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Prezidentas, Siūlo Mažiau 
Mokesčių, jaugiau Išlaidų

Prezidento Biudžetas Ateinantiems Metams Numato 
Beveik 99 Bilionus Dolerių Išlaidų; Padidintos Išlai

dos Krašto Gynimui ir Erdvės Tyrinėjimui; Ki
tos Išlaidos Mažai Tepadidintos; Preziden

tas Pranešė Apie t’kio Veiklą 1962 M.

Prezidentas Kennedy per- Komunistai Pavogė 
eitą savaitę, ketvirtadienį, 
įteikė kongresui savo vy- Brangius PaveikslUS\ 
riausvbės biudžetą 1963-64 
metams ir siūlo valstybės iš
laidas padidinti iki 98,8001 
milionų dolerių, tuo tarpu, 

pajamos

Pereitą savaitę Venecue- 
loje komunistų būrys, dau-

kai pajamos numatomos į?y.m.°j.e. stu.tie.n^ii “ J311™- 
86,900 milionų dolerių. Tarp1 kllal- !slverz« Į Caracas mie- 
valstybės pajamų ir išlaidų. st« muziejų ir grasindami 

10,300,000,000 dolerių revolveriais pavogė penkiusyra 
nepriteklius.
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Atskiro Numerio Kai na 12 Centų

brangius paveikslus, atvež- Susipažinimas su ALT biuro patalpomis 1963 ir. sausio 5 <1
tus iŠ Prancūzijos parodyti D°n Varno posto organizatorius ir Tarybos pirm. J. Jat»s. ALT pitm. L. šimutis, Lie', u vos gen. 

Šiais metais iki liepos 1 d., ŲenecugĮos sostinės gyven- kons. dr. P. Daudžvardis; stovi — ALT valdybos nariai T. Blinstrubas, J. laialas, A. Rudis, dr. 
valsty bės biudžetą* tikimasi Įojams> i Drangelis ir dr. V. Šimaitis.
suvesti su 8,800 milionų do-

58-TIEJI METAI

Pažanga Derybose Dėl A- 
Ginklų Bandymų Draudimo

Prezidentas Pasikeitė Laiškais su N. Chruščiovu; Rusijos
Diktatorius Sutinka įsileisti "Du Tris Kartus“ Tarp

tautinę Inspekciją Į Sovietiją Patikrinti įtaria
mus “Žemės Drebėjimus“; 'lai Pažanga, Bet 

Derybos Dar Bus ilgos ir Vargingos.
Pereitą savaitę buvo neo- automatiško tikrinimo gali 

ficialiai atnaujintos derybos pakakti ir reLtalave kad 
tarp Sovietų Rusijos, Ame- inspektoriai vietoje ly
rikos ir Anglijos dėl atomi-
rių bandymų uždraudimo, 
la proga prezidentas Ken
nedy ir Sovietų Sąjungos 
min. pirmininkas Chruščio-

strumentais gaKtų tiKikii, 
ar bandymai dalomi ar ne.

Derybos su rusais bus dar 
ilgos, nes “du tris“ patikri
nimai per metus Amerikos 

. vas pasikeitė laiškais ir ru- vyriausybei atrodo neužten. 
sai pirmą kartą sutiko, kad • karni, o rusai ir dabar Chru- 

' tarptautiniai inspektoriai ščiovo laiškuose reiškia bai- 
t nieagoje. Sėdi iš kairės j dešinę: i ”du ar tris“ kartus per me- i kad tarptautiniai ins- 

! tus darytų patikrinimus vie- peKtoriai gali būti šnipai ir
' toje, jei kur bus pastebėtas norės rusisKas paslaptį* su- 
' Įtartinas “žemės drebėji-: žinoti.
' mas“. j Jeigu Ame "

Amerikos vyriausybė sa- Rusija susi., 
ko, kad toks rusų pasiūly- rdU gmkių.

, mas yra nebloga pažanga, dimo, tai ... -j-
Bninifi Streiką' nors inspektoriai turėtų daž- simas, k.£ ui *u tomis 

*• " niau lankytis įtariamose vie- valstybėmis, Kurios ueryoo-
tose. se nedalyvauja ir trijų vals-

Derybos tuo reikalu tę- susitarimu nebūtų su-

Po poros dienų Venecue
los policija padarė kratą pas IZ . . IZ , 
žinomesnius komunistus ir,1 I OKieCių I OUOS

Adenauer Paryžiuje

lerių nepritekliaus.
Daugiausia išlaidų padi-

dinama ateinančiais metais cikslus at,.ado.|
krašto gynimui ir erdves ty- Ka|tininkai suimti padė.
i inėjimo progiamai vykdyti, 
bet šalia to numatomas išlai
dų padidėjimas ir kai kurio
se kitose srityse, tik tas pa
didėjimas yra nežymus.

Banko Plėšikas Uostu Darbininkai 
"Prie Darbo“ Apalpo

ti į kalėjimą. Venecuelos 
komunistai, grobdami pa- 

i veikslus, peršovė vieną stu- 
' dentą, kuris norėjo vagims 
• sutrukdyti jų darbą. Dabar 

Šį pirmadienį preziden- kaltininkai turės ir už žino
tas pranešė kongresui apie• gaus peršovimą atsakyti, 
krašto ūkio veiklą 1962 me-' .
tais ir sako, kad ūkiška veik- Venecuela turi demokra- 
la per visus 1962 metus ge-į tlsH yynatfivbę ,r kaip tik 
rėjo, bet nepakankamai! pnes tą vyriausybę komum-
greitai, ir todėl reikalinga'^',^'į‘š1 P™?0'
Sumažinti mokesčius, kad | ^cijų, kelia didžiausią ler- V
.. , rr; ’ 1 mą, ruošia sukilimus ir sali dar pagvvetų. Tiesa, su-;..^’ ... ... T

J .. 1 , 1. . ’ i bes ūki sabotazuoja. Jau išmažinus mokesčius ir padi-,,

Vakarines Vokietijos va
das dr. K. Adenauer lankosi 
Prancūzijoje, kur jis ir pre
zidentas de Gaulle pasirašys 
vokiečių-prancūzų susitai
kymo ir susiartinimo sutar
tį. Pagal Adenauerį, naujas 
susitarimas užbaigs keturis 
šimtus metų vokiečių ir 
piancūzų nesantaikos ir ka-

Į Chamblee, Ga., vieną Šios savaitės pradžioje
banką įėjo plėšikas ir parei- į tarpininkai padarė naujau-, siamos šią savaitė dar neofi- rištos. Kaioama, kad komu- 
kalavo pinigų. Banko tar-: sius pasiūlymus dėl New1 cialiai. mstme ivmija jau greit tu-
nautojai išsigandę ieškojo i Yorko uosto laivų krovėjų! Derybos dėl atominiu r^s af ?e£ Ir ?ai3ar tun 
maišiuko, kur pinigus sūdė-Į sreiko baigimo. Unija pasiū-|ginklų bandymų uždraudi- at,ominių JinkI5 ka- 
ti. Tuo tarpu susijaudinęs lymą priėmė, bet laivakro- mo jau vedamos daug metų. ^p^tous’ Pranei.

ai
y

dilius išlaidas valstybės biu 
džetas tuiės kelerius metus

plėšikas apalpo, ir banko 
tarnautojai pradėjo ieškoti 
virvės jam surišti. Virvė bu
vo surasta ir plėšikas suriš-

viai dar turės dėl darbo są
lygų balsuoti. Turės balsuo-

Seniai jau buvo sutarta ne
bedaryti bandymų, kol dery pat turi atominių 

bet derybose nedari v c a, 
o todėl ū’ ji nesijaus sunšta 
Amerikos, Anglijos ir i usi- 
jos susitarimu tokių ginklų 
bandymus uždrausti.

ti ir laivų savininkai. Dery-! bos vedamos, bet rusai ame
bos dėl panašios sutarties rikiečius apgavo: jie pasi

ruošė bandymams, derybas 
nutraukė ir visą eilę bandy-

tas. Tada buvo pašaukta po- Į priėmimo pietiniuose ir šiau- 
licija, kuri išaiškino, kad ; įiniuose uostuose dar tęsia-Dr. Adenauer atvyko į 

Paryžių sekmadienio vakare 
ir turės pasitarimus su de 
Gaulle pirmadienį, antradie
ni ir trečiadienį. Adenauris 
sako, kad vokiečių-prancū- 
zų susitaikymas vyko pa
lengva ir dabar jau santy
kiai
galima

Europos vyriausybės ir 
plieno kompanijos aiškinai Kai dr. Adenauer buvo 
Amerikos skunda, kad kai paklaustas, ar jis darys ban-

kelių kartų komunistai ban 
dė suardyti aliejaus kasyk-

deficitus (trūkumus), bet 'as,.ir vi°na ka,ta''adalė d?- 
užtat apie 1967 metus pagy- ?el,; i™0’*01“! t°ms kas-vk- 
vėjusi ūkiška veikla defici-į oms*

išlygins. Taip įtikinėjai

alpstantis plėšikas yra 39 • mos, bet paprastai kitų uos-I paciarė. Tą pat turėjo ir 
metų Rov Lane. Jis norėjo‘tų darbininkai seka VT 
apiplėšti Peachtree Bank
and Trust Co.

Alpstančio plėšiko sėbras,

New
Yorko laivakrovius.

Laukiama, kad šią savai
tę streikas visuose rytiniuo-

tus
prezidentas ir jo ūkiški pa 
tarėjai. Ar kongresas su ta. 
nuomone sutiks, daug kas 
abejoja, o respublikonai 
kongrese jau skelbia, kad

PLIENO DUMPINGAS

jie kovos prieš' išpustą fede-! ku''k,s Plicno 5am?'klos Par' Palenkti ,.d« Gaulla
J _ rninrio covn Kflirhininc •. L'Sirl ne nneinnoainrii Artrrli
valinės vyriausybės biudže
tą-

Mirė Darbiečių 
Vadas H. GailskeU

duoda savo išdirbinius A- į kad jis nesipriešintų Angli
jos dėjimuisi prie Europos 
“bendrosios rinkos“ valsty
bių, jis atsakė, kad tokie 

Ar kaltininkai bus surasti į sunkumai bus išspręsti vienu
ir nubausti?

merikoi žemiau savikainos. 
Toks prekių pardavimas 
vadinama “dumpingu.“

Praeita penktadienį Ang
lijoje mirė Darbo Partijos 
vadas Hugh Gaitskell, 56 
metų amžiaus, po neilgos, 
bet sunkios ligos.. H. Gaits
kell vadovavo darbiečiams 
nuo 1955 metų, kada jis už
ėmė C. Attlee vietą ir pasku. 
tiniu laiku jau buvo laiko
mas būsimu Anglijos minis- 
terių pirmininku, nes buvo 
laukiama, kad darbiečiai 
būsimuose linkimuose gaus 
daugumą ir todėl grįš prie 
vyriausybės vairo.

Kaip netikėta H. Gaits-Į 
keli mirtis atsilieps į balsuo-j 
tojų nuotaikas ir į darbiečių Į 
politiką, dabar girdėti daug 
spėliojimų. Apie velionį H. 
Gaitskell šiame Keleivyje 
skaitytojai ras daugiau in
formacijų antrame puslapy.

PRISIPAŽINO

Theodore Dickie, 22 m., iš 
Boise. Idaho. prisipažino 
teismui 1961 m. balandžio 
9 d. nužudęs Nancy Joy 
Johnson ir jos 3 m. sūnų.

ar kitu būdu...

New Yorkgs Vis 
Dar Be Laikraščių

kuris automobilyje laukė pi.' se uostuose pasibaigs ir dar- j dė ir dabar rusai pirmą kar- 
nigų ir plėšiko, nesulaukęs Į bas bus atnaujintas. Uostų į tą sutinka įsiliesti tarptau
r>pi ninicni npi nlėšikn nabė- ! ori j;_____ > linine incr>oL-tr>vinc tib-rinti

Amerika daryti. Po to dery- ‘
bos buvo atnaujintos dėl Tunisas ir Al+e,. _ 
bandymų uždraudimo, bet _.
jos prie susitarimo neprive-' SpėįO Jau Susipjl^i

nep.ik-

ir, kai plėšikas įėjo į banką, 
jame buvo vienas “kostume- 
ris“ Tarnautojus ir tą inte
resantą banditas, mosikuo
damas revolveriu, suvarė į 
kampą ir reikalavo pinigų.
Beieškant, kur pinigus sūdė-! 
ti, banditas pradėjo svyruoti ( 
ir nugriuvo, jo revolveris iš-; 
lėkė iš rankos. Tada berei-1 
kėjo jį surišti...

Nevv Yorko didmiesčio 9 
dienraščiai vis dar neišeina, 
ir žmonės neturi savo įpras
tų laikraščių. Bandymai su
sitarti tarpininkaujant val
džios atstovams nedavė vai
sių. Raidžių rinkėjų unija, 
kuri streiką paskelbė dalyje 
spaustuvių, iki šiolei mokėjo 
savo nariams iš streiko fon
do paramos—viengungiams 
po $68.40 į savaitę, o vedu- 
siems po $96.80 į savaitę. 
Dabar streikų fondas jau į 
pradeda išsisemti, todėl;; 
streikuojantiems paramos) 
bus mokama iš vietinio uni-1 
jos skyriaus kasos.

Streiką tęsia ir Clevelan
do dviejų dienraščių darbi
ninkai.

MASKVOS MADOS

Tokios mados drabužius da
bar siūlo Maskvos didžio
sios krautuvės.

Tunisas ir naujai
susi

prezidentas
sutartyje laivakroviai laimiįstolė, kad tikrinimui būtų j 
39 centus valandinio uždai-! naudojamos automatiškos 
bio priedą. i dėžutės su instrumentais,

_________________ kurie registruotų atominius
bandymus, bet Amerikos 
mokslininkai abejojo, ar toBazės Turkijoj Ir 

Italijoj Paseno

Raketų bazės Turkijoj irj 
Italijoj, kurias amerikiečiai j 
buvo pastatę tose valstybėse 
atominėms bomboms laidy
ti, greitu laiku bus panaikin
tos. Turkija ir Italija su tuo 
sutinka.

Atominių ginklų bazės 
bus panaikintos todėl, kad 
povandeniniai laivai su “Po. 
laris“ raktomis pradės plau
kioti Viduržmio jūroj ir pa
vaduos bazes tose valstybė- 

| se. Be to, bazės Turkijoj ir 
j Italijoj nėra saugios, nes jos| 
yra žinomos ir karo atveju j 
būtų ra! išdaužytos pirma, 
negu jos galėtų pradėti veik. 
ti. Turkijoj Amerika turi 15, 
laris” raketom pradės plau-

Apie bazes Turkijoj ir 
Italijoj buvo kalbama laike 
Kubos krizės, kad jas mai
nyti į rusų bazes Kuboj, bet 
Amerika tokius mainus at
metė.

30 METŲ SENATE

r • • • - v

Šen. Richard B. Ruseil, de
mokratas iš Georgia. 30 
metę išbuvo senatorium. 
Tik dar vienas senatorių tė
ra ilgiau senate išbuvęs, ne
itu jis.

mokslininkams ruošti pasi
kėsinimą prieš Burgibos gy
vybę. Sąmokslininkai buvo 
suimti ir 13 iš jų nuteisti su
šaudyti. Burgiba ta proga iš
vadino Alžerijos vadą A. 
Ben Bellą “kvailu kaimie-Y •ciu.

Abi kaimyninės valstybės 
j atšaukė savo ambasado ius,
■ nors diplomatiniai sant; kiai 
nėra dar visai nutraukt: mi
zerijos užsienių reikalų mi- 

: nisteris sako, kad preziden
tas Burgiba ieško priekabių 

, ir nepadoriai užgaulioja Al
žerijos vadą, kas tik gali ga
dinti gerus kamyninius san
tykius. . .

KONGO KARAS JAU 
VISAI PRIE PAT GALO

Jungtinių Tautų kariuo- 
mnėe, su Katangos - prezi
dento čombės parama žy
giuoja Į Kob.vezi miestą kur 
paskutinės Katangos iė°-os 
yra raginamos pasiduoti JT 
kariams. Nemažai Katangos 
karių “dingo“ iš Kohvezi į 
raistus, pasitraukdami su 
ginklais ir amunicija. JT sa
ko, kad tai galas kadui!

t
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Pfui! kiniečiams i•
.. Rytiniame Berlyne posėdžiauja rytinės Vokietijos ko. j 
munistų partijos suvažiavimas, kuris susilaukė garbės/ 
kad į ji atsilankė Sovietų Sąjungos diktatorius N. S. Chru
ščiovas. Atsilankė i suvažiavimą ir kiniečių trijų vyrų de
legacija. Tie patys trys kiniečiai lankėsi ir kitų komunisti
nių partijų suvažiavimuose—bulgarų, čekų ir kt.—ir vi
sur jie kalbėjo tas pačias kalbas, visur gynė grynąjį leni
nizmą nuo Chruščiovo atmiešalo. Tą pat tie save bekarto. 
jantieji kiniečiai papasakojo ir vokiečių komunistų suva
žiavimui, tik ši kartą delegatai juos nušvilpė, nubaubė ir 
triukšmingais ”Pfui“ palydėjo nuo tribūnos, o Nikita iš 
viso neatėjo pasiklausyti, ką kiniečiai turi pasakyti. . .

Kiniečiai ne tik buvo nubaubti ii- nukaukti, bet suva
žiavime pirmininkavęs komunistas jiems atėmė net balsą 
ir pasakė pamokslėlį, kaip jie turi elgties gerų komunistų 
suvažiavime. . . Ar kiniečiai pasimokys ateičiai, galima 
abejoti, šiuo tarpu nėra abejonės, kad Maskvos komuni
stų išminčiai diktuoja politinę liniją ir tikrąjį “leniniz
mą” visiems Europos komunistams, išskyrus Albaniją, 
Maskvą seka iš likusio pasaulio komunistinės partijos, o 
kiniečiai turi sąjungininkų tik Azijoje (šiaurinėj Korėjo
je ir Vietname).

Toks jėgų pasiskirstymas komunistiniame pasaulyje

NIKITA CHRUSCIOVAS VARŠUVOJE

Vykdamas į Rytą Vokietijos komunistą partijos suva
žiavimą Berlyne. Nikiu Chruščiovas buvo sustojęs 
Varšuvoje 'pailsėti“. Kairėj Chruščiovas, dešinėj Len
kijos komunistu galva (iomulka. užpakaly ministeriu 
kabineto nariai.

neretai išsiskiria- Ypač ryš-. bes eiti prie nusiginklavimo,
' kus įvairių nuomonių pasi-; ar bent prie ginklavimosi 

atrodo nelygus, bet nereikia užmiršti, kad kinų tauta vie- reiškimas partijoje vyko po! aprėžimo. Tokie ir panašūs

žiūras į nusiginklavimo rei- 
f kalą ir pagaliau įtikino par. 
tijos narius, kad jo užimama 
pozicija yra teisinga ir rem
tina. Sekančiame suvažiavi
me opozivija kažkur išgara.

