąs pasiėmęs — perkalbė-
a Kaiin.ns.us mitinge, kad laiky- 

♦ .i
.um Konstitucijos... Aš suprati
mo neturėjau, kad taip sunku 
>us susikalbėti su soldateska...

Man V. šidzinauskas iš tolo 
uuvo eavęs supiasu, jog geriau- 
*a butu atsisakyti nuo Prezi

dento vietos ir tegul šeimas iš
retina
. olde.iiai as bus ministeriu pir
mininku.

— O uoksai bus naujas Minis
trių Kabineto sąstatas? — pa
klausiau.

V. Sidzikauskas paminėjo!
i

' pasakoti, kad reikia k., nors da- 
i rvti. nes lenku kariu* menė nuc
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LIETUVOS ATSTOVO SVEIKINIMAS

kita proga pareiškimą. Lie- 
iu\ ių veiksniai bei organiza
cijos apžvelgė praeities 
veiklą ir ateities veikimo 
gaires. Lietuvių tautos ver- 

Igove ir kančia buvo visur 
I galim, bes ribose keliama. 

Visa tai buvo daroma dides
nei Lietuvos garbei ir gero- 

' vei.
: Artėjančių švenčių proga 
dėkoju visiems Amerikos 
lietuviams ir spaudai, vieno
kiu ar kitokiu būdu talkinin. 
gavusiems dai be Lietuvos 
labui.

ier metus, ypatingai šven-
' čių proga, asmeniškai paty- 

cmetoną pVezidentuTo A. LietuV^AUiovas Washingtone. , įjd įį geraširdžių tautiečių 
daug moralinės paramos.

JUOZAS RAJECKAS

Esame Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų išvakarėse.

Šiemet, kaip 4? anksčiau 
lietuviai, susibūrę i veiks 

. nius, organizacijas ar indi 
piiiK. A. Merkį, pulk. L. Mustei- uoliai dirbo Lietu

vai. Tai atsispindėjo JA\;j, J. lupeli, rodos, A. Žilinską. 
Apie "krikščionių demokratų“ 
.įumatomą dalyvavimą kabinete, 
.odos, V. Sidzikauskas neminė
jo.

Aš jau pirmiau, po 4 pulkinin
kų išėjimo, buvau nutaręs iš 
prezidento vietos atsistatydinti, 
lies tokia išeitis galėjo mažiau

Vilniaus slenkanti j vazarus. 
Pas prez. K. Grinių pi a- ^ts.,kįau kad aš tam žandui ne-!

Negalėdamas asmeniškai 
padėkoti ir skaitlingiems 
•veikir.tojams tuo pačiu at
silyginti. bent šiuomi reiškiu 
iems giliai nuoširdžią pade. 

ką.
švenčių proga visus geros 

valios Amerikos lietuvius 
sveikinu. Linkiu, kad šven
tės visiems būtų malonios, o 
Naujieji Metai visais atžvil- 

.. . j giais būtų geresni ir laimin-
gavimuose, minėjimuose, , Testiprina jie mūsų ir 
Kultūros Kongrese, parodo. paver^ bro|iuJ 7^^ 
se, pabaltiečių oendiudar- vHtfa
oiavime ir savojoj bei sveti-lvosif Xep,.iKjau>omos Lie.

tuvos. Linkiu taip pat vi
siems vienybės ir sėkmės lie. 
tuviškoje veikloje.

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas. .

Kongreso darbuose, ypač jt 
Užs. Reikalų pakomisijo je, 
Jungtinių Tautų posėdžiuo 
se, Amerikos lietuvių suva-

| Ulei V 1 ilik, 11 » VZ J \S J K7C i K7 » V. VA
ia pakenkti Lietuvos nepriklau-, moj spaudoj ir leidiniuose. 

Į .nmvhpi I t a x r

Kauno n ieste sūdanti Iankylis -1ValrUS i tikiu. nes vakar buvau kalbėjęs m. gruoozio men. 18 d.
raionai- Lenino Požėlos ir versmimnkų delegatai, bet su Užsieniu reikaiu ministeriu ]vakare atėjo A. Voldemaras su 
riiemun^ ’ Jisai viem* 0 SU M. Sleževičium, kaip ūk ta te- P““1- Kalmantu. A. Voldemaras

kitais kietai derėjosi. Leiski. . Ri - knku K; ;.iuomenės man atsistatydinti. Ašma. ir apie lenkų k; riuomenes
E. GALVANAUSKUI 80 M. me ,apie .ta? .kaloetl Paciam judėjimą M. Siežev.-us nieke 

• dr. K. Grimui atsakymuose 1 nežinoj0_ 
žymiausių L. Šmulkščio rastu pastaty-į Paskiau alėjo buyę varpįnįn.(E) Vienam ______

lyviams didžiajame teatre : įjetuvių visuomenininkų, po- tus klausimus: 
pastatyta Verdi opera Fals.. Įitikų_inž. Ernestui Galva.i -Jau esu miuėję 
tatas . Vieną pagrindimųauskui sukako 80 metu am.

i kas gen. gyd. Jonas sulota ir į- 
kad, veng- rodinėjo man, kad St mas atgy-

.,-1 . . 1------------------------------------- z----  1 damas iš užsienio komplikaciją, venes Lietuvoje sav< dienas ir^Kimenų atliko teatro so-. žiaus. Gimęs 1882 m. Zizo-L.................................... 1; d. n,,- .„J™....................................Pa
lįstas Vladas Valaitis. Vil-j nių km.? Vabalninko vlsčJ7 ......................   ......... ... *’
niaus radijo korespondento;Į Panevėžio apskr., sukaktu-:,
paklaustas, jis pasakojo: ja vininkas 1902 m. baigė Min-* • 

taujos gimnaziją. 1912-13

pareikalavau, kad A. Smetona ir 
A. Voldemaras duotų pasižadė
jimą nekeisti 1322 m. Lietuvos 

ak,lybės Konstitucijos. Smeto
nos vardu Voldemaras negalėjo 
duoti pažadų. Priėmiau A. Vol 
Jemaro pažadą... A. Smetona bu- ’

Vasario 16 dieną JA\ 
Prezidentas teikėsi priimti 
Amerikos Lietuvių Delegaci. 
ją. Šaunus tai buvo gestas. 
Valstybės sekretorius pada
rė reikšmingą ta ir vėlesne11962 m. gruodžio 15 d.

vASARIO 16 GIMNAZIJA sius 1963 Metus jungtu vi- 
SVEIKINA i šame pasaulyje išsisklai-

----------  ! džiusius lietuvius
Vasario 16 Gimnazijos darnia šeima.

•) vieną

iz litovskoj tėvynė, moj otec 
litovec (mano tėvas — lie
tuvis). VI. Valaitis kalba tik 
rusiškai, pasakojo daug dir
bęs, kol patekęs i Maskvos 
teatrą, žinoma, norėtų pabū. 
ti ir Lietuvoje...

Lietuvoje minėta knygos 
415 metų sukaktis

(E) Gruodžio 8 d. Lietu
vos spaudoje, per Vilniaus 
radiją paminėta lietuviško
sios knygos 415 metų sukak
tis. Radijas pripažino, kad 
Mažvydo 1547 m. išleistas 
katekizmas tai visų lietuviš
kų raštų motina, tai — bran
giausias mūsų literatūrinis 
palikimas ir jam skiriama 
garbingiausia vieta. Lietu
viškos knygos, esą, matomos 
knygų saugykloje Vilniuje— 
krygų rūmuose. Toje sau
gykloje matyti, kaip augą.- 
knygų skaičius. Nurodyta, 
kad, jei 1950 m. Lietuvoje 
pasirodė 1,073 knygos, tai 
1960 metais—2,206 (Įskai
tant ir šimtus grynai agita
cinės literatūros, -E.).

Ta proga dar pastebėta, 
kad pastaraisiais metais pra
dėtas nacionalinės lietuvių 
bibliografijos—nuo 16 amž 
iki šių dienų—sudarymas. 
Šis neabejotinai bolševiki

VO davęs pažada po išrinkimo i moKsieiviai n mokytojai sv.; 
prezidentus laikytis Konstituci-į Kalėdų proga su dėkingumu; Kun. Bronius Liubinas,

direktorius

MIRĖ
ALSiNG ANDERSEN

tačiau nekelti naminio karo.: klausiau — kur garantija, kad 
nors ir galėjau jį laimėti, nes, Tautos Vadas geriu valdys, ne- 
kareiviai buvo griežtai prieš va-į demokratinė valdž a? 
du vyriausybę. Kai naujasis! Gen J. Bulotai i>-ju

jos. Abudu jiedu paskiau tą i prisimena visus savo gera 
Konstituciją žiauriai sulaužė“, danus.
(Pabraukimai mano). ' Moksleiviai parašė svei-j

kalnų inž. ir elektros inž. di-;pulk a. Merkys pasirodė prieš j skorupskis. PetruitK ir dar vie-! Pradžioje Grinius tenore-! a Aulk"
.i.. . ; * . . ? . . Iių vaclovams. Galimas dair*-

m. Belgijoje, Liege, Įsigijo
atėjo j

Krašto apsaugos ministeris Į 4 pulkininkai —P echavičius,;

piomus. 1905 m. aktyviai da
lyvavo revoliuciniame sąjū
dyje. Jau anksčiau jis pri
klausė demokratų partijai. 
Buvo vienas pirmųjų Vals
tiečių Sąjungos steigėjų. 
1906-1908 m., gyvendamas 
Suomijoje, daug rašė lietu
vių spaudai. Gyveno Serbi
joje, vėliau, 1919 m. Pary
žiuje su kitais lietuviais su
organizavo Informacijos 
3iurą, buvo paskirtas Lietu-

išrikiuotus kareivius ir pas.ci- nas. P. Plechavičių.- teisinosi, JO paskirti Voldemarą min. Į 
kino juos žodiais "Sveiki, vy-J kad karininkų orga izacija jį. 
rai“. tai kareiviai atsakė tyiėji- > besėdinti už drausmes laužymą 
mu... Nusigandusi naujoji vy-! daboklėje, pakvietė būti dikta- 
riausybė atsiuntė pas Mykolą . torium ir jis sutikęs nes ture 
Sleževičių generolą dr. Vladą damas šeima turįs jos išlaiky
Nagį-Nagevitių. kad gelbėtų su 
kareiviais susitvarkyti, šis fak
tas roriyte rodo. kad musų Ka
reiviai r.egyrė naujosios san
tvarkos.

Perversmas prasidėjo tuo, 
• kad naktį i 1926 m. gruodžio

pirmininku, o pats toliau pa 
silikti prezidentu, bet vėliau 
?avo nuomonę pakeitė.

Dr. K. Grinius pamiršo su
minėti, kad jisai buvo pasta- 

Aš tad; am atsa- j tęs Voldemarui tris sąlygas:
1. Seimo prezidiumas turi 

būti paleistas iš arešto, nors

i

mu rūpintis 
kiau. kad tai yra kailininko 
(škurnyko) sumetim. i. bet ko
kie yra politiniai pla ;ai? jisai ir nesutiko atsistatydinti.
atsakė. jog norįs. k. d Seimas 
būtų paleistas ir pa> irti nauji 
rinkimai. Aš nesutik; u. nes ne-

2. Naujo prezidento rinki, 
mai turi vykt; tik per Seimą, 
griežtai laikantis Konstitu-os delee-aciinc taikna L-on i ' ^ncziai laidantis rvoiisutu-erpncrioL nariu l<na 'I 17 dieną Įsibrovė i prezidentūrą pnpazir.au tokios <: Malonaus cjjos nustatytos tvarkos.

3. Galvanausk^' da^ vav o ! arių būrys ir k')“Pcte"^ « nei- įėjau pat- 3 Voldemaras tūli pasi-
____  torius Mačiuika. apie 1 vai. ryto sai pris.det! prie K ’.st.tucijos nolNjcti

uiucerre socialistų konfe
rencijoje.