į vo ir didžiulė dauguma na- ’ 
rių įsitikino H. Gaitskell po-j Ką 
litikos nuoširdumu ir teisin. Į 
gurnu. Per
tris metus

ritėtas partijoj buvo tiek iš- j spaudos atstovais ir ta pro- 
kilęs, kad visa partija, nuo ga pasakė, kad Anglija, 
kairės iki dešinės, jį pripa- kaip salos valstybė su pla- 
žino vertu pasitikėjimo ir čiais interesais užjūriuose, 
nedvejodama juo sekė. vargu dėsis į Europos muitų 

Pikta mirtis nutraukė H.
Gaitskell darbą darbininkų 
eilėse ir gal būt sutrukdys 
Darbo Partijai grįžti prie 
vyriausybės vairo artimoj 
ateityj, bet jo parodytas va
dovavimo pavyzdys ir mo
kėjimas visur visus parti- 

: jos žmones jungti bendram 
• darbui bus paskatinimas vi
sai partijai eiti vieningumo 
keliu į pergalę ir naujus so
cializmo idėjos laimėjimus.

Kas savaite
sakė de Gaulle?

Prancūzijos prezidentas

; lengvai išaiškino. Girdi, jei 
I mokesčiai bus sumažinti, 
tai ūkiška veikla pagyvės ir

t paskutiniuosius Į gen. de Gau„e pėreitą savai. Į a u
H. Gaitskell auto-1, turėjo pasikalbėjimą su Jikla (,!J. f£UĮį,u

uniją, nors derybos dėl an
glų prisidėjimo Briuselyje 
dar vyko ir dabar nėra dar 
nutrauktos.

Dėl to de Gaulle pasisa
kymo kilo audra Amerikos 
laikraščiuose. Esą de Gaulle 
nori sabotuoti Anglijos pri
sidėjimą prie Europos bend. 
rosios rinkos valstybių, o 
tuo

pajamų ir iždui, o tada de
ficitų gadynė bus praėjusi.

Kartais gali ir taip atsitik
ti, kad sumažinti mokesčiai 
duoda daugiau pajamų, jei 
bendroji ūkio apyvarta žy
miai padidėja, t>et ar taip 
butų Amerikoje sumažinus 
mokesčius, tai yra tik spėji
mas. Niekas negali įrodyti, 
kad mažesni mokesčiai duos 
daugiau pajamų. Galima to
kią viltį turėti, bet galima 
ir apsivilti.

Atrodo, kad kongresas į

...... . . , . .. . to kai partija turėjo užleisti I klausimai buvo partijoje ap-savo skaičiumi atsveria su kaupu visą komunistini pa- uuiej uz. h '
iii’ 700 miliionu kiniečiu vra “sau pasaulis” ir visada vyriausybės vairą konservą- tariami ir vis buvo tanama 
Ui. 700 milijonų kiniečių yra san pasaulis ir visada irmo ^^5^ si dėl gnmmo 1 vynausybę ir

darbiečių valdymo pokari- kokia pi agrama tas 
niais metais. Balsuotojai ne- mas būtų įmanomas ir bai

na
šaulį
bus didelė jėga. Kinija ir komunistų valdoma nebuvo ir 
nėra Maskvos satelitas, o dabar kinų komunistai aiškiai 
peršasi komunistiniam pasauliui į vadovus. Kad dėl to 
kinam teko susidurti su Maskvos pretenzijomis stovėti ko
munistinio pasaulio priešakyje, kinų komunistų tas nela
bai tebaido, juo labiau, kad rusai ekonominę pagalbą Ki
nijai labai sumažino ir daugiau bando papirkti “neutra
liuosius“, negu paremti „tikrus“ leninistus kinus.

Skirtumai tarp rusų ir kinų komunistų svarbiausiai 
liečia santykius su kapitalistiniu pasauliu. Kinai yra žo
džiais karingesni, rusai, turėdami galvoje “40,000 ameri
koniškų atominių bombų” (Chruščiovo apskaičiavimu), 
yra taikingesni ir piktinasi, kad kiniečiai juos vadina bai- .
liais. Pagal Lenino “mokslą” kiniečiai yra teisūs, bet gy- dldellu pasisekimu. -
venimas yra stipresnis, negu Lenino pranašystės, todėl 
rusai Leniną ramiai “reviduoja” ir tą mėsinėjimą vadina 
“tikruoju leninizmu.” Kartu su Chruščiovu veidmainiau
ja ir Europos komunistai, kurie yra priklausomi nuo Mas
kvos, o nuo kiniečių priklausomi Azijos komunistai ir 
Albanijos skerdikai “laikosi” Lenino žodžių. Karo klau
simas ir yra kinų ir rusų ginčų esmė, o prie to prisideda 
ir kinų komunistų vadų nenoras būti ant rusų pavadžio, 
kas yra visai suprantama.

Laisvės reikalas pasaulyje iš komunistų nesutikimų 
didelės naudos dar negali tikėtis. Rusijos vykstantis šioks 
toks palaisvėjimas yra labai lėtas ir dar nėra jokių davi
nių manyti, kad komunistų diktatūra eina prie suaižėjimo 
ir subyrėjimo, o kol ta diktatūra laikosi—piliečių laisvių 
atstatymas Rusijoj yra tik svajonė.

Mažai pakeitimų rusų-kiniečių kivirčai įneša ir į va
dinamojo laisvojo pasaulio santykius su komunistiniu pa
sauliu. Pagrindiniai priešingumai lieka ir Chruščiovas vis 
dar norėtų “laidoti,” tik Amerikos kariška galia įkvepia 
jam padorumo ir pagarbos, o todėl jis norėtų “laidoti” 
be atominio karo. Jo norus lengva suprasti, bet nuo norų 
iki laidotuvių kelias yra ilgas ir duobkasys gali dar pats 
su visu savo diktatūros režimu palysti po velėna.

Mirė Hugh Gaitskell

miamą
Prieš savo ligą H. Gaitsk- menę.” 

ell buvo numatęs keliauti į; Dėl to de Gaulle pasisa

pačiu jis norįs sabotuoti | preZįdento biudžetą, sie- 
ir Amerikos prezidento re-! kiant| ne(. 99 bilijonų doie_ 
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įvertino darbiečių vyriausy. 
bės pravestų reformų ir ka
ro stipriai apardyto Angli
jos ūkio atstatymo. Tai bu
vo atliktas didelis darbas ir 
tik dabar jau ir priešininkai 
pradeda pripažinti, kad an
glų darbiečiai pokariniais 
metais pasirodė pilnai su
brendę kraštui vadovauti ir 
krašto atstatymą įvykdė su

Kada dėl balsuotojų kal
tės darbiečių vyriausybė pa
sitraukė, partijoj kilo nema
------ —il-i— ----- - .4 Al nlnmniziZatl uvi
ilgesnio socialistų bandy-1 jmią 
mo kraštui vadovauti. Vie- ’ 
ni manė, kad per mažai ūkio 
šakų socializuota, kiti manė, 
kad per mažai socialinių re
formų pravesta, kiti kitaip 
aiškino darbiečių pralaimė
jimą rinkimuose. Tuos klau
simus besiaiškinant, turėjo 
būti paliesta ir darbiečių vy
riausybės užsienio politika. 
Darbiečių vyriausybė pada
rė Angliją atomine galybe, 
socialistinjė vyriausybė ne
žiūrint visokių pokarinių 
trūkumų ir sunkumų surado 
lėšų atominiams ginklams 
gaminti. Ar tą reikėjo dary-

suotojams priimtinas? 
Besiaiškinant partijai nu

eitą kelią ir ateitį, partijos 
priešaky atsistojo 1955 me
tais Hugh Gaitskell, kuiis 
per kelius metus vadovavi
mo partijai sugebėjo partiją 
suvienyti, įkvėpti jai pasiti
kėjimą savimi ir pastayti 
darbiečius į pergalės kelią. 
Miręs darbiečių vadas H. 
Gaitskell jau buvo laikomas 
kaip būsimas Anglijos mi- 
nisterių pirmininkas, juo la
biau, kad įvairūs papildomi 
rinkimai rodė konservatorių 

“nusidėvė- 
ir balsuotojų pasiilgi

mą naujos vadovybės prie 
valstybės vairo ir naujų 
idėjų vyriausybėje.

nai-tiioc. crpftikaVlJVZir --------
99

Maskvą ir ten kalbinti So
vietų vadus dėl nusiginkla
vimo ar bent atominių gink
lų baudymų uždiaudimo. Ta
proga ir lietuviai socialde-• jai už Europos išgelbėjimą 
mokratai kreipėsi į mirusį nuo nacių vergijos ir pana-

kymo teko skaityti keisčiau
sių nuomonių. Esą tai gališ
ka provokacija Anglijai, ne
dėkingumo rodymas Angli-

anglų socialistų vadą, kad 
jis Maskvoje atkreiptų ko- 
munitų vadų dėmesį į reika
lą likviduoti plėšikišką Sta
lino politiką santykiuose su 
pavergtomis tautomis, kaip 
Lietuva ir kt. tautos, kurios 
Vakaruose nėra užmirštas ir 
kurių pavergimas yra viena 
iš priežasčių, kodėl santy
kiai tarp Rytų ir Vakaių ne
gali būti normalūs, geros, 
padorios kaimynystės san
tykiai. Deja, mirtis nutrau
kė kelionę ir visus kitus pla
nus, o Anglijos socialistai

nacių vergijos ir pana
šių daugiau ar mažiau piktų 
pastabų.

O ką gi sakė de Gaulle? 
Jis sakė tą, ką daugybė an
glų sako kasdien ir ragina 
savo kraštą nesidėti į Euro
pos valstybių sąjungą. De
Gaulle mano, kaip tie ang-,

rių, žiūri skeptiškai ir nema- 
žai įstatymų leidėjų galan
da peilius išlaidoms karpyti. 
Kiek, kaip ir kur, matysime 
vėliau, kada biudžetas atsi
durs po kongresiniu peiliu.

Arabų pasaulyje
Arabų pasaulis yra savotiš
kas. Apie 70 milijonų žmo
nių kalba arabų kalba ir va
dina save arabais, bet tam 
skaičiui žmonių reikia apie 
20 valstybių, nes į mažesnį 
skaičių jie nesutelpa. . . 

Neseniai gimė nepriklau-
. . , . . . , , soma Alzema. Kaimynineglų konservatoriai irdarbie. m - i * v- i-« n ...... Tuniso valstybe padėjo A -čiai, kurie yra prieš Angli

jos dėjimąsi į Europos mui-1 -žerijos arabams kariauti ir,
štai, šiomis dienomis Tuni-

todėl ir tik lyg kokias sąs
kaitas suvesdami Amerikos

- - , ... i laikraščiai de Gaulle pasta-
dideliame liūdesyje turi ieš-1 bas išpūtė ir padarė iš jų 
koti pavaduotojo per anksti j kažinkoki kaltinima Pran- 
mirties pagrobtam vadui.

tų uniją. Bet kai du sako tą; „ .......
.. .. _ . . y sas gavo užmokesti uz jojopati, tai nėra tas pats. Tik . ° . ,, LJ.1 * ! nUAtmn normino Ar/nvnoiduotąją pagalbą Alžerijai. 

Tuniso prezidentas Burgiba
savaitę olr i mzl iuinvivrr’i,

Prieš kelis metus vienas 
darbiečių partijos suvažia
vimas priėmė nutarimą dėl 
vienašališko Anglijos ato- 
minio nusiginklavimo. Hugh j 
Gaitskell buvo priešingas' 
tokiam nutarimui ir todėl 
suvažiavimo priimtas tari
mas atrodė lyg nepasitikėji
mo pareiškimas partijos va
dui. H. Gaitskell tuoj po to 
suvažiavimo ėmėsi darbo iš
aiškinti partijos nariams sa
vo poziciją ir daugybėje su-

URUGVAJUS

Graži N. Metų kalba

Sekmadienį, sausio 6 d., 
dabartinis Lietuvos atstovas 
Pietų Amerikoje Anatolis 
Grišonas per lietuvių kunigų 
radiją Naujųjų Metų proga 
pasakė gražią turiningą kal
bą, kurioje pavaizdavo šių 
dienų Lietuvos padėtį.

cuzijai.
Kai kurie prancūzai de 

Gaulle nuomonę atmeta, 
kaip ją atmeta ir anglai į 
Europos muitų uniją dėji- 
mosi šalininkai. Prancūzų Į 
tarpe prieš de Gaulle nuo
monę pasisakė Jean Mon. 
net, Europos muitų unijos 
“tėvas” ir sumanytojas.

Apie Anglijos dėjimąsi į 
Europos ūkišką bendruome-j 
nę spręs pati Anglija, kai ,

ti ir kaip paskatinti valsty- sirinkimų aiškino savo pa- Į rasus ir'jų

batlaižius — lietuvių komu
nistus.

Atstovas A. Grišonas yra 
malonus, nuoširdus ir popu
liarus lietuvių tarpe.

Girtų tragedija

; siu į ūkišką bendruomenę, 
j arba būsimą muitų uniją.
! Hugh Gaitskell buvo in
teligentas, atėjęs į darbinin
kų judėjimą iš “viduriniųjų 
klasių.” Prieš įsitraukdamas 

į į socialistinį judėjimą H. 
Gaitskell buvo ekonomijos 
profesorius ir darbiečių eilė
se greit užėmė žymią vietą, 
o po Attlee ir kitų senųjų 
vadų pasitraukimo iš vado
vybės, jis iškilo į pirmą vie
tą parlamentarinės frakci
jos priešakyje, o per pasta
ruosius du metus visos par
tijos buvo pripažintas ne tik 
partijos vadu, bet ir jos vie. 
nytoju.

Anglijos Darbo Partija 
yra savotiška koalicija. Į 
partiją yra susijungusios 
darbininkų unijos, darbo 
partijos organizacijos ir da
lis darbininkų kooperatyvų. 
Partija visose savo organi
zacijose jungia apie 8 mili
jonus narių ir, žinoma, įvai-

NEW HIGHER DIVIDEND
YOUR SAVINOS 
NOW EARN Jg 
MfiMER BAISui4
21 Mllk” ST BOSTON Q

derybose bus paaiškėję ga- 
į lutinai, kokiomis sąlygomis 
anglai gali įsijungti į bend
rąją Europos šeimą.

Togo maištininkai

Togo respublikos prever- 
smininkai paaiškėjo: jie pa
tys save pavadino buvusiais 

! prancūzų kolonialinės in- 
' fanterijos kariais, kurie dėl 
nedarbo turėjo kęsti visokių 
trūkumų. Mokėdami ginklą 
vartoti, jie panaudojo gink
lą valdžiai nuversti ir pa
kvietė opozicijos žmones su- 

_ daryti naują vyriausybę, o 
Šcinskienė, 58 m. amž. Už-įpatvs perversmininkai žada 
muštasis pas ją ir gyveno. Į “viską prižiūrėti.”

Gruodžio pabaigoje Cerro 
priemiesty lietuvės Leono
ros Sčinskienės namuos gir

tuokliaujant užmuštas pen- 
i sininkas J. Dirsė, 70 m. amž. 
Į Jį bonkos smūgiu užmušė 
tų namų šeimininkė minėta

"SAVMY-MAIL” MT

POSTAGE RAM M 
BOTO WAYS

Pereitą penktadienį po 
r ana trumpos, bet sunkios 
ligos .mirė Anglijos Darbo 
Partijos vadas Hugh Gaits
kell vos sulaukęs 56 metų 
amžiaus. Anglų darbiečiams 
tai yra didelis smūgis, ypač 
dabar, kai bet kada gali bū
ti paskelbti parlamento rin. 
kimai spręsti klausimui, ar
A radijai dėtis prie Europos - . , ------ ,. — . _
šešių valstybių, apsijungu- nais klausiniais nuomonės 636 E* Broadway

1M3 METŲ RELE IVH,

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS"
—:-------South Boston 27,

Užmušėja suimta ir kalėji
me laukia teismo.

M. Krasinskas

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite.
kad geriausia dovana 
šios knygos:

Stasio Micbelsono "Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

"Lietuva
$5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
į*nt”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio "Penktieji 
kaina $6.00.

Kaip atrodo. Togo per
versmas yra politinio bandi
tizmo išdava. Ir tokios ide
ologijos žmonės gali valdyt, 
jei jie turi šautuvus ir moka 
šaudyti. Sau jie darbo parū
pins, bet kas per nauda bus 
kraštui, jie to, tur būt, visai 
ir nesvarsto.

pcinuj
kad Alžerijos vadas Ben 
Bella rėmęs sąmokslininkus, 
kurie norėję užmušti Burgi- 
bą! Tai gana keistas atsi
dėkojimas, o Burgiba Alže
rijos vadą už tai išvadino 
“kvailiuku kaimiečiu.”

Burgiba irgi yra geras. Jis 
turėjo savo opoziciją. Tos 
opozicijos vadą jis j viliojo į 
derybas Vokietijoj ir ten, po 
derybų, opozicijos vadas 
buvo rastas viešbutyje pa
skeltas. . .

Trys su puse milijonai al
žyriečių jau kelintas mėnuo 
yra maitinami Amerikos ja. 
vais ir kitais produktais. Bet 
Alžerijos vadai iki paskuti- 

i nių dienu bijojo viešai pasa
kyti, kad veik pusė jų šalies 
gyventojų minta iš Ameri. 
kos maisto perteklių. Sar- 
matijosi gal?

Kol Alžerija kariavo už 
savo nepriklausomybę, visi 
šiaurinės Afrikos arabai 
kalbėjo anie vienybę, bet 
gavę nepriklausomybe alžy
riečiai apie tai ir neužsime
na, kaip neužsimena nė jų 
kaimynai.

Giliau arabų pasaulyje 
Egiptas su desetku tūkstan
čių ar daugiau karių ikūrė 
Jemeno respubliką, o Saudi 
Arabija mobilizuoja jėgas 
egiptiečius iš ten išvaryti. 
Gal išvarys, gal ir ne, bet 
arabiška “brolybė” toli gra
žu nežydi. Arabiškas Irakas 
laižosi žiūrėdamas i arabiš
ką Kuwait todėl, kad ten

bus Klausimas, kas bus se-» daug yra aliejaus, o arabiš-
kantis Afrikoje?

Mokesčiai ir išlaidos
Prezidentas J. F. Kenne

dy pereitą savaitę pasiūlė 
kongresui sumažinti mokes
čius ir dvi dienas vėliau siū
lė padidinti valstybės išlai
das. Kaip su mažiau mokes
čių padengti daugiau išlai
dų? šitą mįslę prezeidentas

ka Sirija nepebaigusi vieno 
kariško perversmo tuoj ima
si kito, o jei nepavyksta, tai 
ir vėl pradeda iš nauio!

J. D.

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

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE MIAMI, FLA. KANADOS NAUJIENOS
LDD 7 kuopos metinis 

susirinkimas *

Sausio 13 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Dr-jos 7-sios 
kuopos narių visuotinis susi. 
rinkimas.

Apie kuopos veiklą 1962 
metais pranešė sekretorė 
Antonette Buivydienė.

Per metus buvo 9 susirin
kimai. Kuopa surengė Atve
lykio metu margučių vakarą, 
kuris davė pelno $161.84, ir 
Kūčių vakarą, kuris kuopos 
iždą papildė $181.28

Kuopos atstovai dalyvau
ja Alto skyriuje, o taip pat 
ir Balfe, nariai priklauso 
Atletų ii- Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubams ir ten kiek 
išgali veikia.

Kuopa platina knygas. Ji 
buvo užsisakiusi St Michel. 
sono "Lietuvių išeivija A- 
merikoje“ 45 egz., iš kurių 
24 egz. jau išplatinti ir tiki
masi netiukus ir likusias iš
platinti. Išplatinta ir 20 egz. 
Keleivio kalendoriaus.