3919-1924 m. sukaktuvi- 
unkas ėjo atsakingas parei
gas Lietuvos vyriausvbėie • i .. * . . , - • ma ir skirčiau nau rus rinkimus.
.ninisteno pirmininko, fi-i
lansų, prekybos ir pramo-j kjausiau
;es,

tas, kad jie ne visi yra pil
nai pajėgūs gražiai lietuviš
kai išreikšti savo mintis, ta. 
iau lietuviškoji visuomenė

žadėti laikytis ir nekeisti 
1922 metų Konstitucijos. 

Tas visas tris sąlygas Vol.

(E) Gruodžio 5 d. Kopen
hagoje mirė Socialistų Inter
nacionalo piimininkas Al- 
•ing Andersen, didelis pa-

tebūna užtikrina, kad kiek- ^eiRtųjų Europos tautų ir 
viena diena, išbūta Vasario j ^etu} os draugas ir kovoto- 
16 Gimnazijoje, kelia tą jų Į Jas tautų iaisvės. 
pajėgumą. Mokytojai deda Į I o Vengrijos sukilimo 
visas pastangas, kad Vasa- 1956 m. A. Andersen buvo 
rio 16 Gmr.azija būtų verta išrinktas JTO komisijon, ku- 
i ją dedamųjų vilčių. ii paruošė pranešimą apie

Kalėdų švenčių proga per. p°'’ietų kariuomenės neteisė- 
duodamas visos Vasario ibi tus veiksmus Vengrijoje, 
gimnazijos sveikinimus Iie.J m- V ienos kongrese 
.uviškajai visuomenei lais-! jis buvo išrinktas Soc. Inter- 
vajame pasaulyje, juos jun- j uacionaio pirmininku ir 
gili su nuoširdžiu dėkingu- • Humburgo bei Romos kon- 
mu tų, kurie čia gyvena iš igluose pei rinktas.
lietuviškosios visuomenės!_____________________ ________
aukų. Tačiau kartu prašau'
.r lietuviškąją visuomenę su.1 
prasti gimnazijos svarbą ir 
žiūrėti i joje dirbančius ne 
kaip i Įkyrius elgetas, nuo-i 
iat prašančius išmaldos, o jjg

iėjęs Į mano miegamąjį pareis- laužymo:
,ė. kad diktatoriaus įsakymu ji- — Ne kariuomer < karinin-
sai turi man pranešti, kad a- kui diktuoti Respubi ,os Prezi- demaras priėmė O paskuti- 
kaipo prezidentas paleisčiau sei- dentui. kada jis turi paleisti 

Seimą.— pabaigiau savo žo
džius.

— Tai ką dabar m s karinin
kai. turime daryti1’ — paklausė 
I’. Plechavičius.

— Eikite į savo vi* tas pildyti
tokio žygio ne-; teisėtas savo pareiga, ir laukti 2.var^..susidėju>si?

arysiu. nes nė vienas diktato- iš prezidento amnesti >.— atsa

— Kas tas diktatorius ? —pa-
iau.
Neturiu teisės saužsienio reikalų minis-1 

-erio. 1924-27 m buvo Lie- Į sakž Mačiu,ka.
.uvos atstovu Londone. 19271 _ Praiau kyti ...... ..

, buv? Kla‘Pedos uosto Sat„ri:;i. kad 
.aldybos pirm. Nuo 1928 m.
pasitraukė iš valstybinio a- 
parato ir reiškėsi visuome-j neturi teisės.

PK2ky^S-.PVa^°nės Sri- - Tai Tamsta esi savo bute■ anmi^K Ped°f' P3?3"' izoliu(>tas - Mačiuika ir
>. gomis buvo sutvarkyta K lai. i i;ėjo

pėdos medžio pramonė ir! A- , , f
As po to bandžiau telefonu su-

ti, —ai

nę dar patvirtino ir raštu:

"Respublikos Prezidentui dr.
K. Griniui,

Aukštai gerbiamas pone Res
publikos Prezidente! Paklaus- 
:as Tamstos, ar galima įvesti į

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

di
rius tokio man pasiūlymo daryti

nėję dvasioje ir pagal parti
jos
darbas, OUsiąs ge-jgiais outais aprūpinti. Jo pa- ■, , *•
nausias paminklas lietuvis-1 stangomis Įkurtas ir Pi ek v- i J efo]na> 
kai knygai. ■ Kr>« • J Negalėj

rjv uvasioje ir pagal parti- suorganizuota Statvbos b-vėi • , ,v,r,,,riu sir
os nurodymus atliekamas lietuviams darbininkam* ni !s,s,ektl su M,nistenu pirminin- 
iarbas, teigiama, būsiąs ge- giais butais aprūpinti Jo na I kU Myk°'U s!ežev*ium’ fH t jau

buvo pertrauktas 
au prisiskambinti

ir

kiau susirūpinusiam ’. Plecha
vičiui.

Čia pulkininkai, m. tyt, nesu
tikę su maco pasiūl? nu. išėjo.

Toliau apsilankė ta ytoja Ona 
Pleirytė-Puidienė ir ) pasakojo, 
kad sutikusi pulk. I’ Plechavi- 
'ių. kuris skundęsi? d prezi- 
•entas dr. Grinius i adinęs jį 
"škurniku“ ir dabar

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

, • . • i • - i^s egzempliorius. Tai di-xaip i pasiaukojusius lietu-!j-- 1 .
v * j j r . džiausią ir visiems sunran- vybes ugdymo darbuotojus, amaj kny^ ?47

b,retas, a, turiu garbe uMrt.. UZSltamaujandUS visų paltį- ps,
ti. kad visos bus padėtos pastan- i ir daug paveikslų. Kaina 12

padėtį, iš kurios išėjo mano ka-

Tebūnie Vasario 16 Gim-gos tiek mano. tiek viso kabine
to. kad tai įvyktų kuo greičiau
siai. Pamatinis mano uždavinys, 
besiimant sudaryti kabinetą su- 
sidėjusiomis sąlygomis, buvo į- 
vesti Lietuvoje teisėtą konsti
tucinę tvarką. Giliausiu mano Antra, tokius žmones kaip

nazija gyvu lietuviškumo ži
diniu, kuris ir per Naujuo-

dolerių.

i bos Institutas Klaipėdoje— pnsisKamwnti ir >Kurniku ir rlaPar nežinąs, ar
|jo rektorium jis buvo nuo5 K^tO apsaugos iam reik nusižudyt.a. ne...

* ' 1934 m. 1939-40 m ii "1 pu Dipeckio. nė Vidaus — Nebijok, pone i Ūkininke.
! buvo finansų minktlrin reikalų rn,nisterio Vlado I’ožė- į nenusišausi. — atsa lusi ji P. 

lpy-: Bolševikmetį ,os“ Plechavičiui.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy-!V>UVi” .I,nan?]I ministeriu. 
saka, 130 psl., kaina .. .$1.80 ! č'0 >eVlkrnetyje’ ^40 m. .. ... .

TRYS SAKALAI. Alf. Vambuto lt’'Umpą laik^ to,iau ėjęs fi- G;u^in <'• rytmetį
15 pasakų ir padavimu, 186^^^ m?n’ P^gas, slaptai T’ T' ’

pusi., kaina .. * $2 00 • Pa",b aukė Į Vakartis. Vokie-! g,u^Na^ev,c,Us 'r rr.an
GINTARĖ!,Ė, J. Narūnčs _asa <rų okupacijos metu buvo iš-! P°Pf,€r- ™.° Smet°nos. kuris

• tremtas iš gyvenamosios vie. “ “
tos, laikytas priežiūroje.
Trumpai buvo VLIKo Vykd.
I o trKz'ko — -----• • i __

paša
ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.90
Ta pati knyga anglų kalba.

raštu prašė, kad aš jį pripažin
čiau Tautos Vadu. Aš atsisakiau 
tai padaryti, nes šitokių pasky
rimų prezidentui Konstitucija

įsitikinimu, Lietuvai gręsia mir
tinas pavojus, jeigu greitu lai
ku nesusidarys teisėtos ir kons
titucinės padėties. Jeigu man tai 
nepasisektų padaryti, aš iš pat

, pradžių rezervavau sau teisę pa-
Le to. p. 1’uid.en- , pasakojo, siša|jnti jr nuimti nuQ

atsakomybę už tai kas įvyks. 
Aukštai Tamstą gerbiąs 
prof. A. Voldemaras, Ministe-

Plechavičiui.
R

kad buvo užėjusi i Smetonus, 
Rotušės Aikštėje, VI. ironio na
mai. ir rado A. Sme’o ;i. S. Sme-

— an^ju Artiua, m 1 • _
kaina .................... si oo .. Doos pirmininku. Vėliau . ... . . T-j ei.Y.M KARVELIAI. AtayJ „.J 1SV>'k° 1 tolini, Madagaska- n'le‘9Ž,a ,Ge"^olas Na- -
rono apysakaites vaikams, 69 psl.! l’O Sala ir ten ovvono glUS-NagevičlUS išsigandęs ėmė les’ ° ■-
cama •salą ir ten gyvena.

tonienę. kun. VI. Mironą ir dari-.- „1.™;.,;.,!,.- _. , .............. * ,ris pirmininkas, 1926 m. gruo-ką kortoms beMtant. džio d
— Na, aš taipbi t.tu pasipik-; 

tinusi, jog išrėžiau t kį sakinį: j Kaa žodis, tai melas. Patys
— Jūs čia kortsmis džiaugia- sukurstė karininkus sulau- 

ietuvos laisvė žūsta! žyti drausmę ir Konstituciją,

GERIAUSIA DOVANA

o dabar prisiekinėja ta Kon- i rtova"
stitue.ją šventai geibu... ■ £ auimjnkj"
Antra tokius 7noonp« k-mn , , .

kad geriausia dovana bus
Voldemaras galima tik prie
varta nušalinti nuo valdžios 
vairo, nes jie patys niekad 
nepasitrauks ir jokiu būdu 
nepasitrauks dėl tame laiške 
minimų priežasčių. Istorija 
parodė tų žmonių tikrą vei
dą...

Voldemaro sudalytas ka-įbudo”, kaina $5.50 
binetas buvo tokios sudė
ties : J. Aleksa, L. Bistras, J.
Jankevičius, P. Karvelis, A.
Merkys, I. Musteikis, St. ši
lingas.

(Bus daugiau)

šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje/* 

j kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

‘Dieno-

Kipro Bielinio ‘'Penktieji
metai”, kaina $6.00.

pnpazir.au


KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis penktas

Ipįsii&ūęKnisli
]MLaikio

IT- • '
su Tčvu

' ki jeigu mūsų Lietuva būtų 
turėjusi savo karalių. Prieš 
44 metus mūsų tautos vadai 
buvo pasikvietę Urachų ir 
mūsų kunigai buvo jau išmo
kinę jį lietuviškai sukalbėti 
’ Tėve mūsų“, ale nespėjo 
nabagas ant Lietuvos sosto 

i atsisėsti. Ta nelaboji revo-

Ką mačiau-girdejau Berlyne
V. Čekau*kienė-Grinkevičiūtė

(Tęsinys)
Einam toliau. Prie pat

, sienos stovi medinis kryžius 
į liucija tada išvaikė visus ka-i įr dai- vienas ir dar. Ties 
ralius. O būtų gerai, jeigu j kryžiais yra padėta gėlės,
šiandien Urachas sėdėtų ant 
Lietuvos sosto. Gal ir masko
liai nebūtų drįsę savo nagų 
į šventą Lietuvą kišti.

— Bet grįžkim, tėve prie 
popiežių. Jų istorija įdomes
nė , negu Uracho.

— Jes, Maiki, tu sakei, 
kad vienu tarpu yra buvę 
tiys popiežiai—vienas ant

taip, ir pakvietė mane pas 
save, iš anksto atsiprašyda- 

I mas, kad dar labai prastai 
Į gyvena.