Kuopa įėmė kitų organi
zacijų parengimus. Pvz., 
Lietuvių Atletų klubo paren. 
gimo bilietų nupirkta už 
$40, o Lietuvių Piliečių klu
bo už $25, aukota Altui, 
Balfui.

Kuopa pernai turėjo ir 
skaudžių nelaimių. Ji nete
ko drg. Juozo V. Stilsono ir 
kun. Jurgio čerkausko.

Drg. J. Stilsonui susirgus, 
kuopos nariai ir komitetas 
subruzdo jj gelbėti. Buvo 
kreiptasi j atskirus kuopos 
narius ir bičiulius aukų. Per 
kelias savaites suplaukė apie 
$800. Jie drg. J. Stilsono 
nuo mirties neišgelbėjo, bet 
šeimai buvo didelė parama. 
Jam mirus visi, kas galėjo, 
dalyvavo šermenyse ir laido, 
tuvėse, kuopos vardu padė
tas gėlių vainikas.

Skaudi buvo kuopai ir 
kun. J. čerkausko mirtis, nes 
ji ištiko netikėtai. J. Rima
vičius, Pianas Spūdis ir vi-

SLA 44 kp. banketas
sas komitetas dalyvavo lai- r, . , - ..., . , J , x lai buvo gražus pobūvis,dotuvese, kuopos vardu ant . , . .. , . .F1/u, ...kapo padėjo į«ių vainikų.

Kuopa nepamiršo ir kitų menų. J j pradėjo F. Rod 
gers, kuris paprašė toliau 
vadovauti Oną Kaulakienę, 
ši įteikė iš Centro gautas do
vanas kamen ir F. Rodges 
už jų uolų darbą SLA labui.

draugų, kuriuos ištiko nelai. 
mės. Milus Steponui Straz
dui Bostone, Pranciškai Ra
manauskienei Noivvoode,
Kazimierui Gugiui Chicago. 
je, jų artimiesiems buvo pa
siųstos užuojautos.

Kuopa kreipėsi j Centro1 na, o po jų Floridos Lietuvio 
Komitetą, siūlydama išleisti leidėjo žmona Pocienė su 
draugų J. V. Stilsono ir St. Lipniekiene, Lipnickui akor. 
Strazdo biografijas ir paža- deonu palydint. Svečiai plo- 
dėdama prisidėti lėšomis. į jo delnų nesigailėdami.

Susirinkimas sekretorės i Kalbėfc) Mote)1J Klubo 
kiuopsciai paiuoštą prane
šimą priėmė ir padėkojo.

B. Spūdienė pranešė, kad

Meninėj daly padainavo 
1 Vytautas Lipnickas su žmo-

Kalbėjo Moteių ------- (
į pirm. J. Nevienė, Lietuvių 
Piliečių Klubo naujasis pir
mininkas V. Kraus, E. Vir-

JULIJA IR ANTANAS BIRETOS

Jit Lctsp UIIVUC MUuu&lll.

TORONTO, ONT.

Alto skyrius Vasario 16-sios belienė ir Pocius iš Gulfport, 
minėjimui jau pasiruošė. Į pja 
Kuopos atstovų pasiūlytas!
Seimo naiys Jonas Januškis 
atmestas, nes jau buvę anks. 
čiau susitarta su kitu asme
niu.

Ji tap pat pranešė nema
lonų dalyką: aikštelėj prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
padaužos sulaužė suolus ir 
apgadino medelius. Dariaus 
ir Girėno komitetas kreipė
si i policij’ą, prašydamas ge
riau aikštelę prižiūrėti, ir 
suolus sutaisyti.

Natalija Stilsonienė pra
nešė, kad gegužės mėnesį 
ji ruošiasi savo gyvenimo 
draugui Juozui Stilsonui pa
statyti antkapį.

Vienas iš dalyvių

Vėliau vieni šoko, kiti a- 
lutj girkšnodami šnekučia
vosi.
Piliečių Klubo susirinkimas

Sausio 14 d. buvo Lietu
vių Piliečių Klubo susirinki
mas, kuriam vadovavo pirm. 
Antanas Kadsel. Jame buvo

Pavyzdingas lietuvis
Netrukus sueis pusė metų, rius ir korespondentas, 

kai 1962 m. rugsėjo 24 d. Jei ne velionis Antanas ir tos 
Manchestery, Conn., mirė jo bendradarbiai Bronius 
kuklus žmogus, kuris visą Vedeikis ir Adomas Viznis, 
savo amželį plušo lietuvybei tai SLA 4-ji apskritis nebū- 
šiame krašte kuo ilgiau iš- tų galėjusi įveikti tų sunku-

Ancevičių sukaktis

Oakville, Ont., netoli nuo 
Toronto, gyvenantiems Pra
nui ir Paulei Ancevičiams 
suėjo 30 metų vedybinio gy. 
venimo. Ta proga giminės ir 
artimi draugai padarė jiems 

i mažą netikėtumą, sureng- 
i darni kuklią puotą. Tai įvy
ko sekmadieni, gruodžio 1 d.

Abu Ancevičiai yra pla
čiai žinomi visuomenės vei
kėjai Kanadoje. Apie Ance. 
vičių populiarumą, ypač 
Prano Ancevičiaus, neten
ka kalbėti. Jį žino visi, o jeL 
gu dar tokių yra, kurie neži
no, tai tie lietuviai turbūt 
neskaito lietuviškų luikraš- 
čių, nesidomi lietuvių išei- 

1 vių gyvenimu, jokia politi
ka ir galvoja, kad jie yra iš
mintingiausi. Ancevičiaus į. 
domiam, audringam Golgo- 

kelių gyvenimui tik 
trumpai pavaizduoti reikėtų’ 
daug popieriaus ir laiko. 
Šiuo kartu neturiu nei vieno, 
nei kito ir tenoriu palinkėti

atrodys geriau laidoti su ti
kybinėm apeigom, tegu lai
doja. Jam, sako, vistiek.

Palaidotas gruodžio 1 d. 
su katalikiškom apeigom 

i Šv. Jono Krikštytojo para
pijos lietuvių kapuose Port 
Credit, Ont. Gaila, kad likt 
mas anksti išskyrė reikalin
gą žmogų iš gyvųjų tarpo.

Visų žmonių majoro 
neišrinko

priimta 1962 m. apyskaita j laikyti. Tai Antanas Bireta. mų, į kuriuos ji buvo pate-Į Ancevičiams dar daug 30- 
ir įvesdinta į pareigas nau
joji valdyba: pirmininkas 
V. Kraus, vicepirm. A. No
reika, sekr. dr. Jonas P. Sur- 
bis, fin. sekr. E. Virbelienė, 
ižd. J. Goodwill, maršalka 
Jonas Virbela.

Susirinkimui pasibaigus,

Gruodžio 3 d. rinkome 
Toronto miesto valdžią. Na- 
than Phillips miesto valdy
boje išbuvo, rodos, 18 metų 
oldermonu. Niekas kitas 
taip ilgai nėra išbuvęs. Dėl 
to kai kuri spauda jį vadino 
"diakonu“. Padrąsintas jis 
kandidatavo į majorus, bet 
prala imėjo. Sekančiais rin
kimais vėl kandidatavo ir 
buvo išrinktas su didele bal
sų persvara. Nuo tada Phil
lips pradėjo save vadinti 
"visų žmonių majoru“ (Ma- 
yor of all the peaople). Taip 
besivadindamas ir didžiuo
damasis išbuvo majoru 8 
metus. Bei įgriso jis ir tiem, 
kurie jį rėmė ir "diakono“

Jis gimė Pašilės viensėdy, kusi. Antanas su savo geru jų, sveikatos ir darbingumo, j varda davė. Gruodžio 3 d 
Mirė drg. Ignas Bieliauskas ] eidamas į rinkimus, prašėsio augo ir mokėsi Ukmergėj draugu Fonunatu Bago- 

ir Vilniuje. Jo tėvai Adomas čium, kuris tuo metu buvo 
ir Ona Biretos. Tėvas save SLA prezidentu, važinėjo į

naujasis pirm. visus pavaiši- nas, kol Lietuvoj gyveno,; 
no stikleliu degtinės, sumuš. | lietuviškai nemokėjo, 
tiniais, kavute.

KNYGOS JAUNIMUI

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

į TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusk, kaina .................... $2.00

Moterų kortų vakaras
Sausio 12 d. buvo Moterų 

Klubo kortų vakaras, kuris 
gerai pasisekė.

Sandaros susirinkimas

Sausio 12 d. buvo Sanda.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša-’ ros 52 kuopos narių susirin

ka, gražios iliustracijos, 24 kimas, kuriam vadovavo pir-
psl., kaina .................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba.
kaina ........................... $1.00

MCLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaites vaikams. 69 osl. 
raina .............../......................... 11.56

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuviiį 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, kad1 
Išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- v 1C1US*

mininkas F. Rodgers.
Serga

Lietuvių Klubo garbės 
pirmininkas F. Mockus guli 
Victoria ligoninėje.

Mirė

Per 1962 metus mirė 8 lie
tuviai.

L. J. Stasiulis

BRIDGEPORT, CONN.

Minėsime Vasario 16-ją

Vasario 16 minėjimas Al
to skyriaus ruošiamas para
pijos salėje (443 Park Avė.) 
vasario 17 d., sekmadienį, 
4 vai. popiet Pagrindinis 
kalbėtojas bus Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys V. 
Vaitekūnas iš New Yorko, 
kalbės ir vietinis žum. Jonas 
Karys, kleb. kun. J. V. Kag 
lauskas ir vikaras J. Juške-

Lapkričio 28 d. Šv. Juozą, :: išrenkamas dar 2
kildino iš bajorų, todėl lai- tuos miestus, kur kuopos bu. P? ligoninėje mirė Ignas 1
kėši bajoriško papročio —, vo neveiklios, ir stengėsi Bieliauskas. Velionio svei- baigtus darbus Tačiau 
lietuviškai nekalbėjo, namų joms padėti savo veiklą su- kata jau daug metų nebuvo j OTla nAfl*v£fQ1- 

labai stipri, bet paskutiniais

metams, 
majoras, 

ne-

kalba buvo lenkų. Ir Anta .
’ dvejais metais smarkiai su 
šlubavo. Kartais pasitaisy-

Antanas buvo gabus vai-i 1davo’ P° ir vėl ios re_
kas ir mėgo mokytis. todėlSyV’ !^davo. Ir po dvejų metų
tėvai ji leido mokytis ir tikė- į velioni? spausdinų I “s'vo^išiSdeZrmett
JOSI turėti sūnų kunigą. Kasi* j- ckaitė bendradarbis-• , Y08.8?813806811111 metŲžino gal taip ir būtu buvę I ■ 1 ’ bendradarma suiaukusi zmOgų.
Žilio, gai taip II uuių ouvę, vo jVainuOge lietuvių laik-1 U, ° o
jei ne netikėta stirnos nelai. Į raščįUose buvo ilgametis i ',ell°.nis buvo ankstyves
ni _ mirė tėvelis ir Anta-1—S Y ♦ • -g J? nės emigracijos lietuvis, pri. 
n uka? turėjo nutraukti savo radarbis> turtjo knygy. klause Toronto SLA 236 

nėlį, kurį vadino lobynu.mokslą, susilaukė patėvio, 
kuris Antanukui nebuvo pa
lankus.

Tokiai padėčiai esant, 
lengva suprasti, kodėl jau 
1908 m. Antanas atvažiavo 
į JAV ir apsigyveno Bayon- 
ne, N.J. Čia iis susipažino su 
Petru Mikalairiu ir, jo pa

dedamas, pradėjo mokytis 
lietuvių kalbos ii- rašto. Pra. 
mokęs jis įsirašė i ten iau

kuopai nuo jos įsikūrimo. 
Kiek vėliau Toronto lietu- 

Velionis buvo eilinis dar- viai socialdemokratai įstei- 
bininkas, bet jis dirbo, kiek gė socialdemokratų organi- 
tik pajėgė savo senosios tė
vynės labui, rėmė Vasario 
16-sios gimnaziją ir kt.

Velionis buvo ne tik pa
vyzdingas visuomenininkas,

gus netikėtai ir smarkiai 
pralaimėjo. Dabar išrinkta
sis Donald Sumerville. bu
vęs populiarus kontrolierius,X——-  T*_«vxw*w, mnvas zmugus. *’1S 
mokėjo suprasti mokesčių 
mokėtojus. Koks jis bus ma
joras, pamatysime po metų 
kitu.

Dar keletas žodžiu apie 
buvusį majorą Phillips. Jis 
žvdų tautybės, korservato- 
riu nartiios žmogus: mėgda
vo lankyti visokiu tautu mi. 
nėjimus. pasigirti, kad jis 
'Ta ju draugas. Gal dėl to ir 
kilo iam mintis pasivadinti 
visu žmonių maioru. Pas lie. 
tuvius pakviptas į Vasario 
16-sios minėiima. visuomet

maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

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

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai
ne $8.00; ndnUtais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<M E Broadsray So. Boston 27, Mass.

Meninę programą atliks 
svetys dainininkas tenoras 
Vilius Bražėnas iš Stam- 
ford, Conn., vietinė parapi
jos choro solistė sopranas 
Anna Yanush, duetų padai
nuos Elena Janiūnas ir Jo
nas Butkus.

Visus kviečia dalyvauti ir 
skirti savo auką Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

•Alto valdybą sudaro: 
pirm. Antanas Klimaitis, vi
cepirm. Augustas Sapiega, 
sekr. Antanas Stanišauskas, 
ižd. Jonas Stanislauskas, iž. 
do glob. Antanas Skirka ir 
Ona Mačiukaitienė.

zaciją. Velionis greit į ją į- 
stojo ir išbuvo be pertraukos 
25 metus. Jis šia organizact 
ja daugiausia domėjosi, jo
je buvo drausmingas i* md. ____ .

i reitingas Niekad velionis '? trumpai atsilankydavo bet ir šeimos galva. Jo vy-Į nJive%ė - vadovavinZ Iir. vjsuomet ^tuviams pasi-
resnysis sūnus Algirdas vra ‘ ... I . .... $•. girdavo, kad jo dėdukas iš

nors pradžioje kurj laiką te. T • ri j. ttL .
ko būti iždininku. Socialde- u'^2? “ G,
mokratų organizacijoje pa-1 llat“Vlai gfP*1™431 •’! 
reigas atlikdavo su'kaupu:'v ?£? 
ne tik mokėjo nario mokės- fe'
tį, bet dirbo kur jo darbas i “.ta.S.™?Su. .',etuvls f 
reikalavo, paaukodavo, kur; fefea'"?le dainu°2’sJen- 
matydavo esant reikalo, iš- i nU° Gr^’

keldavo sumanymų, disku-’,v fl.. g m-TU° 
tuodavo, kritikuodavo, jei K’’,s .ed’-° k"S 
velioniui pasirodydavo kad fe T1?8 suzlnos: 
aptariamas klausimas ne! buh v,su *autu ma,oru ,r

oro pajėgų pulkininkas, che.
veikusias draugijas — Vy- mikas, o jaunesnysis Vytau-
tauto Didžiojo, šv. Mvkolc 
ir Šv. Petro ir Povilo, Lietu
vių Piliečiu Klubą ir pateko

tas yra baigęs Connecticutt 
ir Michigan univeraitetuose 
metalurgijos mokslus, dėstė

i tu draugijų vadovybę. Len. i Michigan universitete,.Įsa
kai stengėsi tą gabu jaunuoli 
savo pusėn patraukti, bet ju 
pastangos nuėjo niekais, nes 
Antanas sakėsi esąs lietuvi?

bar eina atsakingas pareigas 
General Electric bendrovėj. 

Velionis dar norėjo ir ga-
ir todėl nori dirbti lietuvių į lė'° ,<l,i,bt?’ bet, ^'di? aus^ 
jabuj į jo plakusi, ir dabar betunm

Čia jis susipažino ir vedė dk a1trainimif: T°-
Juliia Mareelvte. Vėliau. kn| ka,P veIl,OPls
persikėlė i Manchester. Antanas Bireta, mes nedaug
Conn., kur gyveno iki mir
ties.

Čia jis tuoi susinažino su 
Juozu Januškevičium ir jo 
žmona Madgalena, kuriu pa
stangomis iau veikė SLA 
207 ir Tė v vnės Mylėto iu Dr. 

Į jos kuopos. 1 jas įstoio ir ve
lionis Artanas. o vėliau iau 
ii matome ir Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Dr-joj. Manches. 
terio Kooperatyvinėj Bend
rovėj ir klube.

teturime.
Sudiev tu, brangus lietuvi! 
Sudiev tad ant visados! 
Tu jau ilsies juodoj že

melėj,
kur negrįši* niekados.IŠ

J. B.

LONG BEACH, CAL.

Klubo vadovybė
Kadangi anksčiau pa

skelbtame klubo vadovybės/ Jis daug kur buvo vado- niuuo v<tuuv.yu^
vylėse, bet daugiausia dar>arase ,s,brove klalda' tel 
bo ir sielos ankoio SLA. Tl-
gus metus jis buvo SLA 
207-sios kuopos organizato. 
rius, sekretorius, pirminin
kas, SLA jubiliejaus kon
kurso antrojo rajono gen. 
organizatorius, 4-jo Apskri.

čia pakartojame valdybos 
sąstatą, koks jis turėjo būti: 

į Pirm. V. Bakūnas, vice- 
• pirm. A. Walackienė, sekr. 
Danys Mekišius, ižd. B. Mar- 
kis, marš. K. G. Umežis. ‘ 

Rev. komisija: P. Atko,
ties organizatorius, sekreto- Balsavich ir J. Yankus.

taip sprendžiamas, bet nu
sprendus paklusdavo dau
gumos nuomonei.

Velionis priklausė ir vie
tos kanadiečių socialistų 
partijai, kuri čia pirmiau va
dinosi CCF, o dabar NDP. 
Rinkimų metu Ignas daug 

dirbdavo, išnešiodamas ir 
platindamas rinkiminę lite
ratūrą, prisidėdavo ir su do. 
leriais. Sekančiais rinkimais 
South York rinkiminė apv- 
garda pasiges velionio ir jo 
paramos. Dar daugiau pasi
ges jo lietuviai socialdemo 
kratai.

Velioinis buvo laisvama 
nis, mokėjo gvventi be baž
nyčios ir kunigų. Paskuti
niuoju laiku jis, gal nujaus 
damas, kad iš tos ligos neiš 
sivaduos, yra pasakęs šior 
žinios rašvtojui, kad esąs 
toks, koks buvęs visa gwe 
nimą, bet jeigu namiškiams

su tautu draugu nėr 8 metus 
apsimokėio.. Ir štai po aš- 
tuoneriu metu ta visu žmo
nių maiora tie patvg žmonės 
iššlavė kaip su šluota.

J. N.

CLEVELAND, OHIO

Nauja lietuviu kalba 
radijo valandėlė

Praėjusiu metu pabaio-oje 
Clevelande, Ohio. pradėta 
pabaltiečių radiio progra
ma "Baltijos Aidai“. lietu
viu kalba programos vedėju 
paskirtas Jonas F. Daugėla. 
Clevelardo lietuviai jau 
daugiau kaip dešimtmetis 
*uri J. Stenipužio vadovau- 
:amą pastovią lietuvišką ra
dijo programą.