PASTAS BUVO DAR 
BRANGESNIS

Nuo sausio 7 d. vėl pake-
Ėjome per kiemą ir laip- liamas pašto tarifas: uz pa

tais žemyn Į rūsį. tamsus plastą laišką teks mokėti 5 
ašaros, nes čia laisvė, o ten i koridoi ius, paskui patalpa, < centus, o už atviruką 4 cen- 
vergija. Ir visi stato sau kur stovi dviračiai, guli įvai- į tus. Oro pašto tarifas pake

rus iiankiai, ir dai- toliau— liamas iki 8 centų.klausimą: ”Kaip ilgai dar

vainikai, kaspinai su užra
šais. Čia žuvo tikingi žmo
nės, jie krito čia pat nuo so-! 
vietų kul.<ų. Jie čia krito ir į 
mirė tik todėl, kad norėjo 
susijungti su artimaisiais,i 
grįžti pas savuosius, kurie y. 
i a šios sienos laisvės pusėje. 
Jie nieko bendra neturi ir 
neturėjo su politika, bet tik. 
tai norėjt laisvai ir žmoniš-

stovės šita žiaurioji grasi
nanti siena?“

Kito. Nu, tai dabar išvirozyk,, . , , .
kodėl taip buvo? Tik neme-Į kai gyvel-k Gyventi be bai- 

• juok mės, be teroro, be apgaules.
Gyventi paprastai, kaip tu

— Kaip sakiau, tais lai-' 
kais popiežiai stengėsi pa
vergti sau karalių sostus. Bet

ir as. Bet yra didžiausias 
nusikaltimas norėti pa
sprukti iš Sovietų ’Tojaus“

jie pešėsi ir dėl savo sosto.: Dėl to į juos ir šaudo, kaip 
Atsirasdavo du, o kartais ir 
trys popiežiai. Kiekvienas

VALERIJA čEKAL’SKIENĖ

turėdavo šalininkų ir 
jų, ir tarp jų eidavo labai

į laukiniu.' žvėris. Jokio karo
čia nėra, bet jeigu žmogus §jo straipsnio autorė, gyvenan- 

reme- n01j pereiti iš tos gatvės pu- ti neloii Hamburgo. Vokietijoje, 
į sės į šitą. jis turi tai daiyti;

— Tegul bus pagarbintas, tapo netiktai kardinolu, bet 
Maiki! Lenkiu už Krismus vėliau ir popiežium buvo iš- 
prezentą. Gavau porą pan- r ir ktas. Popiežiaus vietą jis nacijoje
čekų, ale abidvi tuščios... užėmė Jono 23-jo vardu. Tai .
Būtų geriau, jei būtum iki- buvo Hlū metais. Mums, tė. i kovą su kitu popiežium ku. 
šes bonkų linksmybės, ba šj- ve, tie metai turi didelės is- nuo buvo Benediktas XIII- 
met markatnos Kalėdos. , tolinės svarbos, nes tais me- ™ v.i->

__Kodėl? i tais lietuviai ties Žalgiriu
— Popiežius serga, ar ne- sumušė popiežiaus armiją—

žinai? ! kryžiuočius. Apie 15,000 jų
— Žinau, tėve. ’ paklojo!
— O kas jam yra? Gal — Apie kryžiokus, Maiki,

peišalo nabagas, kai dabar ir aš esu girdėjęs, ale niekad 
tokie biaurūs orai? • nęoamislinau. kad tai tralė-

pikta kova. Buvo naudojami nakčia ir risucmet rizikuoti t LIETUVIAI BERLYNE 
nuodai ir kitokios priemo- savo gyvybe. Ir perėjęs į ki-1 _____
nės. Rodos, 1404 metais bu-’ tą pusę, is jau nebegalės į Kadangi aš gana staigiai 
vo įsunktas Gregonus XII- grįžti atgri. -•
sis, kuris žadėjo įvykdyti L . .
vienybę bažnyčios ‘ organi- * 1 uoJau * matau
zacijoje. Bet savo pažadą a^ s^n 3 didelį užrašą, 
jis greitai užmiršo ir įsivėlei moterų laukia savo
1d— : vyrų. Kaip dar ilgai?“

Alano žvilgsnis klaidžio
ja tarp kiyžių, užrašų ir ty-

duiys. Jis jas atrakino, ir 
j mes įėjome į jo butuką. Tas 
j butukas susideda iš vieno 
nedidelio, bet neblogai ap
statyto kambariuko ir mažu
tės virtuvėlės. Bet buvo galL 
ma justi drėgmė ir oras, kok
sai paprastai būna lūšyje.

Sėdim ir kalbamės. Jis 
pasakoja apie save, kartu 
prisimenam Kauną, kai jis 
ten dirbo. Jis buvo sovietų 

‘nelaisvėje. Dabar dirba vo- 
Kietių įstaigoje, tikisi netru
kus gauti padoresnį butą, 
nori sutvarkyti ir savo asme. 
ninį gyvenimą — apsivesti, 
nors jam jau apie 60 metų. 
Dar rūpinasi išgauti savo 
pensiją. Kada aš paklausiau 
jį apie kitus lietuvius Berly
ne, jis nustebo. „Kiti lietu
viai? ! Aš nieko nežinau, aš 
šiandien kalbu lietuviškai su 
jumis pirmą kartą po 17 me 
tų pertraukos!“ Jis prašė 
mane duoti ponui L., su ku
riuo aš vėliau turėjau susi-

Bet buvo laikas, kad oro 
paštu siųsti laišką buvo žy
miai brangiau. Pirmą kartą 
laiškai lėktuvais pradėta ga. 
benti 1918 m. gegužės 15 d. 
iš New Yorko į Washingto- 
ną. Tada už tokio laiško pa
siuntimą reikėjo mokėti 24 
centus.

Dabar JAV per metus oro 
paštu pasiunčiama apie pus. 
antro biliono laišku.

KIEK ATSIEINA 
RINKIMAI

1960 metų prezidento rin
kimams demokratai išleido 
$11,900,979, o respubliko
nai $12,950,232.

Buvusio viceprezidento 
Richard Nixono rinkimų va. 
jui šiais metais išleista 
$1,813,6S8. Jis kandidatavo 
į Kalifornijos gubernatorius, 

’oet pralaimėjo.

— Žinios sako, kad jis tų būti popiežiaus vaiskas.
serga vėžio liga, tėve. Į Aš vis mislydavau, kad tai

—- Argi gali būti? ! buvo kokie razbaininkai.
— O kodėl negalėtų? Juk, — Iš tikrųjų, tėve, jie to-

tūkstančiai miršta nuo tos kie ir buvo. Jie plėšė ir žudė 
ligos. • 'Lietuvą per daugelį metų.

— Ar tai tu rokuoji, kad' — 0 ko jie norėjo?
ir popiežius gali mirti? į — Jie norėjo, kad lietu-

— Gali, tėve. j viai paniekintų savo tėvų ti- f
— Vaje, vaje... Tai būtųikėjimą ir dievus, o priimtų 1

Dievo koronė už svieto iš
tvirkimą.

— Dangus nesugrūtų, tė-

Rcmos popiežių tikėjimą ir 
garbintų jų šventuosius. Tai 
buvo tie laikai, tėve, kada

ve. Popiežius jau senas šmo- ■ Europoje smarkiai plito po- 
piežiij imperializmas.

— Ar tu nori pasakyti,

turėjau išvažiuoti į Berlynu, “““ ~
tai nespėjau tinkamai pasi-! ’ J g -

DIRBANČIŲJŲ 56 MIL. 
Darbo departamento ži- 

ičio 
neskai

tant žemės ūkio darbinin
kų) skaičius buvo didžiau
sias, jis pasiekė 56,2 mil.

Valandinio uždarbio vi
durkis buvo $2.41, bet daug

te rauti ar dar via ten lietu- su juo sueitL Jis Uip Pat niomis’ šil* metM laPkliči 
viu kas iie tokie ir kur gy- kad užsienyje lei- mėnesį dirbančiųjų (neskavena Tik iš PLB Vokietijas ^mi lietuvių laikraščiai ir ---
Kr. Valdybos buvau gavusi atS1UStl J*“ Pa'

sis. Kardinolų kolegijoj kilo ,. .. ...
stipri opozicija Gregoriui !inC1^’ ?lasinanciŲ tamsių 
Xil-tajam. Kad galėtų atsi-! ang4tuose namuose... Nėia 
laikyti, jis pradėjo skirti!^®! tiek asai"ų, nei tiek zo-į gavau .ari esą. 
daugiau palankių sau kardL i dz1^ pasipiktinimui, — vis- 
nolų. lada susirinko Pizos į ko pel.’ T'aza! Tlk šau
ni ieste kardinolų tarvba, pa-j kian.^iai a“'U0Ja; kaĮP dar 
, - t - i J . ?. ilgai?“ Dzbar as stoviu pnedarė teismą, abu popiežius nat nnnlftn
apkaltino eretikais ir skili-

ta amerikiečių policija. Vėl 
matau smėlio maišus, stebi- 
mąsias ir šaunamąsias sky
les. Matau, kaip iš rytų pu
sės pakilo skersinis užtvaros 
buomas ir išleido mašiną.

mo kaltininkais esant ir nu
tarė abudu pašalinti. Jų vie. 
ton išrinko graikų kilmės 
kardinolą Filargisą, kuris 
pasirinko Aleksandro V-jo 
vardą. Bet pašalintieji po-
pieziai irgi nenusiėmė savo m -. .....................! . ~ . . Ta masina privažiuoja priekarūnų. Tuo budu pasidarė J

gus, ir jo vietos laukia jau
nesni. Jis jau ne pirmas ir
ne paskutinis popiežius — į kad popiežiai buvo imperia 
jau 24-tas Jonas. j listai?

ktU rOng' ^4‘^!as •_ ! — Tai p, tėve, jie buvo im
tč\e, 23-cias Jonas j perialistai. Ypač tuo pasižv. 

buvo prieš 550 metų. Todėl
dabartinis yra jau 24-tas.

žinių, kad Berlyne gyvena _ _ 
ponas K. ir kad jis man duos Įsgerem kartu puoduką 
kitų lietuvių adresus. Dar arbatos su sausainiais ir kai-

punkto, kur stovime. Čia ir
gi pakilo užtvaros buomas 
trumpas patikrinimas, ir 
leidžiama važiuoti. Žiūriu į 
ženklą: CS-Čekoslovakija.

nolai išrinko jau mar.o minė- a^®aJ’ Abity-
tąjį kardinolą Baldassare l,m’ ab,e« 1>nslegta nuotai- 
Cossą, kuris pasirinko Jono
XXIII-jo vardą. Pasidarė ir
vėl trys popiežiai. j nerasi besišypsančių žmo-

rp. . . . , , , niu, ten beveik nieko negali-— Tai visgi atrodo, kad ,& ’ ma pirkti, nieko nėra, arba
labai brangu. Jeigu tenai

trys popiežiai. Vėl užvirė ko
va ir intrigos. Bet ką tik iš
rinktas Aleksandras greit 
mirė. Spėjama, kad nunuo
dytas. Tada jo vieton kardi-

ka.
Man pasakoja: "Tenai

bėjomės apie Kauną, sura- milionų teuždirba daug ma- 
dome bendrų pažįstamų, pri- į žiau negu vidurkį.