Laimė
juoja.

dainuoja, vargas da-



BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos
Gerai, kad trumpa komedija Naujos statybos Lietuvoje

Sausio 10 d. susirinko, o (E) Vilniaus radijas sau. 
kitą dieną jau išsiskirstė va. sj0 3 d. paskelbė duomenis 
dinamoji Aukščiausioji Ta- apie sovietų užplanuotas pa-, 
ryba, suspėjusi patvirtinti gudinęs statybas Lietuvoje.
1061 m. valstybės biudžeto 
vykdymo apyskaitą, šių me
tų valstybini planą liaudies 
ūkiui vystyti ir šių metų 
valstybės pajamų-išlaidų są. eilėje svarbios Maskvai -E), 
matą Į Svai blausios esančios šios

Ja žaidimo demokratija: statybos: Kėdainių chemi-

siemet bus naujai statomo; 
ar perdirbamos 56. esą, la
bai svarbios liaudies ūkiui 

; įmonės (žinoma, pirmoje

komedija buvo surežisuota 
pagal visas taisykles — bu

jos kombinatas, Kaulio dirb. 
tinio pluošto gamykla, Jo-

vo pranešėjai, o kalbėjo ir t avos azotinių trąšų gamyk. 
deputatai, kuriems tai buvo la ir Elektrėnų šiluminė e-

lektrinė.

Iš Vilniaus j Maskvą 
per 1 valandą |

(E) Siekiant dar daugiau; 
stiprinti vad. ”draugystę“!

ir Maskvos, 
palengvinti 

greičiau atsidurti Sovietijos 
ar Lietuvos sostinėje, nuo

liepta daryli
Gerai, kad ta komedija 

trumpai tęsėsi, nes, jai il
giau užsitęsus, ir juoktis ne
būtų noro.

Ūkinė enciklopedija ir ' 
vadovas po Afriką

(E) Nors jau daug metų 
kalbama apie enciklopedijos 
išleidimą Lietuvoje, tačiau • praėjusių metų gruodžio 25 
kada ji pasirodys ir ar iš vi- d. tarp Vilniaus ir Maskvos 
so bus leidžiama, šiuo metu pradėtas orinis susisiekimas 
neskelbiama. Užtat iki 1964; vad. reaktyviniais (spraus- 
m. numatyta išleisti ekono- i miniais ) lėktuvais TU-124.

tarp Lietuvos 
pareigūnams

minę enciklopediją. Tai vi
sos Sovietų Sąjungos moks-

Ta proga 
mitingas,

aerouoste Įvyko 
dalyvaujant vi-

GRAŽUSIS KLAIPĖDOS KRAŠTAS

» iršuje pajūris, vidury kairėje buriniai laiveliai, dešinėje (o 
krašto žvėrių karalius briedis, apačioje .Nidos žavingosios 
smėlio kopos.

Nr 4, Sausio 23, 1963

/os gelbėjimo ko. pėdos uoste (1926 m. atva- čiau išleistų metraščių ne- 
aiyta direktorija žiavo 926, išvyko 275, o gavusioms^ mokykloms bus 

1937 m. atvyko 2,061, išvy- tie leidiniai pasiųsti susipa- 
ko 1,862).

Klaipėdos sukilimas buvo 
istoiims žygis. Sovietams 
okupavus Lietuvą, Klaipė
dos uostas ir kai kurios pa 
jūiio vietos daugiau taniau-Į JimuL

■ Maž. Lietuv 
! miteto sudalyta 
Įsu L. Simonaičiu piiesaky. 
i vi kieipesi j Santarvės vals
tybes notomis, piašė atšauk-

' u komi. ai ą ir prancūzų Įgu
lą. Sai taruniiikams neatsa
kius i notą, M. L. Gelb. Ko
mitetas sausio 19 d. Šilutėje 
paskeloe deklaraciją, kad 
klastas jungiasi su Lietuva 

Klaipėdos kraštas ir pats 
uostas, prijungus prie Lie
tuvos, Gare žymią pažangą, 
i pac smarkiai pakilo uosto 
apy vartos kiekis, laivų judė- 
imas. Didžiulis persilauži

mas Įvyko 1930-32 m., kai 
uostas buvo sumodernintas,

' žinti.
Visų kraštų Lietuvių 

Bendruomenės skyriai, lie
tuvių laikraščiai ir radijas 
prašomi talkos šiam užsimo.

a ne lietuvių, bet Sovietijos 
ūkiniams bei kariniams in
teresams. Tačiau, jei Klaipė
da su kraštu ir dabar yra 
Lietuvos, kad ir pavergtos, 
rėmuose ir joje liks ilgiems 
laikams, tai šiuo atžvilgiu 
didelis nuopelnas priklauso 
sukilimo organizatoriams,

V. Šimkus 
Komisijos pirm. 

J. Masiliouis, 
ČALM direktorius 

P. Matulionis, 
Tėvų K-teto pirm.

KAIP EKSKURSIJAS 
SUTINKA

lvz., kai 1913 m.',“ >Paz Vyr. Maž. Lietuvos 
atplaukusių laivų skaičius Akėjimo Komitetui.

Neseniai iš Lietuvos Į Ka-
' nadą atvyko moteris, kuri 

Klaipėdos kraštą atvada-i Sibile išbuvo 15 metų. Ten 
’i omsko srityje, Krevašins- 
ko rajono kolchoze, jai kuri 

kai.. Šiandien iš Klaipėdos laika teko dirbti kartu su

jau buvo pasiekęs 1,549 su
910,819 netio r. to. Uostas
buvo pagilintas, ir ji galėjo
lankyti laivai iki 10,000 b.r. i kj- gaunamos žinios_ liūd-(^tm. Juozu \ ailokaiciu, ku-
t. Pakilo ir krovinių judėji-j nos. Kaip 1961 m. rašė ”Lie-įl 8an?s avis> buv- ministe
mas. Kai 1913 m. per Klai-į tuvog Pajūris« (3 nr>)>_! riu
pėdos uostą buvo įv ezta; ”yĮažoji Lietuva sovietų :le’
331,369 tonos ir išvežta ‘šiandien visiškai išnaikin-
368,000 to, tai 1938 m. ive-Į . . ... ..’ -1- - 1 11 o 1 ta...“ Tai greičiau esantiznnas pasiekė jau 1,112,839 . .. o ,. • •- -• .. Mažoji Rusija“ (daug pn.to ir išvežimas — 420,444. J j \ *
to. Staiga išaugus 
gamybai Lietuvoje 1930-31 
m., Klaipėdos uostas vilto

vus, Lietuva buvo sustiprin
ta ir moraliai ir medžiagiš-

bekono gabenla ko,onistll)- Klaipė
dos krašte keletas tūkstan
čių vietinių gyventojų vargs-

zilinsku, gyd. Bataitie- 
Lailydiene ir kt.

Ji Įdomiai papasakojo Tė
viškės Žiburių korespon
dentui, kaip komunistai pa
siruošia ekskursijoms iš už
sienio sutikti. Ji mačiusi, 
kaip Dotnuvos Žemės <’kio 
Akademijoj buvo pasitikta

ienų iš svarbiausių bekono kolchozuose, tačiau lietu. Kanados komunistų eks-

lininkų ir inžinierių darbas, siems svarbiesiems partijos, 
Belaukdami enciklojiedijos valdžios, spaudos atstovams, 
su žiniomis apie Lietuvą, cla- Vilniuje buvo surengta ir 
bar gyventojai gaus enciklo. speciali spaudos konferenci-
pedini vadovą po Afrikos 
kontinentą. Pasirodė pinnas i 
tomas, po jo seks dar kiti.

Persitvarkė Maskvos 
pavyzdžiu

ja. Dabar lėktuvais TU-124 
Maskvą galima pasiekti per 
vieną valandą su viršum Į 
(800 km nuotolis), o ligšiol! 
ta linija skraidė lėtesni IL-

Klaipėdos kraštas atgijo tik 
prie Lietuvos prijungus

| išvežimo uostų Baltijos jū- 
j roję. Pvz., 1931 m. bekono 
gamyba buvo tokia: Lietu
voje buvo pagaminta tono
mis — 18,157, Latvijoje — 
1,766, Lenkijoje — 52,910, 
gi Sovietų Sąjungoje — vos
6,000. Žymiai buvo pakilęs priklauso Sovietų adminis- 
ir keleivių judėjimas Kiai- truojamai sričiai.

viška gyvybė reiškiasi, Ma
žoji Lietuva gyva ir išeivijo
je. Ateičiai prisimintina ir1 
tai, kad tik dalis Maž. Lietu
vos 1923 m. buvo prijungta
ir daug lietuviškų sričių na- ... .. , , , . , .
likta Vokietijai. Dabar jos! ^kJiauji biddai bei

kursija:

"Prieš svečiams atvažiuo
jant, visas pastato vidus bu. 

pagi indinai pertvarky-vo
tas. Is Kauno specialiai at-

114 lėktuvai. Lietuvoje pa- 
(E) Pagal Sovietų Sąjun. j skelbta> kad nuo šių metų
s kom. partijos pastaruo-: nnidžins hiliatas 5 Ūkti,vagos Kom. partijos pastaruo-; piadžios bilietas Į lėktuvą, 

sius nutarimus įr Lietuvoje : _____. . T ' 'nt cn vielini 10 t miiau? i LrteiUVa
įvykdyta atitinkami pertvai- Maskvą, kainuosiąs pigiau, 24 metai, kai hitlerinės Vo 
Rymai, kai kurių pareigūnų negU važiuojant minkštame 
paskyrimai. Lietuvoj i LKl< tjaukinio vagone.
CK Prezidiumą (jo ligšiol j

Mokslų akademijos 
vadovybė

(Elta) Sausio 15 d. suka- generolas Odiy, pasikvietęs 
ko 40 metų, kai Klaipėdos j administratorium komisarą 

buvo sujungtas su Petisne. Šis, Odry pasitrau
kus, vėliau buvo paskirtas 
vyriausiuoju komisaru. Pri-

kraštas
T Lrv /Ti-o v<- Gigantiškose grumtynėse rūpintis, kad Geležinio Vil- 

už sau prideramą vietą žmo- ko mitas virstų realybe. Tuo 
nijos istorijoje lietuvių tau- tikslu ČALM jau ketvirti 
ta parodė neregėtą gajumą, metai sudaro galimybę

kilimai, bet ir kitos smulk
menos. Darbininkams, ku
riuos svečiai turėjo pamaty
ti, išdalinti nauji darbo dra
bužiai. Net melžėjos ir kiau
lių šėrėjos gavo baltus cha
latus. Prie baltų šėrėjų teko 
pritaikyti ir kiaules, kurios 
per kelias dienas buvo šepe
čiais plaunamos su muilu. 
Atvykę svečiai buvo labai iš.

nebuvo) išrinkti: CK pirma 
sis sekretorius A. Sniečkus, 
antrasis sekr. B. Popovas, 1962 metų pabaigoje Lie-
CK sekretoriai A. Baraus- tuvos Mokslų Akademijos 
kas, A. Barkauskas, J. Ma-1 prezidentu vėl perrinktas a. 
niušis, R. Songaila (nauja- i kademikas J. Matulis, vice- 
sis CK sekr.), min. taiybosj prezidentu—akad. J. žiugž-j 
pirm. M. Šumauskas, A. So- da, vyr. moksliniu sekr. iš-į 
vieto prezid. pirm. J. Palec-i rinktas akad. K. Meškaus- 
kis ir komjaunimo pirmasis! kas, prezidiumo nariu—a- 
sekretorius A. česnavičius.! kad. J. Kubilius. Tikraisiais 
Lietuvos KP CK biurą pra- Akademijos nariais pasta-, 
monės gamybai sudaro: pir. moju metu išrinkti Vilniaus!

kietijos jis vėl buvo atplėš- 1 simindami Taikos konferen.
tas ir prijungtas prie Vokie-1 cijos pirmininko Clemen-• ~ i._ • VčV ‘ »Ifilmineai „.iimt; ;»•
tijos. 1945 m. trečiajam rei- ceau pareiškimą, kad Kiai-ĮKai daugell° *dldzi? imP?- sioms jėgoms pasireikšti dar kilmingai priimti ir pavai 
chui žlugus. Klaipėda ir vi- pido. kraštas visuomet buvo • "M ĮaPas Jau uz- mokyklos suole, leisdama
sas kraštas buvo prijungti! lietuviškas ir kad KlaipėdosĮ m°klnlU ku,ylx>s metlastb

prie Lietuvos, laikomas jos
vos išėjimas į jurą,dalimi, bet Lietuva jau So

vietų Sąjungos pavergta.

MARTYNAS JANKUS

iieiuvuKas ir Kaa n.iaipsaos , , . .
uostas - vieninteli. Lietu. | tebesaugo gmtaro pakrantę 

tiek Lie nes ^utos misija dar neat-
tuvos, tiek Klaipėdos kiašto.gyventojai tikėjosi, kad lai-

mininkas J. Maniušis, jo pa 
vad. — S. Jaseliūnas, na- 

F. Bieliauskas, A. Bri-nai;
tovas, P. Dragelis, N. Izve- 
kovas, K. Kairys, P. Kulvie.

V. Kapsuko vardo univ. rėk- j 
torius prof. J. Kubilius, Alg. Į 
Žukauskas, ekon. K. Mes-; 
kauskas, nariais korespon
dentais: Ant. Nemura, Vyt.

tisir P. Mišutis. J antrą biu-j Nešukaitis ir "Komunisto4 
rą žemės ūkio gamybai Įėjo: j vyr. red. doc. V. Niunka.
R. Songaila — pirmininkas, Į ----------- —_________
J. Novickas — pavaduoto-! A. ŠALČIUS VIRTO = 

jas ir nariai: M. Grigalių-i A. IŠLAUŽU

nas, V. Grigorjevas, P. GrišJ ----------
kevičius, V. Kolesnikovas ir! A. šalčius ilgokai rašė; 
A. Zorskas. į Laisvei“ Zieniaus slapy-Į
Juostos ir meilė komunistam ' Kai tai paaiškėjo,

’IC l lrizv / ’ e T z •_

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto pirmininkas. Mažo
sios Lietuvos patriarchu va
dinamas. gimė Bitėnuos 1858. 
8. 7. mirė Ulensburge, Vo
kietijoje. 1946. 5. 23.

sinti. Jų vardu vienas seny
vas žmogus pasakė kalbą, 
pareikšdamas, kad Kanado
je jie visi skurdžiai gyvena, 
to gyvenimo negalima nė ly-

Šiais metais ČALM ryžta
si dar vienam naujam žings
niui, būtent, apjungti viso 

vra ir svetur iškilę broliai, pasaulio (už tėvynės ribų) sg,ntl su gyvenimu Lietuvoje. 
................................. ...... ............................. Toliau paaiškino, ką iš tik

rųjų reiškia dypuko vardas, 
nekenčiamas visų kanadie

likta. Tos kovos dalyviais

I kinis valdymas ilgai nelinks N.ė*?. abejonės, kad mūsų į lietuvių jaunimo gretas ruo. 
ir kraštas bus įkuduotas Lie.' mokyklos yra genaus.as uz sąmojo ketvirtojo metras- 

1 tėvynės ribų laidas bendrai cio puslapiuose. Šią ateitintuvai.
Tačiau krašto 

mui prie Lietuvos priešinosi 
Lenkija, ir su lenkų intere
sais sutapo Santarvės vieti
ninko Petisne politika. Buvo.. priaugančiosios kartos, ko- 
nusistatę prieš Klaipėdos' 
krašto prijungimą prie Lie
tuvos kamieno ir Klaipėdos

kovai laimėti. Jų tarpe Čika. 
pi įjungi- £Og Aukštesnioji Lituanisti

kos Mokykla (ČALM) jau

kreipiamo žvilgsnio minti čių.“ Vieno lietuvio paklaus-
remia ČALM Direktorius, tas’ kaip skurdžiai dypukai
Tėvų Komitetas ir JAV LB gali siųsti j Lietuvą turtin-

kelinti metai sėkmingai 1110. Čikagos Apygarda. Visos Š. gus ;siuntinius, kalbėtojas 
šia naujas kovotojų gretas iš * — - 11 ”--- —•

votojų, kurie būtų pasiryžę

Amerikos, Europos, Austra
lijos ir P. Amerikos konti
nentų lituanistinės mokyk-

| krašto vokiečių mažuma, vė- CHELSONO PARAŠYTI 
, liau sugebėjusi išvystyti at- KNYGĄ: -Lietuvių Iieivija

k.akhą„, \clkl.ą- ancuzai Amerikoje,” DAUG PA- 

pnso laisvojo Klaipėdos: vdKSLŲ. KAINA MINK- 

i klasto idėją. • STAIS VIRSAIS $4-00,

Kl astas buvo atsidūręs e-Į Mtl AIS—$5.00. 
’konominėje suirutėje, uos-Į
tas dar daugiau smuko. Lie-Į 
tuviai tada pasiiyžo sukilti, i 
atkreipti i save pasaulio dė
mėsi, įrodyti, kad krašto 
dauguma nori jungtis prie 
Lietuvos. Sukilimo mintis 

! kilo 1922 m. pradžioje. Ją

_ __  I los piašomos tuo reikalu SU
SKAITYK STASIO MI- sirišti su JAV LB Čikagos

pareiškė, kad “siuntiniams 
siųsti dypukai iš Kanados 
valdžios gauna speciales pa
šalpas. Taigi, siuntiniai yra 
ne jų, o Kanados valdžios

Apygmdos ČALM metras-1 maI°ne
čio leidimui remti komisija ______________
šiuo adresu: V. Šimkus,;Pakalbinkime draugus kai- 
6014 So. Sawyer St., Chica-: mynus ir pažįstamus užsis*. 
go 29, III., USA. Į ši kvieti- kyti “Keleivį.“ Kaina 
mą atsiliepusioms ir anks- tams penki doleriai.

(E, Per Vilniaus radiją Gintyini“. bet ir
buvo pristatvta juostu audė- JL U Va,'- u Jls ne?a'e' 
ja, turinti liaudies memnin- ..z,,*: 4,j-i , , :ke< titulą Elena Babravičie- 1 1 d ^abar pasivadi-
KCu. uiuią, tziena oaoiavicie , no Išlaužu ! I - »«• pi<*o«vje. oą
nė. Ji turėjo pasigirti, nu-į .. ‘ ‘ . Į Minint 40 metų sukakti, kėlė Mažosios Lietuvos gel-
audusi nepaprastą juosta; a’tume jam pasi-; lejkįa ,Hįsiminti kai kuriuos bėiimo komitetas 4s„ M
graikų komuni
Glezo garbei, 
bravicienė patyi 
graikų komunistas ..
laisvintas, ji vei kusi iš! * .ama*. O 
džiaugsmo ir tik iš meilės to.' lauslas

k f a ',a.l>ats! k’artc, jo deltoje ir pajū-Į ieškoti Lietuvoje. Sukilimo 
kailiam^n.-u™ viHems J ryje, apimanti ir Kuršių ma. ruošimas buvo pavestas J. 

inamainiams. rių šiaurinę dali, iš viso Budriui ir E. Simonaičiui.
2,848 kvadr. km. ) nuo V o- Sukilimui buvo pritarusi 
kietijos buvo atskiltas Ver- dauguma ūkininku ir darbi-TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

limo krašto komunistui jai 
pavykę išausti gražią juosta.
Ji būsianti padovanota ko
munistų veikėjui Graikijoje.1

Gavo Garbės raštą
Žemės ūkio akademijos! ^ar turime dr. V. Sruo 

profesoriui Jonui Ki iščiū-;č9enės Lietuvos istorijos ke- 
nui, žemės ūkio literatūros ks egzempliorius, 
lietuvių kalba pradininkui, Iriausia ir visiems supran- 
sukako 75 metai amžiaus.! amai parašyta knyga, 947

salio sutarties 90 str. ir laiki
! nai pavestas tuometinės
Santarvės — Didž. Britani
jos, Prancūzijos, Italijos ir mo grupės užėmė kraštą be

ninku. Sukilimo laikas buvo 
paskirtas — naktis Į 1923' 
m. sausio 10 d. Trys sukili-
mn (minčc kzs

Ta proga jis apdovanotas 
Aukščiausios Tarybos Gar
bės raštu.

psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

Tai di JaPonijos — globai. Santar. jokio pasipriešinimo. Suki-' 
vei buvo palikta teisė iš- lėliai sėkmingai puolė pran-1 
spręsti galutinį krašto liki
mą.

Santarvės pavedimu kraš-

cūzų sustiprinimus, buvo.
prancūzų belaisvių SU pačiu! Apž,ūrint ALT centrinio biuro patalpas Don Va rno poste 1963 m. sausio 3 d. Iš kairės į dešinę sė- 
komisaru. Buvo aukų 1 <li — AhT pirm. L. Simutis, J. Varkala. ALT na rė E. Mikužiūtė; stovi — ALT valdybos nariai

tą perėmė valdyti prancūzų Krašto valdymą perėmė K- Drangelis, J. Talalas, P. Dargis, A. Rudis ir dr. A. Montvydas.
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— Maiki, sudainuokim 
linksmą duetą:

Vieno snapso 
Permažai, permažai;
Bet du, trys 
Tai gerai, tai gerai...

tėve, padrąsino jį savo apsi
leidimu.

— O kaip tu tą išfigere- 
vai?

— Tas savaime aišku, tė- ( 
ve. Amerika laimėjo abudu1 
pasauliniu karu, tačiau nie-; 
ko iš tų laimėjimų negavo.

i O Rusija, kuri buvo abiejuo-
, se karuose sumušta, pasi-' .....
i glemžė visą Europos vidurį vo sutiktas dvejopai: vieni 
į su 100 milionu gyventojų, jį smerkė, kiti gylė, nors di- 
Ypač jos plėšrumas pasileis- desne dalis tų, kuiie jį gy iė, 
kė po Antrojo pasaulinio vėliau nuo jo vienaip ar ki- 
karo. Tas karas buvo veda- taip nukentėjo, o kiti tiesiog 
mas už pavergtųjų tautų iš- nusivylė.
laisvinimą, bet po to karo i Perversmą smerkė visi 
Rusija pradėjo grobti ir tas balsuotojai, kurie buvo bal- 
tautas, kurios pirma buvo savę už kairiųjų sąrašus, o 
laisvos. Pavyzdžiui, Lietuva jų buvo pusė miliono iš 
prieš tą karą buvo laisva,'1,200,000 turinčių teisę bal-1 
oet po karo tapo Rusijos pa. suoti per III seimo rinkimus, 
vergta. Ji grobė vieną šalį į Nesiskaity mas su jų vaiia, 
po kitos, o Amerika žiūrėjo kariuomenės paniekinimas 
ir tylėjo. Nors VVashingtono' tos valios jėgos pagalba, jė- 

į valdžia Lietuvos pavergimo! gos, kuri turėjo saugoti tą 
nepripažino, tačiau nei pirš-; santvarką, o ne išeiti prieš 
vO nepajudino, kad grąžintąją, atstūmė tuos pusę imlio
jai laisvę. Net Berlyną užlei. i no sąmoningų piliečių nuo 
do rusams. Pasakyk, tėve,

į ar tai ne apsileidimas?
— Atrodo, Maiki, kad ta

vo teisybė.
— Taigi, matydamas tokį 

Amerikos apsileidimą, štai psl. 94 taip rašo: 
Chruščiovas užsimanė ir Ku. i ,>Asnleninjai „ 
boję Įsigalėti kad is tenai, ilarėju al. uisinto.
galėtų Washmgtoną bom-;ju nlekados I]tuuvau jis

nelaimingu, apgailėtinu 
i ir liūdnu mūsų istorijos įvykiu.

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

PERVERSMO SUTIKIMAS

perversmas Lietuvoje bu. lizmo ir diktatūrų žala tik

riems krikščionybė.4 princi

pams. bet jo zouziai tuo me

tu buvo sutikti daugiau negu 

skeptiškai, tarsi pra aso žo

džiai, pasakyti dykumos ak

menims...

J. Šarūnas knygoje Gruo.1 

džio 17 d. perversmas psl. 

26-27 rašo:

”lr pasipylė raštu apie Lietu
vą. Neminėsiu rusų spaudos, kur 
Voldemaras ir jo kompanija bu
vo išvadinti stačiai banditais. Su 
visu griežtumu pasisakė prieš, 
perversmą vokiečiu ir latvių 
laikraščiai — tiek socialistiniai, 
tiek buržuaziniai. Lenkų spau-; 
doj buvo įdėtos įdomios biogra- j 
finės žinios apie perversmo

diktatūlinės \yliausybės, SU- "didvyrius. Kitų kraštų laikraš- 
kėlė juos pi ieš save. Jie te- į-įuose vieni griežčiau, kiti'.

švelniau nupeikė įvykusį smurlaukė progų savo nepasiten- 
kinimui pareikšti.

Balutis apie perversmą

— Ką čia dabar tėvas pra- kapitalistus.“ 
dėjai? Kas čia to snapso no-

■ Bet būdamas andai Ameri-i barduoti. Tik dabar Amęri įižrod-
Koje Chruščiovo žentas A-|ka apsižiūrėjo ir užkirto' _
azubejus pasakė New Yorko! jam kelių. Ir jis nusigando.=gJinu " lygtati su 

i laikraštininkams, kad Chru- Juk Amerikos smogiamąją siinkia (.hir,lr„„ „Iierarijil 4i 
jėgą jis žino. Ji sumušė Ja
ponijos militrizmą ir pa-

ščiovas ’ mėgsta medžioti
sunkia chirurgo operacija. Ji 
gali ligoniui sveikatą sugrąžinti,

tą, bet savo išvadas darė ne apie 
smurtininkus, tik apie pačią Lie
tuvą. Ir išvada buvo mums labai 
liūdna. Jei kraštas nemoka ap
valdyti saujelės avantiūristų, 
tai jis yra nepriaugęs ginti sa
vo teisių, savo ateities, jis yra 
negeistinas ir kitiems kaimy
nams, nes maišatis vienoj šaly

— Ar tai tu nori pasakyti, 
kad jiedu kapitalistus šau-

— Nori ar nenori, Maiki, Į dė ?
bet pasilinksmint nieko ne-Į —Jeigu nešaudė, tėve, tai 
iškadija. i gal tarėsi, kaip juos šaudyt,

— O ko čia linksmintis, atsisveikindamas tada
tėve? Atsimink, kad Lietu-

ri?

va kalėjime. Dar blogiau,
regu kalėjime. Amerikos taika, ar bus karas, mes vi

sada eisime petys petin!“ 
olomis dienomis Titas vėl

kalėjime galima net ir dide 
IĮ nusikaltėlį pamatyti ir pa 
sikalbėti, o Lietuvon nuva
žiavęs nepamatysi nei savo 
giminių, lr ne kiekvienas ga. 
li tenai nuvažiuoti. Neįlei
džia.

— O aš tau pasakysiu, 
Maiki, kad neužilgo visi ga
lėsime nuvažiuoti, ba komu
nizmo kalėjimai jau prade
da braškėti. Valuk to aš ir

““““y-1*“* “ i bet'gali ji ir i kapus nulydėti,klupdė Vokietiją, pnes ku- o^ac lik
ną Sovietų Rusija negalėjo

, atsilaikyti. Todėl jis žino, 
kad pradėti karą su Ameri-'. 
ka reikštų šermenis ne tiktai 
jo bernui Rastrui Kuboje,' 

su Chiusciovu, Titas apsika. bet ir jam pačiam būtų ga-Įdos j 
omo jį ir pasakė: ”Ar bus las. Karo su Amerika jisai

pabūgo dar ir uei tu, kad da.;

tik
mirties pavojaus grasa. Labai 
ginčytina, ar Lietuvai tada grė
sė mirties pavojus. Negalavi
mų—ir tai sunkių—be abejoji- 

j mo buvo galima rasti. Bet, ro- 
uos buvo galima pagydyti 

į ir be tokios pavojingos operaci-

ouvo nuvykęs pas Chruščio
vą ir buvo pakviestas net 
komunistų seime kalbą pa
sakyti. Tai nepaprasta garde

KAIP IŠ AUKŠTYBIŲ SAUGIAI NUSILEISTI

Edwards oro pajėgų stovykloje Kalifornijoj išbandy
ta 2,400 svarų kapsulė, kaip joje reikalui esant nusi
leisti žemėn iš lėktuvo, kuris skrenda 100.000 pėdų 
aukštumoje 2,500 mylių greičiu per valandą. Į kapsulę 
buvo pasodintas 160 svarų dirbtinis žmogus. Bandymas 
pavyko. Kapsulė neskęs net į vandenį nukritusi.

VO, jeigu krašte įvykdavo prezidento pareigas eiti, 
kokie nors persekiojimai.! ''Todėl reikalaujam:
Taip buvo Kražių skerdynių ”Kad tuojau būtų paskelbti 
metu, taip buvo iškovojant, nauji Seimo rinkimai,
Lietuvos nepriklausomybę,! ”Kad visi areštuotieji koalici- 

kdū’nerima'ITšūdaro'pavojaūs iškovojant ir išgaunant Ue- vyriausybės nariui ir Ju rė- 
. ... tuvai pripažinimą. Apie Ui;meja' tu°Jau butą paleisti .s ka-ir kitoms valstybėms.

”Tuo nepalankiu mūsų kraš
tui ūpu tuojau pasinaudojo gro-i

Įėjimų,
"Kad tuojau būtų nuimtas ka

ro stovis ir sugrąžintos Lietuvos 
piliečiams spaudos, žodžio, susi 
rinkimų ir kitos konstitucijos 
garantuotos laisvės“.

Tą rezoliuciją pasirašė 
pirm. Jonas Palaima ir sekr. 
J. G. Gegužis. Tai labai aiš
ki rezoliucija, kuri teisingai 
įvertino tiek perversmą, tiek 
ir jo sukurtą režimą.

Amerikos lietuvių išeivi
joj išimtį sudarė tik Kur
piaus Dirva ir dalinai širvy, 
do Vienybė. Sirvydas išstojo 
iš Sandaros organizacijos, 
kada ji pareiškė protestą 
dėl perversmo Lietuvoje. L’ž 
tai Smetona jam vėliau davė

smulkiai ir įdomiai aprašo 
S. Michelsonas knygoje Lie. 

buonvs. Vakarų spaudoj, iry-iguv*Me išeit ija Amerikoje, 
pač vokiečių, atvirai ir ciniškai' kurioje nuiodyta, kaip Uia- 
pradėjo rašyti apie tai, kad Lie- obo išlinkimas ilgam laikui 
tuvą reikia pribaigti ir atiduoti! užvilkino JAV vyriausybės 
lenkams vietoj Danzigo korido-1 Lietuvos pripažinimą, i odei 
riaus ir tuomet bus patarnauta • Amerikos lietuviai susirūpi- 
pasaulinei taikai.“ į n0> kad taiP sunkiai išgauto

’ pripažinimo Lietuva nenu
stotų fašistiniam perversmui

, . .. jos. Štai kodėl pas lietuvius bu- jo santykiai! ,. ........ J . i vo ir tebera visokiausiu nuomo
ju Kinija vra prarugę. I . ... ..J . ...... ' nių apie šitą perversmą. As lm-
. Tu, Malki, £akai Kini-I^^ manytį jej mūsų valstybės 
ja, o aš sakau Caimja, tai (vyraj tada būtų buvę labiau pa 
katias IŠ mud\iejų Žmo ge- tvrę jr aukštesąie išsilavinimo 
nau?;Ir• prie to dar aš noriu. ^.dytojai> tai Wtų galėję ligą

_ ___ tos operacijos pagydyti.
su eainiu susiremtų. Ai- gale- Man tuomet kad 
tų tada mūsų Lietuva atgau. amWdJos „partijų noras ki_
tl aistę. , tus valdvti suvaidino juodą rolę

— Apie tai, tėve, pasikal- sjlme pe^rsme
besime kitą savaitę. »

baltiniu laiku

ir pasitikėjimas svetimos žinoti, kas būtų, jeigu ruskis ir

sakau, kad galim pradėti j ki?

valstybės gaivai. O grįžtant 
Titui namo, Chruščiovas ly. 
dėjo jį iš Maskvos net iki 
Kijevo.

— Tai ką tas parodo, Mai.

jau linksmai dainuoti.
— Ir aš tikiu, tėve, kad

geležines sienas laikas su-

— Tai paiodo du dalyku, 
tėve. Vienas dalykas yra 
toks, kad komunistai gali su-

griaus, bet kol kas jos dar sipykti ir gali vėl susitaiky
ti. O antras dalykas tai 
VVashingtono valdžios leng.j

— Okei, Maik ! Gudbai ir 
iki pasimatymo.

KOKIE YRA JAV 
ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI

nebraška.
—Maiki, tu skaitai gazie-

tas, tai turėtum žinoti geriau 
už mane, kad čainiai komu
nistai jau pradėjo buntavo-

Amerikos lietuviai siuntė 
protesto raštus ir telegramas 
Smetonai su Voldemaru, bet 
jie į juos nekreipė dėmesio, j 
Vienas tokių įaštų buvo’ 
toks:

Net šiandien, 
i tautos liūdnoje valandoje, nuo' 
| tų neigiamų motyvų dar neatsi- 
• kratėme. Dar nemokame dar-i
niai dirbti valstybinę politinę

"Griežtai smerkiame pervers
mo įvykdytoj us ir jų smurtą, 
kuriuomi jie sumindžiojo Lie
tuvos konstituciją ir demokra
tiją ir padarė neapskaičiuoja
mus Lietuvai nuostolius.

"Nepripažįstam naujai suda
rytos Lietuvos valdžios teisėta 
krašto valdymui, nes ji sudaryta

įvykus. Tos knygos psl. 268. 
269 Michelsonas taip rašo:

’’Perversmas neapsakomai su
krėtė išeiviją. Lietuvių kolonijo
se po visą Ameriką prasidėjo 
protesto mitingai, kuriuose bu
vo smerkiamas nakties smurtas 
ir reikalaujama, kad Lietuvoje 
tuojau būtų paskelbti nauji,

akciją. Mokame mylėti. Moka-Į smurto keliu ir sumindžiojus
me nekęsti. Bet—nemokame ko-; Lietuvos konstituciją, ir jos ne-

Turime 100 senatorių ir 
vatikystė, kad pinigais gali-^35 Atstovų rūmų narius, 
ma papirkti ideologinį prie-

operuoti“.

sininką ir padalyti jį savo 
diaugu. Kad tai negalimas

Iš katalikų srovės žmonių 
Pirmųjų amžiaus vidurkis perversmą tuoj pat ir be jo- 
yra 56.8, antrųjų 51.7. Se- kių rezervų pasmerkė prof. 
niausiąs senatorius šiame ■ St. Šalkauskis, nuoširdus de.

pripažinsime iki tol, kol nebus 
atstatyta teisėtai Lietuvos liau
dies rinktoji valdžia einant kon
stitucijos dėsniais. Griežtai rei

, • • «• T) •’ 1 1 * _ • 1 _ _ i UI <X UL U. Jt\.d (.1 Ldl J11? ii ct 11111 įtis prieš Išsijos bolševikus, j daik^ do °. kitag j kongrese via Carl Hayden iš; mokratas, kuris studentam
Kas diena vis pikčiau vieni .. kt p ' Arizonos—85 metų ir jau- ateitininkams, padėiusiem
kitus kolioia. Gali ir susifai- laRtafe* antrąjį pasauli- 4 J ________ •kitus kolioja. Gali ir susifai 
tuoti. O kai devyngalvis gel
tonas smakas griebs raudo
ną smaką už gerklės, tai ta 
meška turės ir Lietuvą pa-j 
leisti iš savo nagu. Tu pama
tysi, kas bus.

— Tėve, kas bus ateity, to 
niekas negaii žinoti. Mes ži-

nį karą Amerika savo pini 
gaiš, ginklais ir maistu iš
gelbėjo Rusijos komunizmą, 
bet dabar komunistinė Ru
sija vra didžiausias Ameri
kos priešas. Eisenhotveris 
buvo dar pasikvietęs Chi-uš. 
čicvą Amerikoje paviešėti.

tusiems
niausiąs Edvvard M. Kenne- perversmininkams, pasakė 
dy iš Massachusetts—30 me. pamokslą, jog jie nemato 
tų. Seniausias Atstovų į-ūmų
narys yra Thomas O'Brien

kalaujame. kad perversmo Įvyk- j 
dytojai kuo greičiausiai atstaty- , 
tų teisėtą, konstitucija parem-: 
tą tvarką Lietuvoje, kuri buvo 
prieš smurto įvykdymą.“

konstitucijos nustatyta tvarka. P^idžiaugti ketvirto laips-
... nio Gedimino ordinu. Bet išrinkimai. ...eivijos didžiuma, kaip ir di

džiuma Lietuvos gyventojų, 
buvo prieš perversmininkus. 
Po kiek laiko prieš pervers
mą išėjo ir katalikiškos or
ganizacijos su savo laikraš
čiais, kuomet Lietuvoje jie 
buvo išmesti iš perversmi
ninkų vyriausybės.

(Bus daugiau)

nome tik. kaip buvo praeity: buvo lepiramas ir
dabar. Nelabai ,aĮs?namas’ kaiP koks die

vaitis, ir vistiek nesivaržy
damas pasakė: ”Mes jūsų 
kapitalizmą palaidosim!“

ir kaip yra 
seniai dar Sovietų Rusijai 
buvo susiliejus su komunis
tine Jugoslavija. Jos vadą 
Tito Stalinas koliojo ”buržu. 
aziniu šunimi“. Ir YVashing- 
tonas tuojau pradėjo berti 
litui Amerikos žmonių do
lerius milionais, manyda-

— O ką tas reiškia?
— Tai reiškia, tėve, kad,

gelbėdama komunizmą, A- 
merika užsiaugino sau gra- 
borių.

iš Illinois—84 metų ir jau
niausias Ed. Foreman iš 
Tekaso—28 metu.

Pagal profesijas skirstant, 
daugiausia yra advokatų—I 
315, bankininkų ir kitokių 
biznierių—157, žemdirbių 
yra 61, mokytojų—50, gy
dytojų tik 3. (Čia tenka pa
stebėti, kad kai kurie nuro
do kelias savo profesijas).

Pagal tikybas jie šitaip

dabar, kokių sunkių padari-Į Pasirašė ALTS valdyba, 
nių Lietuvai atneš pervers- į Amerikos lietuvių išeivija 
mas. Jis nurodė, kokia yra visada budriai sekė padėti 
didelė zoologinio naciona- Lietuvoje ir tuoj reaguoda-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

mas, kad pinigais nupirks- — Ar iš tiki-ųjų tu mislini,
sau gerą draugą. Supylė jam 
apie du bilionų dolerių. Ti
tas pinigus priėmė, Įsitaisė 
sau gražią uniformą, prisi
pirko automobilių, tačiau i

kad Chruščiovas gali Ame
riką palaidoti?