Nuvykusi į Berlyną, vie- siminėm senus laikus, 
ną popietę autobusu nuva-j Kitą dieną L. turėjo ap- 
žiavau man nurodytu adre-. lankyti mane, nes buvome 
su K. pamatyti. , ~ , telefonu susitarę. Jis atėjo

Gatvė graži, plati, m®-! labai punktualiai. Ramus, 

džiais apsodinta. Soduose simpatingas vyras, gal virš 
stovi gyvenamieji namai, vi-, gp metų. Lietuviškai kalba 
si tie namai atrodo gana iaba.i gražiai ir lėtai. Jis bai-

BEGEDIŠKAS
PASITYČIOJIMAS

Pinnebergo (Vakaru Vo
kietijos) vokiečių spauda 
rašo, kad kai kurie Pinne- 
bergo gyventojai vokiečiai 
pasiuntė į Rytų Vokietiją 
savo giminėms siuntinių su 
įvairiomis gėrybėmis. Ta
čiau komunistų valdomos ry
tų zonos paštas, gavęs tuos 
siuntinius, neįteikė gavėjam 
nurodytu adresu, bet "nudi. 
rigavo“ juos Kubon. Juos 
gavusieji kubiečiai atsiuntė

skambinau — niekas neat-Įėjęs pusantros valandos ir.P^H Vokietijos vokiečiams, 
sakė. Paspaudžiau kitą myg.; vos vŠs parėjęs. kuriems tie siuntimai buvo
tuką, ir tuojau pasirodė vo- Dabar jis gauna gerą penj adresuot1’ Pa(lek°!’ lą^įus. 

siją, nusipirko namukėlį ir J

turtingi, bet ne labai moder
nūs. Einu ir ieškau man rei-

gęs universitetą, turėjo la- 
; bai gerą tarnybą Kaune. Jis,

kalingo numerio. Iš tolo pa- j kaip ir K. savo laiku ”repa- 
mačiau ant kampo vieną na--triavo“ j Vokietiją. Vokieti- 
mą, kuris skyrėsi iš visų kitų; joje jis ėjo teisėjo pareigas, 
savo pastumu. Aš netyčia į vėliau pateko į kacetą, ten 
pagalvojau: ”Ar ne čia gy-į taip buvęs nusilpęs, kad iš 
vena K?“ i stoties iki savo gyvenamos

Taip ir buvo. Skambinau,; vietos (apiel.5 kilometro)

kietė. Ji man atsakė, kad J. Č.
w -- x----- ------- ----- » _  I

ponas K. čia gyvena, tik dai |gyvena pats vienas. Jis man Pakalbinkime draugus, kai- 
negrįžo iš darbo, bet greit gana daug papasakojo apie 
ateis, tad aš galiu jį pasitik-, lietuvius, kurie buvo Berly- 
ti, jeigu eisiu... Ji suminėjo j ne, bet jų čia jau nebėra. Pa
galves. Aš padėkojau, bet J šakojo, kad kol dar gyvas 
nusprendžiau neiti toli jo j buvo tėvas Kipp, kuris Lie- 
pasitikti, nes jo nepažįstu ir i tuvoj buvo Kauno jėzuitų 
nežinau, kaip atrodo. I gimnazijos direktorium, tai 

Vaikštinėju ten ir atgal jįs šiek tiek jungdavo lietu-

mynus ir pažįstamus užsisa- 
cyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.mėjo Inocentas III-sis. Jis tu’ Maiki, nemeluoji. Toks 

norėjo būti ne tiktai bažny- J°nas >’,a buvęs su 23-čiu 
čios galva, bet ir politiniu numer*u kas prieina arčiau sienos ir

r . dar pamosuoja ranka gimi-
oo ." lya*s^^M diktatorium. Norė- — Bet jis buvo įžūlus po- nėms šioje pusėje,—tas tuo. 

., 5 ’ r J° palenkti sau visus Euro-j litikierius ir dar didesnis in- jau suimamas...
— laikraščiai rašo tain P°S Pa(iar.vti Ju?s į trigantas, negu anie. Ir grei. Mes variuojame šviesio-

dėl to tėve kad kataliku ?a\° vasa als- daugelį jų tu laiku prieš jį kilo tokia mis gatvėmis, kurios pilnos 
bažnyčia tain ii vadina Ma‘1 bUV° pa< aręs* audra, kad jis turėjo bėgti, žmorių ir mašinų. Aš galvo.
tvti i a<kutinioio Jono ii ne !. ~0 kasPa vasalab Mai- Persirengė medžiotojo dra- ju: čia šviesu — ten tamsu.
nori pripažinti nes tuo me-^f nebu.s tas Pa^ M panom’ Prisikabin° P™ šo- čia daug žmonių - ten nie- 
t., ’o • • - Plungės žemaičiai veselnm. ™ io«v« „tu bu o is viso 3 popiežiai. kai§ vadindavo?

O kaip tas galėjo būti?
— Tai yra ilga ir paini is

torija, tėve, ir aš nenoriu 
smulkmenų aiškinti, nes ži
nau, kad

— O kodėl angelcki pei- 
periai rašo,: John XXIII? 
Juk tai reiškia: Jonas

9

no šaunamąjį lanką ir pa- ko nemauti. Čia krautuvės 
spruko. j pilnos — len apytuštės, čia

— O kas tas lankas, Mai- džiaugsmas — ten kančios,— Ne, tėve. Vasalas reiš 
kia tokį asmenį, kuris pri-įki?
klauso nuo kito valios, savo i — Tai buvo ginklas, tėve.

tėvui nusibostų ™%^.ud!“kas-. .. i™ laikais <iai »e-i
L ionc-t,-, mu ... • *1 —sakai, popiežius! buvo.

rffi“08"i ~0 kurjisbėgo? 5

— Ir padalydavo, tėve i . ~ Jls PasislėPė pas Aust 
išdalindavo rijos karalių. Bet buvo iš te

netoli namo. Daug visokių 
žmonių praeina, bet staigiai 
atkreipiu dėmesį į vieną po
ną — jis kažkaip skyrėsi iš 
kitų praeivių — ir, kai tik 
priėjo arčiau, aš lietuviškai 
klausiu jį: ”Ar ne tamsta 
būsite p. K?“ Jis atsakė, kad

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

pieziavo 15-tame šimtmety
je, būtent, nuo 1410 iki 1415 
metų. T ikras jo vardas ir 
pavardė buvo Baldassare 
Cossa. Jis pradėjo savo kar
jerą laivininku, bet vėliau į. 
sijungė į bažnytinę veiklą,

Jis dalindavo jiems kaiūnas, 
padarydavo juos karaliais ir 
diktuodavo jiems. Taip jis 
buvo pasidaręs Sicilijos ka-

kur parodė daug apsukrumo p° ,.?'ea V"1“1 L.Sardlnijai ii 
ir — Portugalijai. Vienu tarnu io

Murk ys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsuous katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių

__ _ ____ įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
nai pargabentas į Freiburgą"! kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
ir čia jam buvo suruoštas’ žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kaiiškos sąjungos, 
kardinolų teismas. Jam buvo’silpni jungia-i prieš stipių, diplomatai ieško talkininkų,

ralystės diktatorium - dikta- ®udar>’ti 74 kaltinimai, tarp kai kurie gy viai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nore 
vo Neapoliui Sardiniiai i," ir Popiežiaus Aleksandro ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

ujai. Vienu tarpu jo 
diktatūra buvo ir Angliją už
gulus. Lietuvos kunigaikš
čiams Mindaugui ir Vvtau- 
tui taip pat buvo siūlomos,

vius, o dabar niekas tikrai 
nežino, kur jie ir ar iš viso 
dar jų čia esama. Dar kalbė. 
jomės apie politiką, apie vi
sokius jos „triukus“. Su juo 
mano pasimatymas buvo il
giausias. Jis davė man ant
rašą dar vienos lietuvių šei
mos, su kuria aš susitariau 

Į telefonu aplankyti.
Šita šeima — vienintelė 

„normali“ šeima, kurią aš 
aplankiau Berlyne. Vyras,! 
žmona ir duktė dirba. Jie tu. 
ri įsigiję nuosavybėn naujai 
pastatytuose namuose butą 
išsimokėtinai. Baldai gra
žūs, modernūs. Viskas bliz
ga. Jie išsirašo lietuvišką 
laikraštį, bet apie kitus lie
tuvius Berlyne irgi beveik

CANCER’S Z 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

ir administracinių gabumų.
Popiežius Bonifacas 9-tasis 
tuos jo gabumus pastebėjo 
ir pakėlė ji į kardinolus.

— Džiūsta minut, Maik., - ...
Kaip jis galėjo tapti kardi- ,WieŽiUi
uolu, nebūdamas vyskupu Pak " nua’?- Bet Mindaugas 
a? p ’ Iatmene, o Vytautas mirė,

— Šiandien gal ir negalėj neSp^s Pu.<>dynę ant sa-
tų, bet seniau būdavo kitaip, i u^s,detl-
tėve. Tas Baldassare Cossa ° bu ų buvę ge‘ai’ Mai_

jam
atėmė jamlonti^cato1 teise Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems j njeko negalėjo pasakyti. Pa- 
ir uždarė kalėjiman kur jis skaitytojam,' Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- J minėjo vieną labai seniai ve.
išsėdėjo 3 metus, vėliau išsi- sakos- Jos ...
pirko. Jis mirė 1419 metais, saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-! miai gyvena ir jų neverta 
tai toks, tėve, buvo popie- Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams | dėl senatvės vukdyti.
žius Jonas XXIII. ir pažįstamiems. Apvsakos kaina $1.80 su persiuntimu. Į Mgai ten neužtrukau, nes

... - - j jšeimininkui reikėjo skubėti) ką. Bet man kažkodėl atro-
Uzsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu. J . darbą qpaj j,. V!Sj lietuviai dė ir jaučiau, kad jų ten tu- 

v * “KELEIVIS” ! Berlyne, kuriuos aš spėjau retų būti daugiau. Eet de-
636 E. Broadway------ :-------So. Boston 27, Mass. ‘ »asti per tą labai trumpą lai- ja... kur juos rasti?

— Maiki, dabar aš jau ne
žinosiu ką ir bemislyti apie 
popiežius—ar jie šventi, ar 
kitokie?
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MOTERŲ SKYRIUS
LEVAS TOLSTOJUS

Pragaro prisikėlimas
(Tęsinys)

— Labai gerai! Dėkui, — tarė Belzebubas, ir jo vei
das nušvito.

— O mus užmiršote! — sušuko Įvairiais balsais maži, 
dideli, kreivakojai, stori, liesi velniai.

— Ką jūs darote? — paklausė Belzebubas.
— Aš esu technikos velnias.
— Aš — meno.
— Aš — medicinos.
-— Aš — auklėjimo.
— Aš — svaiginimo.
.— Aš — labdarybės, — sušuko visi vienu kartu, grūs.

•oąnąazĮog aud įsaiuiBp
— Sakykit pavieniui ir trumpai — suriko Belzebu

bas, — Tu, — kumštelėjo jis technikos velnią. — Ką tu 
darai?

— Aš Įkalbu žmonėms, kad kuo daugiau jie padirbs 
daiktų ir greičiau jie tuos daiktus padirbs, tuo jiems bus 
geriau. Ir žmonės, žudydami savo gyvybę, vien dirba ir 
dirba, nors padirbtieji daiktai visiškai nereikalingi tiems, 
kurie liepia juos dirbti, ir nepasiekiami tiems, kurie juos 
dirba.

Belzebubas pagyrė jį.
Meno velnias pasisakė, kad jis, neva paguosdamas 

žmones ir sužadindamas prakilnius jausmus, tiktai išgiria 
jų ydas, parodydamas jas dailiu pavidalu.

Medicinos velnias paaiškino, kad jis Įkalbąs žmo
nėms kuo daugiau rūpintis savo kūnu. Ir žmonės, besii-ū- 
pindami savo kūnu, užmiršta ne tik kitų, bet ir savo gy
venimą.

Auklėjimo velnias sakėsi mokąs, kad žmonės, patys 
būdami ydingi, gali kitų žmonių ydas taisyti.

Svaiginimo velnias sakėsi Įkalbąs žmones svaigintis

KELEIVIS, SC cOSTCK

TRYS CIGARŲ RŪKYTOJOS

Sally Bison (vidury). labai gerai baigusi V'ellesley kolegiją., užsidega cigarą, 
jos abiejų šonų stovi dvi Amerikos Moterų Cigaru Rūkytoju Draugijos narės.

DAUGIAU KALTINA, 
NEGU GIRIA

gaidžia.
Jei ji mėgina sujungti vie

ną ii- kitą darbą, ją kaltina 
skriaudžiant šeimą.

Jei ji ima pusės dienos 
tarnybą, kad galėtų lengviau 
šeimyninio biudžeto galus

| Mūsų senelės pasendavo,
; sulaukusios 30-40 metų. 
į šiandien mes gyvename il- 
' giau ir pilnesniu gyvenimu.
Bet ir mes turime tuos pa-j gu galais suvesti, ji yra kvai.

• čius norus, kaip ir mūsų se- j la.
• neles: mes norime jaustis 
į esančios vertingos.

• Mes norime žinoti, kad
darbas, kurio visuomenė iš 
mūsų reikalauja, yra svar
bus indėlis. Deja, tai dažnai

! nėra pripažįstama.
Vyras gerbiamas dėl jo 

pasisekimų, o moterys tik 
peikiamos už jų nepasiseki
mus.

Jei šeima gerai prižiūri
ma, vaikai užauga gerais pi
liečiais,—tai paprasta, taip 

jturi būti.

Jei ji pasilieka namuose 
ir visą laiką skiria šeiniai, ji 
yra parazitas, gyvenanti vy
ro sąskaita.

Kur teisybė?
Moteris

TVISTAS—VAISTAI

Egipte tvisto šokis yra 
uždraustas, bet naktiniuose 
klubuose jis slaptai šoka
mas. Egipto sostinės dien
raščio Cairo Daily redakto

Iš
rius^ smarkiai agituoja uz 

Bet jei vaikai kiek i šalį tvist?> kaiP sveikos mankš-

toko Lrnia>/c«nu, mni’fi inIIIVl X i J ve? 1D1 J1'' nori iįiio-plhoti iš blntro----  —----- ~-----o-
gyvenimo pasekmių.

Labdarybės velnias sakėsi Įkalbąs žmonėms, kad 
plėsdami glėbiais ir duodami nuplėštiesiems žiupsniais, 
jie yra don ir nebereikalingi tobulintis.

— Aš — mados! Aš — feminizmo! — šaukė ir čypė 
dar kiti velniai, prišliauždami pne Belzebubo.

— Gana! — tarė Belzebubas ir, suplasnojęs sparnais, 
pašoko ant kojų. Velniai susispietė apie Belzebubą. Vie
name gale susikibusių velnių buvo velnias su pelerina, ki
tame gale — velnias su apsiaustu, šitie du velniai padavė 
vienas antram letenas, ir pasidarė ratas.

Ir visi velniai, klegėdami, čypdami, švilpdami ir uo
degas vizgendami, ėmė suktis ir šokti aplink Belzebubą. 
Belzebubas gi, išskėtęs sparnus ir plazdendamas, šoko 
viduryje, aukštai išmesdamas kojas. Aukštai gi buvo gir
dėti klyksmas, šauksmas, vaitojimas ir dantų griežimas. 

(Galas)

Benediktas Rutkunas 

ŽIEMOS BURTAS

Per žvaigždėtą, puių sniegą 
ryto saulė šokinėja, 
bėga.
Nepavyti
saulės ryto —
gena, vaiko
jaunas vėjas:
ir po langu, ir ant kraigo 
auksaspurgę skarą draiko,
nusiprunkšdamas juoku------
Tekina ir tekina------
Ir vis žaismo negana.
—Pasigausiu — bus mana!
Ir ta saulė, ir tas vėjas — 
šelmis bernas, mergužėlė — 
raibą kraiti renka, sėja,
t n a b A o n t t o L' 11 CIIIL uinu,
sniego obuolius nuraško 
nuo linguojančių šakų; 
purto žiedus — 
kreikia kelią, 
rita, velia
baltą sniegą
pumonėli------
Ir nubėga,
ir nurieda------

Sodo liepų pasirėmus, 
šypsosi diena.
Vėjas-------
Saulė tekina------

Jis tuo didžiuosis, ir tas jam 
į duos daugiau drąsos ir pasL 
i tikėjimo nugalėti visus gy- 
1 venime pasitaikančius sun
kumus.

O. P.

ŠEIMININKĖMS

nukrypo,—kalta ji, motina.
Ji buvo mokoma, kad ve

dybos yra ir turi būti jos gy
venimo tikslas, ir kartą ište-j 
kėjo,—ji vadinama tik na-j 
mų šeimininke.

Jei ji pasirenka

tos ir svoriui sumažinti 
rą priemonę.

DĖKOS METUS

ge-

Jei savo bičiuliui išrašysi 

kokią' Keleivį, jis tau bus dėkingas 
nors profesiją, ją vadina už.! ištisus metus.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam DovanotiTroškintas liežuvis

Paimti 2 svarus liežuvio. ... ___
Jei liežuvis jauno gVVullO, LEAVE YOUR TEARS IN LIETUVA BUDO, Stepono Kairio
tai užtenka nuplauti,' o jei MOSCOW. Barboros Armenie- 1*b” .......... ~
seno, tai reikia prieš tai ge- n^s Kryžiaus keliu“ Sibire
rai išmirkyti. Po to išvirti 
pasūdytame vandenyje su

aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95. 

prieskoninėmis šaknelėmis, THE RED STAR rašoma apie
komunistų Įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų, kaina ...........$0.75.

puošė žmonės gali pasi- kime mūsų norimą minti, 
džiaugti krintančiomis snai- Humoras, ge: a nuotaika

^SNAIGĖS VISA GREIT UŽKLOJO* gėmis, tik Kev VVest < Flori- apsaugo nuo la >ai daugelio 
į dos pačioj pietinėje dalyje) blcgu dalykų. Vyro ir mo- 
’ gyvenantieji niekada nėra terš gyvenime tai būtinybė.
■ tos žiemos viešnios matę. Gerbkime vy ro motiną.
1 Žiema, kaip ir moteris, Atsiminkime, kad dalykai, 
nėra pastovi. Kartais snie- kuriuos mes mėgstame savo 
gas pradeda snigti rugsėjo vyro būde, yra jo motinos 
mėnesi, o kitais metais snie. iįoų metu puošė i ėjimas. Vy_ 
go nėra net iki vidurio žie- :as" kus laimin ąs, žinoda
mos. Pavyzdžiui, 1927-28 mas. kad dvi moterys, kurias 
metais sniego nebuvo net iki jjs labiausiai šio i žemėj my-

į kol visai suminkštės. Dar 
: nuo karšto liežuvio nulupti 
1 plėvę ir ji supiaustyti rieku
tėmis.

Keptuvėje išlydyti pusę 
j stiklinės sviesto, ir jame ke.
, pinti supiaustytą svogūną, 
morką, pusę šaknelės salie
ro, galvutę kapoto česnako, 
kol suminkštės. Paskui už
barstyti šaukštą miltų ir dar 
pakepinti. Pridėti pipiru, 
druskos, 2-3 lauro lapelius,

’• Šaukštą pamidorų kOŠėS, DIENOJANT. “knysraešra^ karaliaus’ 
i praskiesti sultiniu, kuriame 
į virė liežuvis. Įpilti pusę stik. 
linės raudonojo vyno (ne-i 
būtinai), sudėti liežuvį ir pa. 
troškinti 15 minučių.

Patiekti su bulvių koše ar 
žaliaisiais žirneliais. Taip 
pat, kaip troškintas liežuvis, 
gaminamos ir troškinamos 
smegenys.

uE-ivyiy Išeivija Amerikoje. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
che’sonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais
vii šais ......................................... $4.00
kaina ..................... ............... $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

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

sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

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

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

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

VERTINGIAUSIOS
DOVANOS

Švenčių proga mes savo 
artimiesiems, perkame dova
nų, už kurias mokame dole
riais. Bet yra dovanų, kurios 
nė cento nekainuoja, o jos 
yra labai vertingos. Kelias 
jų čia galima suminėti.

sausio 22 d., bet jo kai kur Ii, mėgsta ir ntvli viena kita. i Pagilkime žmogų kitu a-

SNAIGES
’’Kaip gražiai balti druge

liai krenta —
Mirę erdvėje tokie balti, 

balti.“
Taip poetas Stasys Sant

varas rašo apie mūsų padan
gės žiemos papuošalą — 
sraigę.

Ji vaikams nepaprasto 
džiaugsmo suteikia. Ja taip 
pat džiaugiasi ir suaugusie
ji, net ir tie, kuriems tenka 
prakaituoti, kol savo auto
mobili iškasa arba prie savo 
namų taką atsikasa. Papra
kaituoja, bet balta snaigė 
visvien jiems graži.

Ar žinote, kad snaigė gali 
būti tokia maža, kaip dei
manto dulkė ir tokia didelė, 
kaip pudruojamoji pūkinė. 
Mažiausia snaigė užtrunka 
kelias valandas, kol ji nu
krinta iš 1,000 pėdų aukščio, 
o vidutinio dydžio nukrinta 
per 8-10 minučių.

Prieš 400 metų švedų ar
kivyskupas ir mokslininkas 
Glaus Magnus ištyrė, kad 
snaigės beveik visos yra še
šiakampės, bet vis kitokios, 
vargu rasite jų dvi visai vie1- 
nodas.

JAV beveik visuose kam.

iškrito net gegužės mėnesĮ.
Jei imsime miestus, tai di. 

džiausiąs sniego vidurkis y- 
ra Buffalo ir New Y’orko 
miestuose, net Jeneau (A- 
laskoje) mažiau sniego te
mato. Įsivaizduokite: New
Yorke 1911 m. kovo 9 d. 
sniego buvo net 37 pėdos 10 
colių!

IR VYRAI NORI 
BOTI MYLIMI

Vyrai, kaip ir vaikai, no
ri, kad juos mylėtų ir jais 
žavėtųsi. Jie nori matyti,

, kad jie yra šeimos pasidi
džiavimas. Todėl mes, mote-! 
rys, turime pamiršti vyrų 
ti-ūkumus ir priminti jų do
rybes.

Mes neturėtume galvoti,i 
ką vyrai mums skolingi, bet! 
ką mes jiems skolingos. Nie.! 
kada nereikalaukime piktu.j 
mu, bet visada taikiai pakiš-'

AR VISKAS GERAI?

Aktorė Mylene Demongeot, 
eidama į žiemos sporto ati
darymo pokyli Megeve, 
Prancūzijoj, patikrina veid
rodyje. ar vbur viekas yra 
Kerai užraišiota.

kivaizdoje uz jo geresnį 
daibą.

Mokėkime kitą suprasti, 
Į taip sakant, Įlįsti i jo kaili.

Žinokime, kada ir kame 
reikia nusileisti ir pasakyti: 
”Atsipiašau,—tu teisus, aš 
klystu.“

Nepamirškime ir padėko. 
ti.

Būkime kitam atidūs. Jei 
Į kitas mums kalba, atidžiai 
išklausykime.

Mokėkime kitą paskatin
ti, io sieloje pasėti drąsos ir 
veiksmo sėklą.

Žinokime, kad kitam e- 
sant varge, sergant ar turint 
dėl ko nors džiaugsmo labai 
svarbu pareikšti asmenišką 
užuojautą arba pasveikinti.

Visi šitie dalykai nieko 
Į nekainuoja, o santykiuose 
su kitais žmonėmis jie daug 
reiškia. Tai didelė dovana, 
kurios vertės pinigais neį- 
kainuosi.

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, įrišta 
826 pus!, kaina ..................$5.00

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

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

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio no 
manas iš žemaičiu Kalvarijos nra 
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.0C

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina . • »••.•••.•••* $4.00

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

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

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

ALTORIŲ ŠESELY. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys jrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 081 puslapis. 
Kaina ................................. $8.00.