— Amerikos, tėve, niekas 
nepalaidos, bet Chruščiovas 
tikisi, kad čia įsigalės komu

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. 

_ silpni jungiasi prieš stipių, diplomatai ieško talkininkų, 
skirstomi: metodistų 102,! kaį kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
katahkų—99, presbiterionų Į j,. -;am terka priešu dantų ir aštriu snapų paragauti.
—/8, baptistų—60, epiško- J 4
palų—60, žydų tikybos yra! Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
2 senatoriai ir 9 Atstovų rū-j skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
mų nariai. i sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy

išskėstą VVashingtono glėbį • nizmas. Tuo tikslu jis jau
nepuolė. Priešingai, jis nu- buvo pradėjęs ir Kubą gink 
vyko Rusijon medžioti. Me-! ^u°fi.
džio.io su Chruščiovu porą’ — pasakyk, kur tas 

dubina gavo tiek atvogos? 
— Pati Amerikos valdžia,

savaičių.
— O ką jiedu medžiojo?

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
Norėčiau. kad mes tvirčiau i ^a* Tai gera dovana Kalėdų pioga jauniems giminaičiams 

eitume .nūsų tautos apaštalų—i lr pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

"Kad būtų aiškiau, kokia tada 
buvo Amerikos lietuvių nuotai
ka. paduosime čia vieną rezoliu
ciją, kuri buvo priimta Bostono 

į lietuvių organizacijų 1926 m.
Į gruodžio 30 d. sušauktame masi

niame protesto mitinge, štai jos 
turinys:

Rezoliucija
Kadangi šių (1926) metų 17- 

tą gruodžio, kuomet lietuvių 
tauta ruošėsi švęsti savo res
publikos prezidento K. Griniaus 
60 metų gyvenimo sukaktį, 
ginkluotas karininkų būrys į 
vykdė perversmą ir privertė pre
zidentą K. Grinių rezignuoti,

"Kadangi tie smurtininkai įsi
veržė su ginklais į Seimo Rū
mus ir smurtu sugriovė žmonii 
atstovybę, sulaužydami tuo bū
du šalies konstituciją ir sunie
kindami tautos valią.

"Kadangi Antanas Smetona 
buvo tų smurtininkų pastatytas 
prezidentu neteisėtai ir kadangi 
jis su dabartiniu premjeru Vol
demaru priklauso fašistinei tau 
tininkų partijai, kuri neturi lie 
tuvių visuomenės pritarimo, pa 
skutiniais seimo rinkimais te 
pravedė vos 3 savo žmones,
"Tai mes pareiškiame:

"Kad žiūrint mūsų akimis, 
įvykdytas smurtas yra krimina- 
liškas nusikaltimas prieš Lietu
vos Respubliką ir Lietuvos liau
dį.

PROVIDENCE, R.I.

Klubas išrinko naują 
valdybą

Sausio 12 d. buvo Lietų
jų Amerikos Piliečių Pašai. 
)inio Klubo susirinkimas, 
iuriame priimta valdybos 
tpyskaita. Klubo reikalai 
geri.

Kaip ir kitais metais, nu
barta skirti Amerikos Lietu
kų Tarybai $100 auką.

Iškeltas klausimas įstcig- 
i fondą, iš kurio būtų ski- 
iamos stipendijos mokslei
viams. Pavesta valdybai rei
kalą visapusiškai apsvais- 
tvti ir kitam susirinkimui 
luoti aiškų atsakymą.

I valdybą išrinkti: pirm. 
Walter Kacėnas. vicepirm. 
Algirdas Straznickas. seki. 
J. Rutkevičius. fin. sekr. B. 
Straznickas, ižd. J. Balkus, 
marš. K. Gaidimas, iždo 
glob. J. Kiela ir Z. Lukšys,

"Kad smurtu pastatytas Lie- direktoriai: Walter Dee 
tuvos prezidentas A. Smetona Į (Dzekevičius) ir Bronius Si- 
nėra teisėtas prezidentas ir ne-| monavičius.
turi teisės tokiu vadintis, nei B. S.

Valančiaus. Basanavičiaus, V. 
Kudirkos. I\
mis.

Kriaučiūno pėdo-!

K. Grinius

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

f
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MOTERŲ SKYRIUS

Silpni nervai
Komunistų valdomuose kraštuose yra toks baisus biu

rokratizmas, kad ten įstaigos skęsta raštų jūroje. Taip \ra 
ir Lietuvoje. Kokia yra to biurokratizmo žala, skaitytojai 
gali vaizdžiai pamatyti perskaitę šį Vilniuje leidžiamoj “šluo
toj” išspausdintą feljetoną. Komunistai ir patys žino. kad 
jų "popierinės žiurkės” sugeria daug dirbančiųjų prakaito, 
bet visa jų sistema yra tokiomis žiurkėmis paremta, o todėl 
kol yra vienos partijos diktatūra, popierių jūra dusins visą 
gyvenimą. Nei. **<*•
Kolūkio pirmininkas mane pasigavo po sėkmingu 

blandos egzaminų.
—Girdėjau, — sako, — mokykloje matematiką mė

gai. Todėl darbą tau prie širdies parinkau. Eik sąskaiti- 
ninkauti Į kontorą. Jei gerai, — sako, — užsirekomen
duosi, j buhalterių kursus pasiųsime. Kolūkyje būsi ger
biama asmenybė. O pradžiai, — sako, — darbelį duosime 
lengvą. Atskaitas ruoši rajonui.

Suviliotas ateities perspektyvų, aš net į viršų pašo
kau. Dabartinis buhalteris viena koja jau pensijoje. O sąs
kaitininko darbas ne toks jau sunkus ir atsakingas. Taip 
ir buhalteriui pareiškiau. O jis kad pašoks!

—Tamstelei, — šaukia, — su tokiom pažiūrom kiau
les ganyti! Tamstele, įsikalk amžiams: iš mūsų ra jonas 
visas žinias gauna. Tad sėsk ir su visu atsakingumu pil
dyk ataskaitas.

Sėdau. Laužau galvą, kaip čia geriau pateikus pieno 
primelžimo ataskaitą. Ir net abejoti pradėjau. Kam, gal
voju, tas žinias apie primelžimą pranešinėti rajonui kas 
penktą dieną, jei užtektų mėnesinės-ataskaitos?

—Tu nesamprotauk, — sustabdė mane praktikos pri
siuostęs buhalteris. — Jei samprotausi, — darbo neatliksi.

Ir iš tikrųjų. Kol aš svarsčiau ir apsvarstinėjau, pa
skambino iš rajono. Toks nepaprastai sodinis baritonas.

—Alio! Čia naujas sąskaitininkas Nausėda? O čia 
senas žinių rinkėjas Pasėda. Būsim pažįstami. — Ir iškart 
užsipuolė: — Kur tavo telegrafinė ‘‘Mėšlo ir durpių išve
žimo, painiosimo ir turimo kiekio ataskaita?’’

—Mėnesinę ataskaitą apie trąšų išvežimą aš š|ryt pa. | 
siunčiau per laiškininką. į

—Laiškininkas ją atnešė. Bet kur dekadinė mėnesinė J 
ataskaita apie trąšas, kurią turite perduoti te-le-fonu?

—Juk jūs gavote PAŠTU siunčiamą ataskaitą, — ne
sutikau. — Tai kam tas pačias žinias, tik pagal kitą atas
kaitos formą, dubliuoti telefonu?

—Tu man čia voveryčių nepūsk, — supyko atsakin
gas žinių rinkėjas. — Nukritai iš Mėnulio? Duok man ži
nias telefonu, ir jokių samprotavimų!

Tada aš už vieno skverno čiupau fermos vedėją, o už 
kito kolūkio agronomą.

—Jokių samprotavimų! — sušukau. — Atsakykite 
man Į klausimus. “Kiek kolūkyje turima sukaupto mėšlo, 
durpių ir įvairaus komposto neišvežto į laukus?”

Vyrai linksmai susižvalgė.
—Kvanktelėjai tu ar ką? — gūžtelėjo pečiais agronomas. 
—Kas dešimt dienų ta pati litanija... Manai, aš tą mėšlž 
sveriu?

—Ne mano reikalas, sveriat at ne, — atkiliau užsi
degęs. — Man į ataskaitą reikia rašyti.

—Tikrai mėšlo svėrėjo etato neturime, — užtikri 
no fermos vedėjas. — Todėl tiksliai pasakyti negalime 
O čia reikia tiksliai. Rajone iš to išvadas daro.

—Tai ką man daryti?
—O tu pažiūrėk į lubas, — patarė agronomas. — Ta 

vo piimtakas irgi šitaip darydavo. Tiksliausi duomenys 
panašioms ataskaitoms iš lubų...

Patarimas pasirodė gan praktiškas. Iki vakaro dirbat 
net išsijuosęs, kol galvoje pradėjo ūžti girnos. Namo grį
žau svyruodamas, lyg po krikštynų.

’l ačiau jei pirmoji darbo diena buvo tik dalgių pus
tymas, tai antroji — tikra šienapiūtė. Pasėda nedavė ra 
mybės telefono skambučiais. Ir į kiekvieną žinių rinkėje 
repliką aš ką nors atsikirsdavau, nes toks jau mano nesu 
laikomas būdas.

Pavyzdžiui, dzirrr. . . Ragelyje atkaklus baritonas:
—Kodėl nesiunčiate žinių, kiek suarėte pūdymo, nu

kasėte bulvių, iškūlėte javų?
Aš nesuprantu, kam tokia kasdieninė ataskaita reika

linga rajonui. Ar neužtenka Statistikos valdybos numaty. 
tos penkiadienės ataskaitos?

—Užtenka? — šaukia man iš rajono. — Filisofuoti 
užtenka. Girdi? Pranešinėkite mums kasdien, kiek suarė
te bei iškūlėte, ir jokių čemeryeių! Taip rajono valdžios 
numatyta.

Ir taip iki priešpiečių. Nuo skaičių, telefono skambu
čių ir savo paties samprotavimų dėl kai kurių rajonui tei
kiamų žinių tikslingumo mano galva įkaito kaip kiauši
nis karštame smėlyje. Laimė ( atėjo fermos vedėjas ir 
tarė:

—Užteks, vyrai, džiovinti rašalą. Mobilizuoju i tal- 
ką. Kiaules sversime.

—Kokias kiaules? — nesupratau.

KELEIVIS, SO. BOSTON

JOMS NUSIBODO ROŽANČIŲ KALBĖTI

Situs naujokės vienuolės iš Kanados sostinės klausosi vyresniosios vienuolės pamo
kamų. kaip važinėtis rogutėmis.
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100 vaikų motina
Prieš penkerius metus, i kyklose, ji anais laikais pla-

tino lietuvių slaptą spaudą, 
n e p riklausomos Lietuvos 

sustojo plakti nepaprastos: laikais ji uoliai veikė skautų 
moters širdis—a. a. Stanis- organizacijoj ir buvo bene 
lavos Venclauskienės.

Tai buvo 
žmogus. Ji pirmojo

1958 m. sausio 16 d. rytui 
švintant Waterburyje, Ct.,

senaiusia jos nare, ji veik-
,_ liai dalyvavo ir kitose lab-

nepapras s (jarog įr švietimo organiza-
.. . ... 'ieso | cijose, kurį laika buvo irl.etuviu vaidinimo Palango- / ta^bos nar-
je aktore, vėliau vaidinusi, J
ir vaidinimus rengusi Rygo- • Bet ne visa tai yra jos 
je, Liepojoje, Mintaujoje,! svarbiausi darbai. Ji, kaip 
Šiauliuose ir kt. Ji mokė ca-1 aukščiau minėta, yra 100, o 
ro laikais Rygoje vaikus ir1 gal ir daugiau, vaikų moti- 
darbininkus vakarinėse mo- na. Tiek svetimų vaikų ji

ĮDARYTA ŠIRDIS

pusę stiklinės raudonojo vy
no (nebūtinai) ir pakaitinti.

Patiekiant į stalą, iš šir
dies išimti siūlus, supjausty
ti riekutėmis ir užpilti pa
ruoštuoju padažu. . 

MOTERYS KONGRESE

Vieno svaro širdį per
plauti, išplauti kraują*. Su- 
piaustyti juostelėmis 2 unc. 
lašiniukų, juos pakepinti, 
sudėti vierą smulkiai kapo
tą petražolę, svogūną ir vis
ką kepinti, kol suminkštės.
Išmirkyti 5 unc. seno pyra
go, sausai nuspausti, sutru
pinti, sudėti į keptuvę ir 
maišant kaitinti tol, kol vi
sa masė sušoks į vieną gaba
lą. Pridėti druskos, pipirų,
Įmušti vieną žalią kiaušinį 
ir išmaišyti. Gauta mase pri
kimšti širdį, perplautą kraš- Į1." šiemet pirmoj vietoj tuo 
ta užsiūti arba susmaigstyti i požiūriu pasilieka .Jacųueli- 
pagaliukais. * ine Kennedy. Antroj vietoj

iyra bankininko Loel Guin- 
Keptuvėje įkaitinti šauk-jne?s žmona, toliau seka 

štą taukų, įdėti širdį ir ap-; ja v prezidentienės sesuo
kepti. L zpilti 3 unc. sultinio į kunigaikštienė Radziwill ir
ir troškinti. Kai sultinys nu.
garuos, jį vėl papildyti, oi

Dabartiniame kongrese 
viso labo tėra 13 moterų. Iš 
jų Atstovų rūmuose 11 ir Se
nate 2: Margaret Chase iš 
Maine ir Maurine Neubet- 
ger iš Oregono.

Geriausiai dėvinčios 
motery*

,, . . ... , ' širdi laikas nuo laiko pavar.l
išauklėjo, išmokslino ir "pa- tyti; Taip sultinys papildo-!

. Istatė į koja>. Vis tai bu\o| mag apje - kartus, kol širdis 
našlaičiai arba labai netui-, pasidarys minkšta, širdį iš- 
tingų tėvų \ aikai. A. a. Sta-Į jmtj į pasilikusį sultinį su- 
nislava \ enclauskiene JVosl pilti šaltame vandenyje iš-
nfin’l o lino L’oin tikro m At 1 n ii . ~ «

—Keturkojės.
Prie fermos jau laukė septyni žaliukai. Susiliniavęs 

sąsiuvinį, feimos vedėjas sukomandavo:
—Griebkit! ......................
Mes griebėme kiaules už ausų, uodegų bei kitų vietų, 

žviegiančias tempėme ant svarstyklių, o fermos vedėjas 
užsirašydamas murmėjo:

—Ausies numeris toks. . . Svoris toks. . . Sekančią! 
lr vėl mes vilkais puldavome į kiaulių buri. Po trijų 

valandų šis žaidimas pradėjo įgristi.
—Be racianalizatorinės ugnelės dirbate, — lepterė- 

’au. — Įsirengtumėt sverstykles, kuriomis iš karto galima 
būtų pasverti kelioliką kiauliškų padarų. Juk tai ne veis
linė medžiaga, kam jas atskirai svėrinėti? Mėsos kombi
natui atiduosim ne pagal galvą, o pagal bendrą svorį. Tad 
nereikėtų kiekvieną individualiai žvigdyti.

—Tik tu čia manęs su savo kritika nežvigdyk, — už
sigavo visų fermų galva. — Be tavo malonės būčiau racio. 
alizavęs svėrimą. Bet iškur tada tau žinias apie kiekvie. 

ios kiaulės priesvori išpešiu?
Į kontorą grįžau tarai musę prarijęs.
—Velnias, o ne ragaišis, — galvojau. — Iš brigadų 

įei feinnų visokios žinios plaukia kolūkio kontoron. Jas 
•inkdami pluša ištisi legionai brigadininkų, apskaitinin
kų, atitrauktų nuo tiesioginio darbo. Iš kolūkio kontoros 
lgiausias litanijas kasdien, kas penkias, kas dešimtį, pen. 
ridiką dienų telefonu ar paštu turime siųsti rajonan. Ne
sulaikomas žinių bei ataskaitų srautas, patvinęs, dažnai 
ajone niekam nereikalingais, neretai iš piršto išlaužtais, 
skaičiais! Gelsvu}, melsvų ir baltų popierių Nemunas, ku- 
iame už darbadienius dažnoje brigadoje, be brigadinin
ko, kapanojasi dar ir apskaitininkas. Kiekvienoje konto
roje lašina sūru prakaitą buhalterijos darbo pelės. Kiek
viename rajono centre — jau už grynus rublius — ant po. 
oierių ”guli“ po keletą pasėdų... Pašėlusi, popierinėm į 
jangų keterom pasišiaušusi upė, kurios tėkmė ir mane ; 
pagriebė. Ir neša, neša. . . O tarp plaukiančių popierių į 
šnabždesio be atodvėsio čirškia telefonų skambučiai ir j 
netyla ragelyje nenuilstantis Pasėdos baritonas.

—O kada atsiusite TAS žinias? . . O kada atsiusite 
ANAS? O ataskaita forma numeris toks iš tiek ir tiek , 
klausimėlių? O ataskaita. . . Ką jūs ten paistote? Negir- j 
džiu. Abejojate, ar visos tos žinios rajonui reikalingos? i 
Ar visų ataskaitų visi klausimai būtinai reikalingi? Ar ne 
per dažnas kai kurių ataskaitų periodiškumas? Jaunuoli! 
Tamstos reikalas mažas. Dirbk nesamprotavęs. Tam ir aL 
lyginimą gauni. . .

Aš šuoliais įlėkiau į kontorą, parversdamas tarpdury
je pasipainiojusi buhalterį, ir parašiau pareiškimą, prašy. 

į damas pervesti į kiaulių fermą. Jau verčiau kiaules svėri- 
nėsiu...

• —Silpni tavo nervai, — palingavo galva kolūkio pir- 
J mininkas. — Nebeišlaikė. O tiek vilčių į tave dėjau, 
j Dabar vienas prižiūriu aštuonis šimtus bekonų. Ir 
• nervai nieko. Išlaiko!

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

priglaudė kaip tiki a rnot^na; tirpyta šaukštą krakmolo, už 50 centų.
ir i zmones išleido. i*

Ar pajėgiame įsivaizduo-į 
ti, kiek reikėjo turėti meilės! 
ir pasiaukojimo tokiam dar
bui vykinti! A. a. Stanisla-Į 
va visą savo amžių visas jė- Į 
gas atidavė svetimiesiems j 
vaikams, savo tik dvi duktė 
ris teužauginusi, iš jų viena į 
Danutė gyvena Amerikoųe, 
o antroji Gražbylė Lietuvo
je.

Tai buvo nepaprastai gai
lestingos širdies moteris, 
mokėjusi aukščiausiam laip
snyje aukotis kitiems ir 
jiems gyventi; didelė savoj

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusk, kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ......................................... $4.00
kaina ......................................... $1.25

krašto mylėtoja, iki pat mir-; žvilgsnis į praeiti•r * * i i domus atsiminimai. o
nakad Lietuva į

K. Žuko į 
atsiminimai, 477 psl.. kai 
.................................... $8.00ties tikėjusi, 

bus laisva.
Minint a. a. Stanislavos Į 

Venclauskienės veiklą, ten-> 
ka pridėti, kad jos labdary-į 
bė ir gera širdis turėjo rim- J 
tą parama jos vvro advokato! hienoj ant. “knygnešiu karaliaus; 
Venclausko asmenyje. Ge-i 
rai uždirbantis advokatas iš 
savo uždarbio rėmė žmonos 
visus gerus pasimojimus ir 
kiekvieno mėnesio pradžio
je jį buvo galima matyti 
Šiaulių pašte siunčiantį “sa
vo“ vaikams, besimokinan
tiems įvairiose aukštosiose 
mokyklose, stipendijas. To
kiu būdu du geros širdies 
žmonės išleido į gyvenimą 
didelį būrį išmokslintų ir 
gyvenimui paruoštų žmonių.