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

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

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

?EME DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicke an
troji dalis, 414 psl. kaina .... $4.50

<QDEL AS NETIKTU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ......................... 20 Cnt.

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

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

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakaras nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J 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. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.26

VISUOTINAS IVANAS. Ar galėjo 
ioks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina .......... 25 Cnt.

■sprt 4 t DEMOKR.4Tr.TA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaut-kį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Raini 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis 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 PROGRAMINĖS GAI. 
RES, 32 psL, kaina........  25 Cnt.

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
k»i«a......................................... 60 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Broodway ------ s------ So. Boston 27, Maaa.
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VIETINES ŽINIOS
Padėka ir kvietimas Kamerinis koncertas 

Bostono lietuvi
Gavau daug sveikinimų ir 

linkėjimų Kalėdų proga. Ne
pajėgiu kiekvienam atskirai 
padėkoti, todėl per Keleivio 
skiltis nuoširdžiai dėkoju vi. į Cambridge, Mass., 
siems, kurie mane atsiminė.į way ir Windsor
te—pasveikinote ir daug ge
ro palinkėjote. Aš taip pat 
visiems mane atsiminusiems 
linkiu malonių Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Be to, Naujųjų Metų die
ną, sausio 1 d., kviečiu visus 
bičiulius atsilankyti Į Lietu
vių Klubą (13 St. George 
St., Norwood, Mass.), kuria
me aš šeimininkauju. Lauk
siu pasiruošęs pavaišinti.

Frank Ramanauskas 
Norwood, Mass.

Paskutinis šiais metais 
susirinkimas

Gruodžio 20 d. buvo pa
skutinis šiais metais So. Bos. 
tono L. Piliečių Dr-jos susi
rinkimas. Jame priimti 95 
nauji nariai. Iš finansinės a. 
pyskaitos paaiškėjo, kad 
per lapkričio mėnesį būta j balsams,

Sekmadieni po Kalėdų, 
gruodžio 30 d. 3 vai. po
piet Roberts School salėje 

Broad. 
gatvių

kampe įvyks kamerinės mu
zikos koncertas. Smuikinin. 
kas Izidorius Vasyliūnas, 
pasikvietęs j talką smuiki
ninką kun. Vincą Valkavi- 
čių ir savo sūnų pianistą Vy
tenį M. Vasyliūną, sudarė 
jau antrą šios rūšies, įdo
mią ir retai kur girdimą, 
programą. Pernai progra
moje buvo Corelli, Vivaldi 
ir Bacho veikalai, šiemet 
programa praplėsta į abi 
puses laiko atžvilgiu: į vė
lesnį laiką siekia Haydno 
kūrybą, į ankstyvesnį—įei
na patys pirmieji instrumen- 
talės muzikos veikalai, įdo-, 
mūs tuo, kad jie perdėm dar 
yra tos epochos vokalinės 
muzikos įtakoje.

Iš to laikotarpio pragra. 
moję bus neilgi keturi veika
lai, būtent: Giovanni Giac- 
como Gastoldi (apie 1550- 
-160? m.) “Musiva dviems 

Thomas Morley

GYVENIMAS IR SCENA

Uavid Wayland stengiasi paimti į rankas -a v o dukte
rį Diane, 6 metų amžiaus, o jos motina Barbara Gard- 
ner ir jos dabartinis vyras eina pro šalį. Iuktė neno
ri su tėvu pažinties palaikyti. Dėl dukkter eina teis
me byla, tėvas norėtų dukterį paimti savo :lobon. nes 
esą pas motina duktė blogai auklėjama ir jau tokia

me amžiuje leidžiama vaidinti filme.

Ar netrūksta jums miltų?

pajamų $10,331, o išlaidų! (1557-1603) “Medžioklė,” 
$9,934, taigi skirtumas $396. Į Orlando di Lasso (1532- 
Bet kadangi mėnesio gale.\1594) “Fantazija” ir Joan 
prekių būta daugiau negu Maria Tasso (16 šm.) “Bi-

voje, tai jis lengvai išskai-Į 
! čiuotų, kame pigesnė duona, i 
i mėsa, sviestas ar kas kita.

Jei JAV brangu už pieno 
litrą mokėti 26 centus, tai 

’ Lietuvoj už tai mokant 26 
kapeikas yra 4-5 kartus

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci* 
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž*

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

brangiau. Ten mokant 26! miršti parašyti ir senąjį, 
kap. yra tas pat, kaip čia už
kvortą mokėtume $1.00- 

l $1.30.
Vaclovas nežino čionykš

čių uždarbių, todėl jam čia 
viskas ir atrodo brangu.

Lietuvoje net autobusu 
brangiau važiuoti, kaip New 
Yorko gyventojui. Juk vil
niečiui 8 kap. yra branges
nės, negu newjorkiečiui 301 
centų (tiek vienur ir kitur! 

i kaštuoja autobusas ten ir at. 
i gal), nes jis teuždirba 4-5 
• kartus mažiau.

Niekas taip nemoka skai
čiais apgaudinėti, kaip ko- 

! munistai, todėl jų skelbia
miems skaičiams niekas čia 

i ir negali tikėti. O savo žmo- 
! nes, tikrą teisybę nuslėpda
mi, tais skaičiais kartais ir 

: visai apglušina.

Aš Elzbieta Varnaite po vyru 
Dabažinskienė paieškau savo 
pusbrolio sūnaus Jono Varnos 
(Wamos), girdėjau, kad gvve- į Mašs~ 
na Massachusetts valstijoj. Jis 
paeina iš Krušių kaimo. Ramy
galos rajono. Jis pats ar kas ji 
žino prašom parašyti adresu:

Mrs. Elzbieta Dabažinskienė 
81 Union St. (2
Manchester, Conn.

Ieškau savo sūnų: Antano, Ber
nardo ir Juozo Balčiūnų. Jie gy
veno Nevvarke. N. J., vėliau 
New Yorke (Bronx’e). Duosiu 
$10 tam, kuris pirmas praneš 

; man jų adresus. Pranešti “Ke- 
| leivis’’ (Juozas Balčiūnas), 
636 Broaduav, So. Boston, 27.

I

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS i

Ar turi 
knygas?

(50

šitas

TIKRA TEISYBE

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

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj j 
už 50 centų.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Labai įrimus yra laiš-; pas Jus pigesr.i. Mes už dė
kas, kurį išspausdino Vilnis šimtį kiaušinių mokame 1 
gruodžio 11 d. Jis rašytas rub. ir 10 kap.
Vaclovo Zagarskio iš Drus- Kaslink kolūkio darbinin. i Joje rasite bendrų žinių 
kininkų Onai Jakubauskie- kų, juos galima vadinti sam-i apie Sovietiją, apie jos pa-1 įab* vaizdais*.
__ _ • __  /'•L. - -Z 1 r rv 1 Vi Lr i TlO — HoFl 1/olvv Viz-kl ozKrvlro i I V 27TA

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

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

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

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 

LIETUVA, 
32 psl., kaina — ..... $0.10 

SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kan ra .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. 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 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 psl.. kaina . . $0.10 

ĮEILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
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, 45 psl., 
kaina 10 centu

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
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 psl.. Vaina .. $0.25

KAS YRA SOCIAIJZACIIA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ...................................... $«30
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
Riojlon Ma««

Pranašystės, kuriose aprašoma 
maištingi įvykiai, su kuriais tu
ri pasibaigti dabartinis piktas . 
pasaulis, vartoja daug Įvairių i STABMELDIŠKA 
simbolių, tokių kaip audros, de- į 32 psl.. k—' 
besys. ugnis, vėjai, tamsa, že- Į LIETUVOS 
mes drebėjimas, tvanas, ban
guojančios jūros ir t. p.

Kiekvienas daiktas arba įvy
kis turi savyje ką nors tokio, 
kas padaro jį tinkamu vaizdu 
tikrenybėms, kokios išpranašau
tos pranašystėse, kalbančiose 
apie suspaudimų laiką, kartu su 
kitais tinkamais ir reikšmin- į

dėtį, kaip bolševikai paėmė Viešpats Jėzus naudojo ir Ar- |nei, gyv. Chicagoje. Štai da. diniais ir tikrais kolūkio ra- 
cimum - Dvibalsis.” Po to lis t0 laiško: D?ug.e1?'
seks Johann Pachelbel "Ar pas jus prieš švenes ke ia aJ)lu.s - 01 i.~ , •• + vi

t,™ •, -u*? i ar gvdvtis. Jieperkamiis koncentracijosstovyklas.są-(16a3-1706) Trio suita g Į nepritrūksta: miežių, ryžių, už'žinės laisve ir ♦t ir ♦ ♦
. moli, susidedanti iš neilgų kruopų ir miltų?

Tuo pačiu metu buvo ir*, septynių dalių. • Pas mus šiemet tikrai j Sgeddon<? aplinkybes, mes galime
Antroje programos daly- pabrango bulves, bet Jus ne-, - Proisąjungos na-1 kaina tik 50 centų. ! reikŽne>. Kai? jauVopS

je eina prancūzų kompozito- -----~ ™ -j » .. ------

pradžioje $2,040, tai brutto 
pelno per mėnesi būta — 
$2,436.

rinkimai. Susirinkimas baig
tas Rinkimų Komisijos pra
nešimu. Apie rinkimus rašo
ma kitoj vietoj.

Ž-i*

Teisia "paukšteliu*“

I.

Kaltinamųjų suole sėdi 
stambūs "paukščiai“: buvęs 
Viešųjų Darbų Įstaigos 
(Public Works Commission) 
viršininko padėjėjas Fred 
Dole, tos įstaigos inž. Elton 
Stephen, nekiln. turtų įkai- 
nuotojai W. M. Jacobs ir E. 
A. DeSimone ir Reiss bei 
Joada bendrovės už valdžios 
apgavimą.

Viešųjų Darbų Įstaiga, 
vesdama naujus kelius, už 
nusavintą apie 2 akrų skly
pelį Joada bendrovei LoweL 
ly sumokėjo $112,600. Ro
dos, kas čia tokio, nes už to. 
kį sklypą kitur daug dau
giau sumokama. Bet šiuo at
veju paaiškėjo, kad minėta
bendrovė tik prieš 2 metus 
pirko 13 akrų ir sumokėjo 
tik $18,000, o kaip matėme,

valdžią, tvarko ūkį, kokia mageddon^’ tuo atkreipdamas
___ __________i,_____ j-L- _ • ! mūsų dėmesį į kai kuriuos šio
Via daibimnkų padėtis, apie amžiaus pabaigos Įvykius, kurių 

kitaip nebūtume galėję paste
bėti.

šiemet tikrai i <Į»Įi ^"1™ ar,)avisai i YPa«šiu<? jinaudin- i

juokaukit, pas mus vistik pi-. - *'vai<5tiečiai !----------------------------- --------------jšta, kad Viešpats buvo Izraelio
giau. Jei pas Jus mokama.™'’ “a?P“ ? ..’i SKAITYK STASIO MI-| kovu vedėjas. Po tu senovės lai

EB Sašai S.-K.'į'to.t=« SMKtfK ......... •............ ...........riaus Jean Marie Leclair

dur, pabaigai Joseph Haydn 
sonata h moi opus 8 Nr 3.
Visa programa dviem smui- mą. Mes perkame kolūkyje

,______ e c, ~ i-i ___ i to poliklinikoje, o kartais irKama po o-o c. UZ rurvg.a- kofūkig ..perk.

po 7 cent. po 4 rub. už cent 
nerį. Sesutė rašo iš Trakų ra. 
jono, kad už centnerį (50 
kg.) rugių moka 23 rub., tai 
kg išeina po 46 kap. Pas jus 
už svarą duonos moka 25 ct.,

Dėdė Petras man iš Fila
delfijos atrašė kad Bakšys 
melavo būdamas Lietuvoje.“

Iš šio laiške matyti, kad 
Vaclovas yra blogai apie 
JAV informui tas. Jam at-

kams ir fortepijonui.
Moksleiviai į šį koncertą 

i leidžiami nemokamai. Suau
gusiems biletai po vieną do
lerį.