J. Vanagas

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelki. 
istorini* romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai ____$3.5<

įVATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

minimai. 464 psl., kaina.__ $fi.0<

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, periaueia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina__ _ $6.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
<1939-1945» užrašai. Pirmoji da
lis 463 psl. Kaina ...................$4.60

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

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ 7 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

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

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

)EMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 60c.1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi- Į 

nimu antroji dalis, 592 puslapiai. |
Kaina ......................................... $6.00 Į MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina....................................$2.50

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
apie lietuvius visame pasauly, J IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
164 psl. Kaina ...................... $6.66 j liškio meistriškas aprašymas, kaip

karai einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p«l. Kaina $5.00

.11 LINKSMA

Lisa Elkins iš Nashville, 
Tenn., 1 m. amž. gimė su 
atviru nugarkauliu. Vander- 
hilt universiteto su trūku
mais gimusių vaikų gydy
mo skyrius nugarkaulį su
tvarkė, ištraukė iš smege
nų nereikalingą skystį, ir 
dahar gydytojai mano, kad 
mergytės ateitis gali būti 
šviesi. Tą skyrių remia 

March of Dimes fondas.

464

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 posl. kaina ....................... $6.0'

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfl 
nas. Kaina............................25 Cnt

į MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT M. lnkienė. ge

; ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kvtis angliškai kalbančiam. 14-S 
pel., kaina ............................ $1.25

! ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio re 
manas iš Žemaičiu Kalvarijos ura 
eities, 467 psl Kaina ........... $4.0

NEMUNO SŪNŪS Andriaus Valuc 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 3Sf 
pel. Kaina................................$3.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriau? Valac 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai Kaina ............................ $4.00

1 IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimori pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sp daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... SS.ov

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt

cENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nw 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ 810.0 ;

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINTGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl. gera 
popiera. Kaina.......................... 86.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą? Vasari? išsiža
dėjo kunigystėe dėl moterystės 
Visos trys dalys jrištos j vieną 
knyga, kieti viriai, 081 puslapis 
Kaina .................................... $6-00

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim- 
butienš, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys lr J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ..........................................$6.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
82, ara visos S dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lieto, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............ $1.26

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOU 
SEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta too 
klausimo knygutė. Kaina.. 26 Cnt.

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

TAVO KELIAS į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 c.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
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 PROGRAMINES GAI, 
RES, 82 pel-, kaina......... 26 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl masuose nė- 
ra vienybės, 80 psl, kaina .. $1.06

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai m 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 

....................................... 60 Ck

Užsakymus ir pinigus pražome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63C E. Bmdway -------:-------So. Boston 27, Mas*.

t
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Lietuviški ir rusiški velniai
STEPONAS KAIRYS

Turiu pasakyti, kad aš, mo trobesio, ir kol jį iš klo- 
dar vaikas būdamas, turė-, jimo pasiekdavai, reikėdavo 
jau gana daug reikalų su gerokai pabėgėti.
velniais, bet tie velniai bu
vo lietuviški velniai ir nepa
lyginamai padoresni, negu 
tie, kuriuos man teko vėliau

Atsitikdavo ir taip, kad iš 
klojimo jau sutemus reikė
davo parnešti koks nors ten 
paliktas daiktas. Atnešti

pažinti ir nuo jų skaudžiai! tekdavo man. žinojau, kad 
nukentėti. Tie antrieji vėl- į klojime yra velnių, ir j jį el
niai buvo man svetimi, ru-idavau kietai pasiryžęs ir vi. 
siški velniai, Maskvoje au-jsas susikaupęs. Pasiiyžimo 
ginti ir ten mokyti. 1 man užtekdavo, kad suras-

Savo pažintį su lietuviš-1 $iau galingą daiktą ir su 
kais velniais pradėjau labai į Juo griščiau namo. GrĮžda- 
ankstyvai, dar savo mamos • mas iš kaito eidavau lėtu 
už rankutės vedžiojamas, ir, j žingsniu, kietai spausdamas 
didelėje bėdoje būdamas, Į k°jąs į žemę. Bet juo buvau 
dar galėdamas pasislėpti arčiau namo, tuo žingsnis

KELEIVIS, SO. BOSTON

MATO SAVO PIRMUOSIUS PINIGUS

Pinigu kalimo ir spausdinimo įstaigos direktorius 
Henry J. Holtzclaw rodo JAV iždininkei Kathryn Gra- 
nahan su jos parašu ką tik išleistuosius vieno dolerio 
pinigus.

Bus Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

ir vytis. Vejasi ii šaukia: 
sustok, nes šausiu!

Kaip paprastai, tenai hu

nus ir, atnešęs atgal, rodo savo 
pirkėjai.

— Va, šita didesnė, bet ir 
brangesnė: svaras kaštuoja 10 
centu daugiau.

Bet moteriškė pažiūrėjo ir sa-

ŠĮ penktadienį, sausio 25 di policininkas. Tuojau abu. 
d., 8 vai. vak., So. Bostono du buvo suimti ir nuvežti į 
L. P. Dr-jos patalpose bus belangę. V ėliau turėjo būti 
Dorchesterio L. Piliečių Klu. byla, bet kaip ji pasibaigė, ko:

neteko pastebėti. Taber ta-! — Nedidelė ir šita... Nu. betgi 
Čiau žinos, kad ne jis kraš- į bus gera, paimsiu ir šitą ir aną. 
to šeimininkas, o policinin- . Duok man abidvi, 
ko buožė,

S. M.

mamos sijono kvolduose.
O kad tie velniai galėjo ir

dažnėjo, kojos darėsi leng
vesnės, ir kai, mano apskai- 

jau užteko

bo narių visuotinis susirin
kimas, kuriame bus duota 
praeitų metų apyskaita ir. į 
pareigas įvesdinta naujai 
išrinktoji valdyba: pirm. A. 
dolfas Namaksy, vicepirm, 
J. Stonys, sekr. adv. Anta-į 
nas Young, fin. sekr. Vytau-J 
tas Stelmokas, ižd. Petras 
Žukas, direktoriai: Emily j 
Kyburienė, Anna Medvins, Į 
Anna Palby, Elzbieta Rep
šienė, Sofija Štreimikienė.

Valdyba prašo visus na
rius dalyvauti susirinkime. 

Mirė E. Banaitienė

BATŲ DIRBTUVĖ 
DALININKAMS 

Svarbus pranešimas

mane apnikti, didysis kalti-1 J^vimu, man 
ninkas buvo Antanas NekuJ "amul ,tada
tis, hemu dirbęs pas mano! Pa^eisdąvau,
tėvelį ir man neužmiršta-į koJ°? 
mas pasakomis.

Kai tik žiemos mėnesiais 
pradėdavo temti, Antanas

i vau į kiemą. Ir niekada ne
užmiršdavau užkelti vartų. 
Taip darydavau dėl to, nes 
žinojau, kad per užkeltus

WORCESTERIO NAUJIENOS

Sausio 14 d. staiga mirė 
Elzbieta Žigalevičiūtė-Ba- 
naitienė, tik vos į šeštąją de
šimti teižengusi. Velionė bu
vo kilusi iš Kalnėnų kaimo, 
Jurbarko valsč., į JAV at-

Finansų komisija: Jonas Į vykusi po Antrojo pasauli- 
! Dvareckas, Julija Lendrai- į nio karo.

Velionės liūdi vyras Juo
zas, du sūnūs: inžinierius

ŠĮ šeštadienį, sausio 26 d., 
10 vai. lyto, Bridgevatei io' 
lietuviško klubo patalpose1 
įvyksta Bridgevater Wor- 
kers’ Cooperative Asso. da
lininkų susirinkimas. Svarbu 
visiems dalininkams daly-j 
vauti, nes bus aptariami! 
klausimai dėl dirbtuvės (O- 
verglobe batų dirbtuvės) to
limesnio veikimo. Dėl dide
lių nuostolių bus tartasi, ką 
daiyti.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
i VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašu, kainaraščiu. 
GRAMERCY SHIPPING

COMPANi
118 E.. 28th Street
Ne* York 16, N. Y. 

Tel. M U 9-0598.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

negalėdavo mūsų, vaikų ap. besivej, velniai
sigmti. Antana,, papasakok, kj
maldaudavome. Antanas gi 1
vaikams buvo perminkštos Iš vaiko tapau jaunuoliu,

, širdies, kad atsisakytų. Ir iš jaunuolio suaugusiu žmo- 
pradėdavo pasakoti. Musjgumi. Jau seniai nebesusi- 
vaikus iš karto nuvesdavo į į tinku su savo lietuviškais 
pasakų karaliją, o ten ir bu- velniais ir tartum nebeturiu

Ruošiasi Vasario 16-jai

Sausio 13 d. Vilniaus Auš

Ir išgirdau didi balsą nuo sos
to, tariantį: štai, Dievo šėtra 
prie žmonių, ir jis prie jų gy
vens, ir jie bus jo žmones, ir jis, 
pats Dievas, su jais bus jų Die
vas.

Ir Dievas nušluostys visas a- 
Į šaras nuo jų akių, ir mirties jau 
Į nebebus, nei raudojimo, nei 

kad • rėksmo, nei peršulių nebebus, 
j nes pirmasis perėjo.

Ir sėdintysis ant sosto tarė: 
štai aš vislab nauja darau. Ir jis 
man tarė: rašyk, nes tie žodžiai 
teisūs ir tikra tiesa.

Ir jis tarė man: atlikta. Aš 
daugiau, negu jis buvo ver- esmi A ir O, pradžia ir galas. Aš 
tas. ištroškusiam duosiu iš versmės

Prapitn savaite teisėias'i gyvojo vandens dovanai, n aeitą sataitę teisėjas į Ras rgalif tas vislab } daly
vy yzanski paskyrė Jiems j kus gaus> įr aš būsiu jo Dievas, 
bausmę: Viešųjų darbų įs-i ir jis bus mano sūnus, 
taigos viršininko padėjėjui

Nubaudė sukčius

5 AUS-į..,.. l tiene,
saleJe ~

Antanas Tamkus, ’
, . . , .. , , Juo zas Šalaviejus ir M. Že-buvo pirmasis draugijų at-! maitaitis 
stovų pasitarimas Lietuvos į Banketo komisija: Vin- 
nepriklausomybės paskelbi- Mitrikas> j Krasinskas 
mo 45 metų sukakties minė- ąl Mitrikienė. 
jimo reikalu. Susirinkimui Kitas susirinkimas bus'

ros Vartų parapijos
Jau buvo pranešta, 

prisiekę posėdininkai pripa-t
, ... xl. , žino kaltais 4 asmenis, kurieGmuutas (šiuo metu atlie- bg va|f]žio j už

ka karinę prievolę Vokieti- žemės sklvp, penkis kaltus
Įjoję) ir studentas Bronius ir' 
j duktė Bimtė.

su iais iokiu reikalu vadovavo Kazimieras Jonai-
J J . . i tis, sekretoriavo Violeta Ma_

- Bet kai tapau suaugusm tulevičiūtė. 
žmogumi, gavau pažinti ki-j ...
tokios giminės velnių — ruj Nutarta minėjimą rengti 
siškų velnių. Ir tų velnių pil-! vasario 17 d. 3 vai. popiet 

į na mūsų krašte. Jų pilna vi-1 Ausr??. a,t^ parapijos salė. 
Pusė bėdos buvo, jei pa-1 suose tamsiuose gyvenimo! J?- ..1SOS surinktos aukos 

sakos klausėmės susiglaudę, kampuose, pilna apie mus j slunčiamos Amerikos Lietu-

vo pilna velnių, aitvarų, ge
ručių laumių, bet ir visokių 
šlykščių baisenybių, kad ne. 
žinojai, kur nuo jų pasidėti, 
ypač kad ir mamos čia pat 
jau nebebuvo.

pačius. Jie mus seka kiek- V1^ Tarybai, 
viename žingsnyje, klausosi, Į komitetą išrinkti: pirmi- 
kaip mes šnekame ir net ninku Vytautas Mačys, vice- 

kaip ir nebuvo, negut užpeč.Į kaip mes galvojame. Nuo jų pirm. K. Jonaitis, sekr. V. 
kvje ar tamsiame papečkvje.! mes nebegalime apsiginti Matulevičiūtė, fin. sekr. Ed.

Bet būdavo ir taip, kad’ nei balanos šviesa, nei sody-: vardas Meilus, ižd. kun. Jus. 
vietos ant pečiaus nebebū-įbos rūpestingai užkeltais-tinas Steponaitis.

sėdėdami ant šilto pečiaus, 
kai čia pat buvo ir tėvelis, o 
velniams vietos ant pečiaus

davo, ir pasakų klausytis tu
rėdavome susėdę ant suolo, 
o tamsus pasuolis būdavo 
geriausia vieta velniam. Tai 
tada turėdavome kojas pri
liesti, kad kas jų nepagau
tų.

Būdavo ir taip, kad ma
ma pagamindavo šaltos gi
ros, ji stovėdavo tamsioje 
kamaroje, kuri tikriausiai 
buvo pilna velniu. Tada už
sidegdavome balana ir iau 
drąsiai eidavome, kad ir į' 
tamsią kamara, nes lietuviš
kieji velniai labai bijojo ba- 
ląnos šviesos ir nuo jos

vartais.
Ir į-usiški velniai yra 

baisiai pikti, neįsivaizduo
jamai pikti: jie prasimano

sausio 27 d. 5 vai. vak. Auš-j -; 
ros Vartų parapijos salėje.
Draugijos Lietuvai Remti 

susirinkimas
Jis buvo sausio 13 d. Lie-

Pažymėtina, kad Banai
čių atžalynas yra gyvos dva
sios ir veiklus lietuviškose 
organizacijose, o jei jis 
toks yra, tai ne be nemažų 
velionės pastangų.

aukos tuvių Piliečių Klubo salėje.! ^ž^fje
Jame išrinkta šitokia valdv.j Bostono . aPy . es .?.emeje’ 
ba: pirm. M. žemaitaitis, ri-!0 artimiesiems gili uzuo. 
cepirm. J. šalaviejus ir Ju-1 ^au a ‘
lija Lendraitienė, sekr. Jo
nas Palubeckas, fin. sekr.
Ona Tarailienė, ižd. Jonas 
Dvareckas.

Litbuanian Shalapin

Spaudos komisija: Pia
nas Pauliukonis, mok. Bro
nė Kvedaraitė ir Juozas 
Krasinskas.

Taip sekmadienį publika
t, . .. , ... ,r. .šaukė Benediktui Poviiavi-Revizijos komisija: Vin- .. . , . , ,
c C1UL kuris dalyvavo Viktoro

Chodskio dainavimo mo-cas Mitrikas. Juozas Matijo- 
šaitis, Antanas Tamkus ir 
Adomas Bagučanskas. kyklos mokinių koncerte

Paskirta auka Altui $100 Tarptautinio Instituto patai-

Dole 2 mėn. kalėti ir $5000 
pabaudos, Reiss, kurio skly
pą valdžia paėmė, vienerius 
metus kalėti ir .$5000 pabau
dos, nekilnojamo turto įkai-

Bet nusiminusiems ir netikin
tiems, bei razbaininkams, bei 
kekšininkams, bei žyniams, bei 
balvonininkams, bei visiems 
melagiams jų dalis bus duobėje, 
ugnimi bei siera degančioje, ku
ri tai yra antroji mirtis.

Ir atėjo pas mane vienas anų
nuotojui DeSimone 1 metus Į septynių angelų, kurie septynis 
kalėti, bet bausmė nevykdo
ma, jei jis nenusikals per 
2 metus.

dar nežinotų baisumų žmo-Į Programų komisija: Pra- 
nėms kankinti. Ir mus grie-‘ 
bia, labai dažnai griebia, 
nepaleisdami net iki mirties 
nukamuotųjų. Ir kai dabar! 
pasidairai po gimines ir pa-! 
žįstamus, reta žmonių, kurie Į 
nebūtų nuo rusiškų velnių! 
nukentėję.

Yra atsitikimų, kad lietu
viškieji velniai susigiminiuo
ja su rusiškais velniais. Yra

nas Račiukaitis, 
Šermukšnis.

Adolfas

ir skelbimui Lietuvių Pilie
čių Klubo namų atida- 
įvmo programoje $40.

J. Krasinskas

VIETINES ŽINIOS
i Susirinks Kultūros Klubas Atvyks J. Miklovas

ŠĮ šeštadienį, sausio 26 d., 
7:30 vai. vak. Tarptautinio 
Instituto patalpose (190 
Beacon St.) bus pirmasis 
šiais metais Bostono L.B. 
Kultūros Klubo susirinki, 
mas.

sprukdavo i visus kampus, i ir tokių, kaip, sakysim, 
kad tik spėdavai jų kojas' Sniečkus ar Žiugžda ir kiti, 
pamatyti. | kurie ryžtasi piršti, kad lie-

Taip gyvenau su lietuviš-! tuviškieji velniai iš viso su
kai velniais visa kūdikyste, sigiminiuotų su rusų vel- 
ir, pasakysiu, nieko pikto iš, niais, bet, atrodo, kad pado.' Jame dr. Jurgis Gimbutas 
ju nepatirdamas. Bet su jaisjrūs lietuviškieji velniai nie-i kalbės tema—Kelionė peri
tekdavo turėti reikalų ir pa
ūgėjus. Mes tikrai žinojome, 
kad velnių būna ir toliau 
nuo gyvenamojo namo, nuo 
galviju tvartu, sakysime, 
klojimuose, ypač jei klojime 
buvo jauja.

Mano tėviškėje klojimas 
be iaujos buvo pastatytas a. 
tokiau nuo gyvenamojo na-

kada tiek nenusižemins, kad • graikų architektūros pa
tų siūlymų paklausytų. i minkius, o dailininkas Vik-

pose
Bostono lietuviams Bene- Simaną Jakubauskj pra- 

diktas Paulavičius jau gerai eitą sekmadienį ištiko eismo 
pažįstamas, nes jis dažnai nelaimė, jis pats lengvai su
dalyvauja įvairių parengimų t žeistas, automobilis sudau- 

i programose. Jis savo balsą žytas.
' lavina pas minėtą profeso-'

Neseniai iš Lietuvos pa
sitraukęs inž. J. Miklovas, 
L. Bendraomenės kviečia

rių Chodskį.
Sekmadienio koncerte jis 

padainavo lietuvių ir nišų 
liaudies dainų ir ištraukų iš 
operų. Jo galingas bosas 
publikai taip patiko, kad 
buvo girdėti balsų: Bravo,

mas, vasario 9 d. atvyksta į Lithuanian Shalapin! (Kaip__ .... _   - ... * A —C* 4-1 1 « A 11T/JBostoną ir kalbės L. Piliečių 
Dr-jos salėje. Plačiau kitą 
kartą.

Atvyko iš Washingtono

žinoma, Šaliapinas buvo 
garsus rusų bosas).

Ar gali pilietis suimti 
nusikaltėlį?

Teoretiškai Amerikos pi-v via-! Dr. Daugėlaitė, kuri gvve- ..
Bet suprantama ir būtina, boras Vizgirda apie graikų 'na ir dirba Washingtone, t^^TiaHo"^

kad mes rastume pagaliau i skulptūrą. . savo profesijos reikalais at- 01 1 ‘
tinkamų priemonių visus ru-' Bus rodomi paveikslai ek- vyko į Bostoną. Jai rūpimą
siškuosius velnius iš savo • rane.
krašto negrįžtamai išvvti. Po susirinkimo įprasta ka-
Su lietuviškaisiais velniais 
mes jau lengviau susitvarky. 
sime.

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

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

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. PraSome kreiptis Šiuo adresu: 

“KELEIVIS“

•36 E. Broadtray, Sa. Boston 27, Mos*.

vutė ir jos metu laisvi pašne
kesiai.

į susirinkimą kviečiami 
visi, kas tik domisi meno 
klausimais.

Skautų Užgavėnių šokiai

klausimą ji studijuos Peter 
i Bent Brigham ligoninėje. 
Dr. Daugėlaitė yra vaikų li
gų specialistė.

J. Vaitkus atsiuntė knygų

Bostono skautų Vyčių 
"Geležinio Vilko“ būrelis 
vasario 9 d. 7:30 vai. vak. 
rengia Mardi-Gras šokius 
Baltais Nams, Jamaica 
Plain. Prašome kitų apylin
kės organizacijų tą vakarą 
parengimų neruošti.

Rengėjai

Mūsų bičiulis J. Vaitkus 
iš Ocala, Fla., atsiuntė Ke
leivio bibliotekai vertingų 
knygM- Nuoširdus ačiū jam 
už tai.

Batsiuviai baigė streiką

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

kaušus turėjo pilnus septynių 
paskutinių slogų, ir su manim 
kalbėdamas tarė: eikš. aš tau 
parodysiu moteriškę. Avinėlio 

Ketvirtajam Jacobs bus!marči^- , . .
sprendimas tartas vėliau, į .„.jkTLl,";;
nes JIS ŠIUO metu guli ligO-'man didįjį miestą, šventą Jaru- 
ninėje. žalę, nusileidžiančią iš dangaus

_____ t________________ nuo Dievo
e i i u i • Ir turėjo Dievo šlovę, ir jos
b. Jakubausku ištiko nelaimėj šviesa buvo lygi anam brangiau- 

! šiam akmenaičiui jaspidui, ži
bančiam lyg krištolas.

Ir turėjo didžius ir aukštus 
mūrus, ir turėjo dvylika vartų, 
ir ant vartų dvylika angelų, ir 
vardus, parašytus, kurie yra 
dvylikos giminių.

(Bus daugiau).
Skelbia:

Wiii iam Shimkus. 3308 I.nscoln Avė. 
ClevelaiKl 34, Ohio 

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

JUOKAI

Kaip jis padidino vištą

Anądien moteris nuėjo krau- 
tuvėn ir paprašė vištos. Krau
tuvininkas atnešė jai nedidelę 
vištelę ir rodo. Moteris ją ap
žiūrėjo. pavartė ir sako:

VEDYBOS

Esu vidutinio amžiaus pasiturinti 
— Ne, Šitos nenoriu. Truputį i našlė. Paieškau jryvenimo draugo 

neturi didesnės ' tarp 55 ir 5S metu ir kad liūtu kiek 
pasiturintis. Pasreidauiu. kad hutu 
lietuvis. Daugiau žinių duosiu laišku. 
Prašome rašyti:

Mrs. M. Karalius

per maža.
Krautuvininkas paėmė iš jos

vištą ir nusinešė už sienos. Bet 
daugiau vištų jis neturėjo, todėl 
nutarė tą pačią ''padidinti“. Iš
tempė jos kaklą, išskėtė spar-

37fi Marsrueretta 
Toronto 4, Ont..

St.
Canada.

(4)

jo pastatyta 
džia. valdininkai, yra jo tar
nai. Jis gali net ir nusikaltę, 
lį areštuoti.

Taip tikėjo pilietis Irving 
Taber, 41 metų amžiaus Re- 
vere miestelio gyventojas, 
ir anądien jis turėjo progos 
išbandyti šitą teoriją prak
tikoje. Buvo taip. Jis susi
pyko su savo kaimynu 
Crankshavy, ir tas pradėjo 
grasinti užmušiąs jį.

Už toki grasinimą Taber 
gavo iš teismo leidimą (war. 
rantą) suimti Crankshaw. 
Kad būtų saugiau, Taber 
dar gavo iš policijos leidi-

Pereitą penktadienį batų mą ir revolveri nešiotis.
irhfnvin HarhininVoi koioro T*-dirbtuvių darbininkai baigė 

12 dienų streiką. Jie laimė
jo šiais metais 3 centus va
landinio priedo ir tiek pat 
kitais metais. Pašalpa ligo
je pakelta iki $20 savaitei 
(buvo $17.50), atostogos 
pailgintos iki 2 savaičių.

Ir štai, anądien jiedu su
sitiko prie South Station a- 
kis į akį. Taber tuoj ir grie
bė savo oponentą: koman 
į policiją! Bet tas jam į žan
dą ir —bėgti. Nėrė į South 
Station, kur tiršta publikos. 
O Taber išsitraukė revolverį

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį 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- 
ternalinę 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 apdraudą 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 į SLA Centrą:

LimPANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.
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JONAS ROMANAS PRAKIŠO

pnesus.
| Štai kad ir paskutiniajame 
| susirinkime kažkas paniau- 
j sė finansų sekretui ių J. Ko- 
i manų paaiškinti vienų išiai. 
' dų ttiaipsni — Kam tie pi- 
i nigai išleisti. Ir kokį, mano
te, jis gavo atsakymą?

; J. Komaras piktai pasa-

šalies stebint, jis buvo ido- jų tarpe 10 moterų ir 6 vyrai. nešti. Taip tas narys nieko 
mus ir gana triukšmingas. ‘ Fajamų per gruodžio mė. !r. nesuzm^° T™

„au buvo rašyta Keleivy, nesi tuiju *8,79i.93, o islai- , . 'paaiškinli
kad iin. sekretorius Jonas dų $8,ob0.2o, taigi brutto 6 J 1
Romanas buvo apsiėmęs pelno liko $227. Bet kadan- 
veltui pavaduoti reikalų ve—! gi mėnesio gale prekių buvo 
dejų P. Dūmą, šiam išvykus $1,585 mažiau negu pra- 
atostogų. o kai jis nebuvo iš- džioje mėnesio, tai gruodžio 
rinktas į valdybą, tai savo mėnuo davė $1,357.72 nuo- 
žodį pakeitė — mokėkite stolio. Tačiau reikia turėti 
jam už tą pavadavimą. galvoje, kad gruodžio mė- 

Valdyba nutarė pasiūlyti nesi buvo rengtas Šurum 
susirinkimui duoti J. Roma-' buium, kuris davė nuostolio 
nui už specialų darbą, be $705, be to, sumokėta mo-
gaunnmo atlyginimo, dar Į kės®, per-Sl,600. priešin
$300. vo draugijai pernykščiai me-!._ lbia

Tas klausimas ir sukėlė,tai aplamai, sužinosime ki- s 
karštų ginčų. itame susirinkime, kuriame

P. žiruolis, B. Kontrimas, bus duota visų metų apv- 
A. Matjoška, čiuinis, Jaku-Į skaita.

TERESĖ IR PETRAS Dl MšAI

1962 m. lapkričio 27 d.-jie minėjo savo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį ir ta proga Balfui paaukojo $35, o minėdami lo 
Įvykio auksinę sukakti, žadėjo paaukoti $50.

V. Anesta po operacijos 
sveiksta

i Vincui Anestai dr. Sten- ( 
ley Mikai Carney ligoninėje Į 

! padarė operaciją. Ligoms ( 
i jaučiasi gsiai, bet, aišku, j 
oar teks gal kelioliką dienų! 
ligoninėje pabūti dr. Stasio 

j Jasaičio priežiūroje.
Linkime draugui Vincui 

greičiau sveikam sugrįžti
namo.

PRANEŠIMAS

bauskas ir kt. aiškiai pasakė, 
kad jei buvo sutikta dirbti 
veltui, tai gėda dabar reika
lauti atlyginimo.

Kai kas mėgino užtaiti

KAMBARYS
Išnuomojamas kambarys, yra 

šiltas ir šaltas vanduo, galima 
u valgiu aroa be jo. Kreiptis:

l’etraitienė,
4 1 Aspinwa!l Rd., 
Dorchester 24, Mass.

(5)

NAMAS DORCHESTERY
* Dešimties kambarių namas t 
Į vienai šeimai .su geromis pa- • 
I jamomis. A-l stovyje visas, . 
j 3 (j vonios, karštas vanduo, J 
{ aliejaus šildymas, atskiras j 
■čiukuro (saikus) butas apmo- J 

— • ■ ka jūsų taksus ir t.t. 'lelcfo- J 
I* nuokite EM 1-6776 po 7 vai.

I takaro.

Jis
reklausė kažkokių archyvi
nių žinių, bet tiktai—ko-į 
kiems baro reikmenims pra. į 
eitą mėnesį išleista apyskai
toje pažymėta suma. Finan. 
sų sekretorius tai turi žinoti '■ 
ir paaiškinti, bet jis nesitei-' 
kė tai padaryti, nors visur: 
giriasi dirbęs daug ir gerai.

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

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

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

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

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

z~z~z~z~z~z~zri^<~z*<~z'
į DOVANOS J LIETUVĄ

daug laimingų metų. • ši šeštadienį, sausio 26 d.' Siųskite dovanų siunti-
Pereitą savaitę Petias 1 vai. vak. Sandaros salėje n*u* giminėms į Lietuvą per

Dumša buvo užėjęs į mūsų bus SLA 308 kuopos narių mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 
redakciją ir įteikė per mūsų j susirinkimas. Jame, be kitų eina tvarkingai ir be trukdy- 
laikraštį Balfui auką $35. i svarbių reikalų, bus renka- mOsl- Neužmirškime gimi- 
Sako, minėjimas nėra baig-’ ma šių metų valdyba, todėl .ir drau8U Lietuvoje.

Dumšai minėjo sukaktį, 
aukojo Balfui

nes — viera, Birutė, ištekė
jo už Juozo Balukonio ir au
gina jaunąjį anūką Juozuką,

\KCt Hl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

'lėbavo dar naudota. Siuva zigzagu, 
.do, išsiuvinėja. dirba įuonolframas, 
sirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

()rii<inaiė su penkių metų garantija 
25 už viską galima mokėti po SI.25 

per savaite
HA 6-3900

Mūsų kaimynai dorches- kita, Aldona, dirba labora- 
teriečiai Petras ir Teresė torijoje Floridoj, o tas lai- 

Toks elgesys su nariais jų Dumšai mirėio savo vedvbi. kas bėga...
Kokie bu-'.dorr-eJimQ dįaugijos 1 ei. njo gyvenimo 35 metų su- Per mūsų laikraštį Petras

....... kaktį. Ta proga jie gavo R Teresė Dumšai dėkoja vi-
• daug sveikinimų ir linkėji- siems prisiminusiems juos 
1 mų laiškais, telegramomis šios šeimyninės sukakties 
į ir žodžiu. Nors kiek ir pavė- proga ir ypač yra dėkingi 
į luotai (minėjimas buvo lap.i gavo dukterims ir žentui, 
kričio 27 d.), mes irgi nori-i--------------------------

J. V-gas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OI’TOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Treč iad ien ia is—uždą ra

145 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dar maža smulkmena. Su
sirinkime paaiškėjo, kad a- 
pie draugijos rengtą Naujų
jų Metų sutikimą tebuvo 
skelbta tik vieno Romano

Romaną. Pats Romanas,; radijo programoje ir už tai 
pratęs "pamokslus" sakyti, sumokėta $25.
ir čia pamėgino susirinku
sius pravirkdinti. Netgi 
kreipdamasis visus vadino 
draugais.

Jis 4 metus dirbęs draugi
joj daug ir sąžiningai, tas 
pareigas apsiėmęs, kad ne-

Susirinkimo gale buvo 
prisaikdinta naujoji valdy
ba, kuriai šiais metais vado
vaus adv. John Grigalus.

Kadangi tai buvo pasku-į
tinis senosios valdybos su-! 
kviestas susirinkimas, tai

buvę kam kitam apsiimti. Iri keli žodžiai apie ją.
Durną pavadavęs, kad nebu
vę kito tinkamo asmens. Jis 
dirbęs tą mėnesį 448 valan
das. Jis tikįs, kad dauguma

Ištisus metus atidžiai se
kiau draugijos veiklą, nes 
juk tai didžiausia Bostono 
lietuvių organizacija. Lan-

narių yra sąžiningi žmonės,; kiau jos narių susirinkimus 
todėl jo nenuskriaus — kiek • ir apie tai inforaiavau skai- 
nutars duoti, už tiek jis pa- tytojus, kurių tarpe daug 
sakys ačiū, o jei neduos, taip yra ir jos narių, 
pat ir už tai padėkos. | Turiu įspūdį, kad valdy- 

Bet nei tas "pamokslas“,1 ba, sąmoningai ar nesąmo
nei vieno kito Romano, ningai, save gaubė kažkokiu 
draugų užtarimas nieko ne-• paslaptingumu, bijojo, ne
padėjo — susirinkimas dau-, pasitikėjo nariais. Tik pora 
guma balsų atmetė valdybos; pavyzdžių.
pasiūlymą mokėti J. Roma- Kiek nereikalingų kalbų

Adv. J. Grigalus vadovaus 
sutarčių skyriui

me palinkėti maloniems su-; SLA 308 kp. susirinkimas 
kaktuvininkas dar daug

tas, kcl neprisimeni tų mūsų visi nariai prašomi susirink- 
tautiečių, kurie vis dar ken-! ti. Valdyba

j čia visokius trūkumus. Jis! --------------------------
' prisiminė ir senąjį Maikio
: Tėvą, kurio reikalams irgi 
■' paskyrė desantinę. Ačiū jam 
j už paramą laikraščiui.

Paaukojo liet. mokyklai

jas
L. Enciklopedijos leidė

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Telefonas: AN 8-2805

nui papildomo atlyginimo 
$300.

Tas nutarimas buvo aki
brokštas ir visai senajai vai.

buvo dėl valdybos sumanyto 
remonto, kuris vis buvo gau
biamas paslaptimi. O jei tas 
klausimas būtų buvęs tinka-

dybai. Jeigu ji norėjo šiuo mai paruoštas, atvirai na-
atveju savo "veidą išsaugo
ti“, jai reikėjo priimti

nams viskas išdėstyta, tik
riausiai valdyba būtų pasieJ.

Romano pareiškimą atlygi- kusi to, ko norėjo. Bet ji vi
nimo reikalu ir jį pranešti 
susirinkimui, o ne pateikti
kaip savo pasiūlymą. Tikėsi 
me, kad naujoji valdyba pa. 
našių klaidų nedarys.

Šiame susirinkime pa
gerbti mirusieji nariai: A-

są laiką tą klausimą kažkaip 
vyniojo, nariams atrodė,
kad ji kažką slepia, todėl ir 
visą sumanymą atmetė.

Nedaug tėra narių, kurie 
labai domėtųsi draugijos rei. 
kalais, o kurie domisi, susi-

nupras Baltuška, Jonas Nau- rinkimuose klausinėja, į 
sėda. Jonas Venys ir Kazys tuos,atrodo, žiūrima kaip į

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

parieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tone Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siiinči’Tna nauji įvairūs daiktai ir nekonserv-jotas maistas. Viri dokumentai 
paruošiami nišų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO oer 4S 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Juozas Kapočius vaau- •
Petras Dumša jau 38 me-' kojo Bostono lituanistinei \Dr. JOS. J. Donovan 

! tus dirba plieno liejykloje, mokyklai didelio formato ’ f n * i
• Sako. 35 metus išgyvenome Lietuvos žemėlapių. Mokyk. » L/I’• * OSaKUMlO
į laimingai, išauginome dvi los vadovybė už šią paramą ♦ ĮPĖDINIS 
: dukteris, abi jau išėjo į žmo- nuoširdžiai dėkoja. J OPTOMETRISTAS

j Valandos:
| nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
| Vakarais iš anksto susitarus
Į 447 BROADWAY
i South Boston. MassNaujasis generalinis vais- ‘ 

tybės gynėjas E d w a r d 
Brooke, respublikonas, pa
skyrė adv. John J. Grigalų, 
demokratą, sutarčių sky
riaus viršininku.

Be to, adv. J. J. Grigalus
yra ir Bostono miesto apelia- į 
cijų statybos klausimais ta
rybos narys.

Adv. J. J. Grigalus, kaip 
žinoma, buvo vienas gen. 
valstybės gynėjo E. McCor- 
mask padėjėjų.

Adv. J. J. Grigalus šiais 
metais vra So. Bostono Lie-v
tuvių Piliečių Draugijos pir
mininkas. Draugija dabar 
turi virš pusantro tūkstančio 
narių. .Jis taip pat yra Alto 
skyriaus narys.

Antanas Gustaitis lankėsi 
Nevv Yorke

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

$269.Rašytojas Antanas Gus- 
j taitis praeitą šeštadienį da

lyvavo Lauko Teniso Klubo 
parengimo programoje New 
Yorke. Ten jis skaitė savo 
humoristinius ir satyrinius 
eilėraščius. Programą pra
vedė akt. Vitalis Žukauskas. 
Klubo parengimas praėjo 
pakilioj nuotaikoj ir, apla
mai, gerai pavyko.

šiam teniso klubui pri
klauso ne tik jaunimas, bet 
ir daug senųjų tenisininkų,

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1201
-soooeeeoeeooooaoeeeooeooesieoooeooooeeesoeooosooeoooat

buvusių Lietuvoj žymių 
šio sporto mėgėjų ir meiste-

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu.. Įdėkite daik- Į l'ių. 
tų sąrašą ir aiškiu® siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. ; -vi
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. . ; . . į NeW i Ol'kan dl'HUge buVO

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. ičvvkiisi ir ak-t A kircondro
Galima siunti iki -14 <=varų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- ? V . . . AieKbai.Ura
rios dvdis vra 14“ x 13” x 20” coliu. Oro paš»u galima siusti iki 22 svarų. Į GUStaitienė ir ta l)l'Oga 21)- 

tSTMGA UFTI V1ŠK A. KREIPKtTftS LIETUVIŠK AI { i„ni.a „v.,
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SAžININ- lanRe at>u savo jaunąją Gus- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA ’

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI. ,
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien rfuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo š vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

taičių kaitą ir Alūnus, kurių 
sūnus Saulius yra pasižymė
jęs ir daug prizų laimėjęs 
tenisininkas.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir sekm.

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
J Draudžiame nuo polio, viso- J 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. • 
J Visais insurance reikalais 
{kreiptis:
; BRONIS KONTRIM
j Justice of thePeaee—Constable 
j 598 E. Broadway 
Į So. Boston 27, Mass.
1 Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau

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.

Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau«

f viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
L JONAS STARINSKAS 

► 220 Savin Hill Avė.
• Dorchester, Mass.
t TeL CO 5-5854

^mhhhhkmhht************^
« e « Charles J. Kay
i LIETUVIS
* Plumhing—Heating—fias—Oil
* License No. 4839

* | Gazo šilimą permainyti $265

* Telefonas: CO 5-5839

X 12 MT. VERNON STREET 
| DORCHESTER 25, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

l.ietavis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir vkis:
287 Concord Rd.. Billerica, 

TEL. MO 3-2948

4
Mass.

| A.J.NA91AKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