Bostono ir apylinkės lįe. uz svarą auonos mona cu, --, Mentes čia!tuviai su savo draugais ame- ? Uz„k,1.ogran,«,m-Oka?.einn‘ ,’n.kti toki- dalvku. kad 
nkieciais kviečiami nepra-
leisti progos pasiklausyti 
vertingos ir gražios muzi
kos, atliekamos savų meni
ninkų.

CHELSONO PARAŠYTA1 daa«®,.is tau,t^ manė ir tikė“ 
v-Ki-vr-*. mi • .. i JO- ka<J Dievas kovojo ju pusėjeKNYGĄ.: Lietuvių lieivija; jr jas 5^ tikrenvbėje taip
nmcrmvjVf i/nv/v* *”«• i un su rzraeiįvais; TTrrria-
VEIKSLŲ. KAINA MINK- geddonas naudojamas kaipo 

•4 1 vaizdas pranašystėse, aprašan- ’
ičiose paskutinę šio amžiaus ko
vą dėlto, kad Dievas patvarkys 
tos kovos pasekmes pagal savo 
norą. šita paskutinė kova yra 
atvaizduota ir kitais tinkamais 
vaizdais, bet žymiausias ir krik- 

I ščionims Įdomiausias yra Ar- 
1 mageddonas. Labai svarbu pas- 
1 tebėti kad dabartinio tautų su
spaudimo galutinos sėkmės nėra 
paliktos saumylingų žemės val
dovų rankose, bet pasirodo, kad 
rytojaus pasaulis bus tvarko
mas sulig Kristaus Karalystės 
taisykles. Mes džiaugiamės su
žinoję. kad per būsima tūkstantį 
metų tautos bus paduotos Me
sijinės Karalystės valdžiai, o ne 
tironiškai pavergtos žiauriems 
šio pasaulio diktatoriams. Jė
zus kalbėdamas apie savo čia- 
buvimą ir apie šio amžiaus pa
baigą ir pasaulio prityrimus L.o- 
se laikuose, citavo Pranašo Da
nelio pranašystę (i 2).

(Bus daugiau).
Skelbia:

STA1S VIRSAIS 
KIETAIS—$5.00.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

14 kan Be to mūsiškė ! turi trukti tokie dalykų, kaip ■ Alė Rūta, PRIESAIKA,14 Kap. Be to musisRe, i aso , milta: .Jis nežin0| Didžioji meilė, II d., roma-
te, skanesne. Jei kvorta tra-! Jn^i i ’ -a,. . _ - ... , • kad čia valdza neišmano nas, 309 psl., kaina.. $2.o0puti mažesne uz litrą, tail, UVi<* .ia-pikiac! ką su maisto naminiais da-pieno kaina vienoda, litras 

Atsivesdami skait- 26 kaP- Sviestas biskutį pa
kilo. Dabar krautuvėje už

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai- 

žmonėmis ir ti- 
lietuviais, 397 psl., 

rodo dėl to, kad taip rašo jų; kaina $4.00.
spauda, taip gal jį informa- P'ana* Naujokaiti*: U- 

ivo ta pati Jokubauskienė. 1 PELIAI NEGRĮŽTA Į

ryti — tokios < kielės jų at
sargos.

Jam atrodo, kad JAV visli ngai savo jaunimą, suda- ___ __
rysite jam didžiausią dova- kilogramą mokame 3.5 rub.l *ja’n auyuu> ?at* ;JZ\V. V?T kus nilnaii ną—pasėsto j jo sielą g£- Mes sviesto mažiau vartoja- kas brangiau uk kia'isin.a
floli 7T1P nes alieūis flantr niaoa-! gir^i, Čia pigesni. O taip at- idelį muzikinio grožio, ku
rio jo siela taip ilgisi, ir taip 
sunkiai randa savo aplin
koje.

K. Merki* sveiksta, bet

me, nes aliejus daug piges
nis ir sveikiau. O kiek pa
brango pas jus mėsa? Jūs už 
butą mokate už 3 kamb. (ne
skaitant virtuvės) po $90, o O jeigu Vaclovas žinotų,!
mes už tokį butą mokame j ka^ JAV uždirbama 4-5 
tik 8 rub. įskaitant ir van- j kartus daugiau, negu Lietu-

Šachmatininko Kazio 
Merkio nulaužta koja gija, 

ta bendrovė už šeštąją dalį bet dar ilgokai užtruks, kol 
to sklypo gavo šešis kartus! -Į1.8 ^’ės be ramentų vaikš- 
daugiau, negu ji už visą j
sklypą buvo sumokėjusi.

Teismas dabar aiškina, 
kiek kuris tų asmenų prie 
biznio yra savo pirštus pri
kišęs, ir tai išaiškinęs pagal 
"nuopelnus“ paskirs jiems 
"atlyginimą“.

Jis džiaugiasi, kad jo iš
auklėti jaunieji šachmati-

denį, tik už elektrą 2 rub., į 
už kurianamas dujas 3.40 
rub. Jei mes važiuojame au. 
tobusu ir grįžtame, mokame 
8 kap.. kuomet jūs už tą pa
čią kelionę mokate 60 ct. Be 
to, mūsų mblis brangesnis

KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., | shimk 

; kaina $2 00. I
3308 Lincoln Are 

Cleveland 34. Ohio

ninkai, kelis kartus pralošę, už JŪSU doleri. Kiaušiniai tai 
vėl įveikė savo varžovus.

Iannello neleis į Seimelį

Kaip žinoma, demokra-

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

•Biznio kortelių 
9 Spaaedintų vokų 
9 Laiikamt antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai Metų 
9 Drangijoma iatatų ar blankų

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

!

tas Chrales Iannello, Mass. 
seimelio atstovas, teismo bu
vo nubaustas sėdėti kalėji
me vienerius metus už mies
to įstaigos apvogimą. Sėdė
damas kalėjime, jis vėl kan
didatavo ir lapkričio 6 d. 
vėl buvo išrinktas. Iš kalėji. 
mo jis jau paleistas, nors nė 
pusės termino neatsėdėjo.

Seimelio respublikonai 
žada sausio 2 d. susirinkti ir 
svarstyti, kokių priemonių' 
imtis, kad Iannello nesėdėtų1 
Seimelyje.

Garažo vagia teis kovo 4 d.

’ TAIKOS SKELBĖJOS*

kinės veiklos komitetas pra
dėjo tirti pacifisčių, pasi
vadinusių taikos streikinin- 
kėmis (Strike for Peace). 
santykius su komunistais. 
Paveiksle kelios i|Rios “tai
kos šalininkės“.

■ v «i_ i- Trr i Mes turime pasiskaitymui la- 
,’S1la!l!CaU*ka*’ ’r knygučių įvairaus turi-

***** "’***1"** * *nk) tikėjimo klausimuose. Para-
sykit mums laišką, ar atvirute, 
ir gausite nemokamai.

NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

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

i ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
syvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462

Atstovų Rūmų priešameri- j pusi., kaina $4.50.

Boston Common požemi
nio garažo vagių byla vėl 
atidedama iki kovo 4 d., kad 
naujasis generalinis proku-i 
roras Brooke galėtų su ja! 
geriau susipažinti.

i

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO* 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

\

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 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 N«w York 1, N. Y.

e
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Vietines žinios
IŠŠLAVĖ JONĄ ROMANĄ

kutis (422 b.) ir Adam W. 
I Druzdis (403) ir naujas Al- 

phonse Šidlauskas (311 b.).i
t Į direktorius varžėsi 17 
I asmenų. Daugiausia baisų 
gavo: adv. Anthony Young 
(362). Ona Ivaškienė (352), 
Joseph Casper (319), A-

--------------------- j dolph Namaksy (298), Lon-
Piliečių prisiekti). Buvo aišku, kad ginas Sveinis (291), Joseph 

Lėky s (268) ir Steponas

Kur N. Mfetus sutikti? Staiga mirė K. Stakutienė Mūsų linkėjimai

Kurie noiii 1963 metus su-1 Gruodžio 21 d. širdies Nors mums šios Kalėdos 
tikti didesnlme būryje, tie smūgis nutraukė gyvybės nėra linksmos, bet mes lin- 
eis pas sanciriečius (124 F! siūlą Konstancijai Stakutie- kime savo draugams ir bi- 
St.), i L. PiJečių Dr-ją, kur , nei, gyv. So. Bostone. Jos ■ čiuliams malonių Kalėdų ir 
Įėjimas j piĮmo ir antro liūdi vyras Vincas, sūnūs—į laimingų 1963 metų.

So. Bostono L 
I)r-jos nariai, gruodžio 20 d. tai rinkiminio vajaus vaisiai.

Viso labo balsavo 711 narių
iš 1,600. Paskutinius kele- tais paliko: Joseph Lubinas 

mana čia žinomą "pamoks. rius metus tebalsuodavo 400 (238), Antanas Andriulio- 
lii'inką ” kuris jau 4 metus,-^00 (pernai balsavo 574). nis (210), Apolinaras Ru- 
buvo fin. sekretoriumi. Ir Dide‘«8 varžybos ėjo dėl dauskas (207). Bronis Kont-

3 prezidiumo vietų.
Į pirmininkus kandidata

vo dabartinis pirmininkas
Edmundas Ketvirtis, seniai i 
veikiąs legionierių tarpe, bet 

. šioj draugijos vadovybėje 
ns7 j tebuvęs ou metus (direkto- 

.adaivti, tai;rįum jr pirmininku) ir adv. 
m nu .įjos nariai gavo Jarp į John Grigalus jau ilgus me_ 
smūgi duoti ir tuo priminu,, tus buvęs taį Jdirektorium> 
kame jo vieta. tai pirmininku. Laimėjo į

----------------------------- J. Grigalus, gavęs 424 bal
sus. o L. Ketvirtis surinko*
277 baisus.

Jau antrus metus i vice
pirmininkus varžėsi tie pa
tys asemenys: Stanley Dre- 
vinskas ir Antanas Matjoš- 
kh. (Pernai buvo dar ir adv.
Ywoskus). Pernai Drevins- 
kas telaimėjo šešių balsų 
dauguma, o šiemet jis gavo 
373 balsus, o A. Matjoška,
296. S. Drevinskas vra čiae*
gimęs ir augęs, o A. Matjoš
ka atvykęs prieš Antrąjį pa
saulini karą.

Sekretorius Albinas Ne- 
viera nei pernai, nei šiemet

rinkdami draugijos vadovy 
bę, iššlavė iš jos Joną Ro-

gerai padarė, nes jam vieta 
ne i.i-'.žiaurios vietinės lie
tuvių organizacijos vadovy
bei būti. o bobinčiuje rožan
čių kalbėti ir už savo nuodė
mes atgailauti. Fat 
susiprato tai į

NAI JAS PIRMININKAS

Kontautas (245). Kandida.' -'algyti.
- - - - Dar kiti gailės nueiti j Tau

tinės S-gos kalę. Norintieji 
ten sutikti M. Metus vietas 1 
gali užsisakyti pas A. Mat

aukšto sales! tekaštuoja tik > Vincas, fizikos daktaras,
$1.00, o trecio aukšto salėje i ir Alfonsas, elektros inžinie. 
jau reikės niLkėti $5.00, bet i rius, dukterys—vienuolė A-
ten už tai gajus išgerti ir pa- dėlė ir Rita Venienė, buvusi! Pakalbinkune draugus, kai-

gub. Herterio sekretorė.

rim 206) ir t.t.

ONA IVAŠKIENĖ

V incas Anesta ir 
Milda Anestaitė

TEL. AN 8-2124
]Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOKI UI Ė)
O P T O M E T R I S T Ė

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

ošką. A. Vylė: iški ir 
kūną..uiią.

Įteiks preiėiįjas jaunimui

! SLA 32Sjkuo{: 
} dieni, gruodžio 2

mynių ir pažįstamus užsisa- 
i <yti “Keleivį.” Kaina me-

SLA 175 kp. susirinkimas i ‘am» P'nk' doleriai.

PRANEŠIMASSLA 175 kuopos (Arling-
Mic-įtor.o) metinis susirinkimas. Dėmesiui ir Žiniai,

bus mano ofise (598 Broad-i kad krautuvės ir siuntinių 
'.vay, So. Bostone) sausio 5 išsiuntimo įstaigos 359 W. 
d. 5 vai. vak. Jame bus ren-! BROABWAY, SO. BO5- 
kama 1963 m. valdyba, bus į TON 27, Mass., yra pakeis-

uopa ši sesta- alima i; mokesčius sumokė- tas telefonas.
iu«m.. 29 d. 6 vai.,-j Visi nariai kviečiami da-
j Sandaros salė je Įteiks premi- jvvauti.
‘ jas už rašrii “Kodėl verta

NECCHl SlLVA.MA MAŠINA 
1960 Modelis

.\ebavo dar naudota. Siuva zigzagu, 
lo, išsiuvinėja, dirba monogramas, 

dirba žirkavones ir u t., ir t. t.
Ordinate su penkių metų garantija 

2ū uz viską gailina inoaeli po 41.25
per savaitę.
11A 6-39MV

Bay Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JI KNEYKTUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

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

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

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Gauta naujų prekių: įvai- 
ių moteriškų ir vyriškų odi

nių paltų ir žaketų.
Krautuvė atidara kasdien 

nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.,
, .. v, ,r šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4

Kovatchey.sky .s -\ew Yor- va, vak Kartoju ,e|efon>; 
ko atsiuntė krūvą sveikini-: 8 0068

! ną o Maiklui su tėvu įdėjoį Vedėja, j Vaičaiti, 
dovanų $4.2o. Tokią pat do-. 
vaną atsiuntė V. Koliešius iš
Kenora, Ont., ir Sillie Urbon ! DOVANOS Į LIETUVĄ

į priklausyti Lietuviu Susivie- Sekr. Bronis Kontrimas
j rijimui Amerikoje“ Onai — . ~
■ Verbickaitei ir Gintarui Ka- Pasveikino ir Madų su tėvu

r ,r- . , , ! , v; Mūsų sena bičiulė Anna
i visi kuoptos naikiai n ki
ti, kuriems tai Įdomu, prašo
mi atsilankyti.

Kuopos valdyba

Tai vienintelė moteris, kuri vėl 
išrinkta So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos. didžiausios lietuvių or
ganizacijos Bostone, direktore.

Iš išrinktųjų direktorių 5 
ir iki šiol buvo direktoriais, 

yra J. Casper ir S.
varžovų neturėjo, todėl iš- i Kontautas. Ar jie Įneš ką 
rinktas beveik vienu balsų, į nors nauja i draugijos gyve
nęs gavo 600 balsų. [ nimą, pamatysime vėliau.

Jau penktus metus dėl
fin. sekretoriaus vietos var
žosi Vytautas Stelmokas ir 

P?yvuac —
kartu

Kotm-is

j nimą, pamaty

Dabar direktoriate bus 3 
čia gimę ir augę (Young, 
Švelnis ir Casper)) ir 4 se-Į 
nieji ateiviai, jų tarpe viena’ 
moteris — Ona Ivaškienė,

.ės.
Office A V 8-4144 

A V 8-lill ir CO 5-8841

Išmoks, kai akys iššoks.

Patiko, kaip avis vilkui.

J. Romanas laimėjo
Adv. John Grigalus išriktas So.1 ‘balsų dauguma. O ŠĮ , . • kaita bu i f
Bostono I Piliečiu Dr-jos pir- Kartą V. Stelmokas ji pra- kur? pel nai pumą kartą bU-,« 
iHisiono G. rulečių ur jos pir ( T„n vo išrinkta ir per tuos me-.«
mininku. Tose pareigose jis ir lenke 104 balsais. Tuo bu-Į . 1 »«
seniau vra nekarta buvęs. pa-!du pirmas naujasis ateivis Justas pareigas eidama la-« 

- - •• bai gerai užsirekomendavo, S
todėl ir pagal gautųjų balsų *

skutiniais metais buvo direkto-'pateko i šios draugijos va-
rium. Jis šiuo metu eina gene- dovjbę. Reikia tikėtis, kad 
ratinio
padėjėjo pareigas 
no 
stat

iš Brocklvro. Ačiū

LAISVĖS VARPAS į?

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETI VIV 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiloeiklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
iŠ WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J8. MASS. 
Tel. JUniper 6-720J

visiems. j Siųskite dovanų siunti- 
jnius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mo&i. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

ii »
ĮPĖDINIS

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

i

prokuroro McCormacko tai visai draugijai išeis j j skaičių ji yra antroj vietoj 
io pareigas it vra Bosto-i sveikatą, nes Vytautas Stel-LDrau^°J mot?^ gal į J

tin. sekr. pareigoms tik-į mos. Kandidačių buvo dvi,
Draugijos rinkimai jau se

niai bebuvo kėlę tokio dide
lio susidomėjimo, seniai bu
vo vedama tokia didelė agi
tacija. Visos kitos draugijos, 
kai reikia vadovybę rinkti, 
turi sunkumų, nes nesuran
da kandidatų, o čia ėjo la
bai sunkios varžvbos.

rai nepaivsdnamai geriau bet antroji Jadvyga Kesle-iJ 
tinka, negu prieš tai buvusis. ripnp 5ipnipt Har

Pasirodo, rimtą

riene šiemet dar neišrinkta 

Naujajai vadovybei tenka «varžovą;
turėjo ir'ižd. Stasys Grigana- palinkėti naujų idėjų drau-i*

I -.-:i.i_: ______ i_.ii i_Į*vičius, jau 1 metus tas parei-jgijos veiklai pagyvinti i « 
gas ėjęs. Su juo pirmą kartą į sėkmingai jas vykdyti, o vi- 
varžėsi Justinas Vaičaitis ir Įsiems nariams ne tik i rinki.aicaitis ir j 
gavo 243 balsus, o S. Grigą, 
navičius 470.

mus ateiti, bet nuolat lankv- 
ti draugijos susirinkimus,

Maišalka paliko tas pats i kelti juose naudingus sumaTą dieną i draugiją priim
ti 95 nariai (valdvba buvo 
priėmusi 119, bet dalis jų 
neatėjo, todėl negalėjo būti 
susirinkimo patvirtinti, ka
dangi naujas narys turi ir teko du senieji—Stasys Ja-į Malonūs Gustaičių svečiai

Jonas Markelionis, gavęs 
424 balsus. Jo varžovas Wil. 
liam Zaremba gavo tik 153. 

Į Kontrolės Komisiją pa-

nymus ir prisidėti prie
ivvkdvmo.

J. V-gas

____ Pas Aleksandrą ir Antaną 
Gustaičius Kalėdų švenčių 
iš New Ą orko atvvko ju sū- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, i nus jnž. Algimantas su savo 
I»adeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- į jauna žmonele Rasa, pir

Trans-Atlantic Travel Service

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

muoju šeimos Įpėdiniu 5 mė- Į 
nešiu amžiaus Marium Gus. 
taičiu ir Rasos tėveliais Ve
ronika ir Antanu Arūnais, 
gyvenančiais VVoodhavene, 
N. Y. Tai tikrai linksmos ir 
laimingos šeimos švenės, su. 
jungusios visus gimines. Gi 
mažasis Marius, nors dar už 
pažastų prilaikomas, turi 
progą aplankyti ne tik savo 
bočius“, bet ir artimiausius 

tame pačiame name gvve-

.‘,90 We-1 BROADVVAY. Po. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETI \Ą ir \ ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
S:u: nn nauii i’ airūs daiktai ir nekonsermotas maistas. Visi dokumentai

.,.,į n,.,, kalba ir siun»ioi «i išsiunčiami ties:og iš BOSTONO per J®
,- s nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas
jr SSSR rruitą anmo! a siuntėjas.
V.i tb-s. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų istaivoie. Taip pat pigiai nersiunčiame akordijonus 
si i\ mas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata-

įj • dissii siuskite siuntinius musu viršuj nurodytu adresu.. Įdėkite daik- { DanČlUS kaimynus ir kitUS JO 
tų surnSc ;r aiškiu“ siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą. i kai jeFOS pradžios llUflinin 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. . { > “

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. j KU5'-
Gn'im;i iu-ti iki 14 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- i _ ... __
rb dydis ' -a 14” x 13” x 2«" coliu. J Iro P«_št« galima siusti iki 22 svarų. Į Jaunieji Gustaičiai gVVC-\< r UG \ I rt ri VlšK KREII’MTkS I.IKTUMShAl , njl A V A
VISI su ATĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAžlNIN- ” v • Aiunų namuose
(HAUSIAI p at \RNAUJA ir GRF.If l VJSI.M PERSIUNČIA oodhavene. Inž. Aagiman.

tas Gustaitis dirba didelėjeSIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su TNTUR1STO it'alioiimais 

iuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
vai ryto iki 7 vai. vak. ir sešta-lieniais nuo S vai. ryto 'ki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

aviacijos firmoje New Jer- 
I se.V«

YANKEE DODGE, INC.
2262 DORCHESTER AVĖ.

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

NEPAPRASTA GARANTIJA! Penkiems metams arba 
ylių garantija 1963 metų Dodge automobiliams ir

visokių rūšių sunkvežimiams!
Didėlis pasirinkimas padėvėtų mašinų gerame stvyje, viso
kių modelių.
Parduodarre išmokėtinai. norintiems parūpiname iš bankų 
paskolą.
Kreipkitės Į lietuvį pardavėją VACLOVĄ GERVINĄ tele
fonu ar asmeniškai. Telefonas 296 - 2900.

Malonus Patarnavimas! — Prieinama Kaina!

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

f PILNĄ ĮRENGIMĄ 
fEiNA: N \( IONALIMAI GAR
SI J. M. KROSNIS Sl TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•C0MB1 STION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

• OPTOMETRISTAS
Valandos:* i nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. |

* J Vakarais iš anksto susitarus !
» » 447 BROADMAY <
* » South Boston. Mass i

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston |
Atlieku visus pataisymo, remon- ! 
to ir projektavimo darbus iš lau- i 
ko ir viduje, jryvenamų namų ir | 
biznio pastatų, paeral Jūsų reika- j 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro. I

Telefonas AN 8-3630

Aukšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

, Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
} Draudžiame nuo polio, viso- •

1 {kių kitokių ligų ir nuo nelai- •
{ mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais insurance
{ kreiptis:

t *
reikalais •

BRONIS KONTRIM » ♦
J Jastice of thePeace—Constable • 

598 E. Broadway t
So. Boston 27, Mass. «

{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 { 
I

* Dažau ir Taisau 3
Namus iš lauko ir viduje. « 

_. Lipdau popierius ir taisau? 
£ viską, ka pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią J 
medžiagą.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadi«niaia 

pagral susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtoias ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir t’kis:
287 Concord Rd.. Rillerica. Mass.

TEL. MO 3-2913

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

>8000000000000aaoocooooom^

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

vai. ryto iki 8 vai. v, išskyrus Šventadienius ir sekai.

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

r r»rr.' i t

« a ««
««

Charles J. Kay f
LIETUVIS »

„ Plumhing—Heating—Gas—Oil J
* License No. 4839 »
* J Gazo šilimą permainyti $265 »
? Telefonas: CO 5-5839 J
* ___ »
« 12 MT. VERNON STREET 3 
? DORCHESTER 25, MASS. |

» a- a- -»• a A x a -

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai




