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Prezidentas Johnson pasakė 
kongrese pirmutinę kalbą

APGAILESTAVO KENNEDŽIO MIRTĮ, TĘS 

JO POLITIKĄ IR PRAŠĖ PAGALBOS

Rems Azijos ir Afrikos tautų laisvę, 
bet apie Rusijos pavergtųjų 
tautų laisvę—nei žodžio

Pirmutinis žvilgsnis į pre 
zidentą Johnsoną, kaip jis 
pereitą savaitę sakydamas 
kongrese pirmutinę kalbą 
atrodė televizijoj, darė ne
kokį įspūdį.

Jis atėjo nuo durų iki ėst 
rados rūsčiu veidu, niekur 
nesidairydamas, ir, atsisto 
jęs prie sakyklos, linktelėjo 
galva senatoriams, kongres-

Tirs Kennedžio ir 
Oswaldo nužudymą

Prezidentas Johnsonas 
paskyrė mišrią respublikonų 
ir demokratų, senatorių ir j 
kongresmanų komisiją, kad • 
ištirtų prezidento Kenne- j 
džio mirties motyvus ir įta j 
riamo jo užmušėjo Osvraldo i 
žiaurų nužudymą. i

DVIEM LAIV AM SI SIDCRl S

Norvegų prekinis laivas Fernvvietv migloje pri? Cape Cod kanalo nepastebėjo taa- 
kerio Dynafuel, trenkė į jo šoną ir nuskan dino. I^aivo įgulos nenukentėjo.

Maskva atidavė Amerikai 
visus Osvaldo dokumentus

NENORI, KAD KENNEDŽIO UŽMUŠĖJAS 

BOTŲ JUNGIAMAS SU KOMUNIZMU

Jis gyveno Sovietų Rusijoje, tenai 
vedė moterį ir vėl norėjo grįžti

Atšaukė milionus 
išleistų žurnalų

.* Kadangi įtariamas Ken- 
! nedžio žudikas Lee Oswald 
i buvo Sovietų Rusijoje gyve- 
į nęs nuo 1959 iki 1962 metų. 

tai tūli žmonės Amerikoje 
tuojau įsivaizdavo, kad jis 
turi būti komunistas ir dėl to 
nušovė prezidentą Kennedį. 
Kai kurie net galvoja, kad 
jis bus atlikęs šitą krimina 

1 lą su sovietų valdžios žinia. 
Bijodama, kad tokios

manams ir Vyriausiajam
Tribunolui. Prezidentas Ke Dalias miesto valdžia, ku Amerikos prekybos Venezueloj pugrobė Televizija įkvėpė jį
nnedis retai būdavo toks šal - rįos apsaugoje Kennedis bu- .. „ • • » ■ -
tas. Eidamas per salę, jis su-Į vo nužudytas, pasiskubino UUVynOS didZlūUSVlS J Al pulkininką
stodavo ir vienam kitam pa į pa6kelbti, kad jo užmušėjas 
spausdavo ranką.

Johnsonas pradėjo savo 
kalbą šiais žodžiais: "Ką tik 
aš turiu, viską mielai atį 
duočiau, kad tik man nerei
kėtų šiandien čia stovėti.“

Jautresnė buvo tik kalbos

buvęs vienui vienas asmuo, 
jokių ryšių su kitais žmonė-j
mis neturėjęs, ir kai dabar! Amerjk valstijos, tačiau

nnhklvdoL: tai viskas ' ~ n J . . .

Didžiausią prekybos lai
vyną pasauly turi Jungtinės

: nusaun žmogų

J15 IIULJivajr vac,
baigta ir nėra kas tyrinėti. 

Bet pasaulis žiūri į šitą
skandalą kitaip. Europos

JAV Venezueloj turi ke
liasdešimt savo karininkų, 
kurie moko krašto karines

Tl----- ____________Lr___________i'ereivą rsavaiLę n.e-į Sovietų Sąjunga greitai a 
meriką vejasi. Taip sako 
anglų Lloyds Register of 
Shipping, kuris r 
visus žinomus laivus pašau- mobiiio, nugalėjo ginkluotą

pajėgas, 
tun komunistai puolė Ame

Portland, M e. —Pereitą 
savaitę italas Caiazzo čia 
nušovė italą Verrocchi. Su-
lyti t tiki lig r\ «> g u lr o i • • • •iinlinmir—-----
kad jau prieš dvejus metus

pradžia, kai jis apgailestavo spauda kaltina Dallaso poli 
Kennedžio mirtį ir gyrė jo ciją, kurios lankose Oswald 
paliktus žodžius bei atliktus buvo sunaikintas. Jeigu jis 
darbus. { būtų atiduotas teismui, gal

Kennedžiui vadovaujant' būtų pasirodę, kad jis ne 
Amerika parodė, jis sako,! ^^5 Policijai tada būtų 
kad ji turi drąsos kovoti dėl: gėda, kad suėmė ir sumušė Jungtinių Valstijų—23,133, Į 
taikos ir turi jėgos rizikuoti! nekaltą žmogų. Tyrinėjimas 000 tonų. Anglija stovi ant- 
karą. Mes parodėm, kad mes: gaj parodys, kodėl jis buvo roj vietoj su 21,565,000 to 
esame ištikimi draugai tiem, i nušautas, kai policininkai nų. Sovietų laivynas yra aš- 
kurie ieško laisvės.. Ir Ame-j laįkė jį už rankų. į tuntoj vietoj. Bet jis auga

...... ' ---- greičiau už kitų kraštų lai-
: vynus.

rika laikysis šito nusistaty Į 
mo nuo Pietų Vietnamo iki j Keįįa bul(į dėl 
Vakarų Berlyno. 1

žmogžudžio šūvis uždė
jęs jam sunkią prezidentys
tės naštą. ”Aš vienas negaliu 
tos naštos pakelti. Aš prašau 
jūsų ir visų amerikiečių pa į 
galbos,“ kalbėjo Johnsonas. j

či čolic eavn isinarpicrnii-•

Prieš pat prezidento Ken- į 
nedžio mirtį trys Amerikos 
žurnalai buvo išspausdinę 
ir vis dar spausdino straips
nius apie Jacąueline Kenne
dy. Žurnalas Parade rašė, 
kad Baltieji Rūmai jai jau 
nusibodo, ir 12,000,000 eg , -.. . , .
zempliorių žurnalo su tuo • n?otaiko‘? nePahlogintų So 
straipsniu jau buvo išsiunti- vlet^ Sąjungos santykių su
nėti. Bet kai prezidentas Ame?ka’ Maskva nVtaiė 
Kennedis tapo nužudytas, l Pai visus sa\o doku-
leidykla visus juos atšaukė1 y,‘eI}tus aPie Oswaldąt nes 
arba paprašė pridėti prie Sovietuos gyvenamas jisai 
kiekvieno egzemplioriaus moterj, dirbo tenai j-
pastabą, kad tai buvo at- • vail7us darbus, ginčijosi su 
spausdinta, kol prezidentas' ^°v ietAl pareigūhais, todėl

’ į dar duvo gyvas.
Life ir Time žurnalai

« einant Jan, savo auf. ^^ipne^o 

nugalabinti. Pagaliau

rikos pulkininką Chanaulttą | jis norėjęs užmušti Verro-

ly. šoferį, o amerikietį nusivežė,
c , , ,, . , . Vėliau amerikiečių ambasa-
S°l'ltų„^ju,;g“s da buvo telefonu painfor-

nas dabartiniu laiku turįs 
5,434,000 tonų talpos, o

Biblijos atstatymo ■ Italijoj gali skilti

Keletas Bostono fanatikų Į kairiaSpariUOl
sudarė komitetą ir padavė; _____
Middlesex apygardos teis-S

1 žvalgyba uoliai jį sekė įr turį 
iai ku- • sur*nkusi aPie Ji nemaža ži

1 mų.
Todėl pereitą šeštadienį

pačios,tik nežinojęs, kaip jį ,. , ' į į valstybės reikalų departa-'Vashingtone Patčjo
pyktis praėjęs. Tačiau kai . . OAA AAA • i ai«u«o<*uuiius nna-
dabar pamatęs televizijoj/J»^\3^0»°ine^™Pllon,i toli j Dobrvnin ir įteikė visą

: n..-- ,---------- .- k--------- instu .r tuos suna.kino. plu<t? dokument‘ų apįe
waldą.

sovietu ambasadorius Ana-

muota: “Nebijokit, jam ne-kaip lengvai buvo nušautas 
atsitiks nieko blogo. Jis Osvaldas, įtariamas prezi- 
mums reikalangas tik pro dento užmušėjas, tai jis pa 
pagandai.“ Informuotojas ėmęs revolverį ir užmušęs 
pasisakė esąs FALN narys. ( savo kaimyną.
Tos raidės reiškia: komu
nistų armija liaudies išlais
vinimui. Venezuelos komu
nistai yra Kastro šalininkai 
ir žūtbūt nori nuversti da
bartinę Venezuelos valdžią, 
sutrukdyti prezidento rinki
mus. Kelios dienos prieš tai 
jų sukeltose riaušėse sostinė

Italijos kairiųjų socialistų J® Caracas 21 žmonės buvo
Ši šalis savo įsipareigoji-'mui prašymą, kad priverstų į cenĮro komitetas nutarė ei- užmušti ir l'>0 sužeista.

Brookemų neatsisakys nei namie,! valstijos prokurorą ( t ______  _____ _____ . . ,
nei užsieny. Tai buvo tikjū' švietimo komisijonierių. krikščionimis demokratais ir Londono žiniomis, Chrus- 
žodžiai ir žodžiai, kurie nie I Kiernan atstatvti mokyklose kitom partįjom. Bet kairieji čiovas norėtų greičiau susi

ti į valdžios koaliciją su

KETINO NUŽUDYTI

Atentatas pateisina 
Ispanijos diktatūrą

ko konkrečiai nepasako.! Biblijos skaitymą. Fanatikai 
Pasakė, kad mes esam drau 
gai tų, kurie ieško laisvės, 
bet apie Rusijos pavergtas 
tautas , kurios nori laisvės— 
nei žodelio.

Kada siųsti 
Kalėdų dovanas

resupranta, kad joks valsti
jos teismas nedali panaikin 
ti aukščiausiojo šalies teis
mo sprendimo, kuriuo Bibli
jos skaitymas yra uždraus
tas.

Paštas praneša, kad siun 
čiant kalėdines dovanas iš 
Naujosios Anglijos į kitas 
valstijas, jas reikia išsiųsti Į 
jau šią savaitę, nes kitaip 
gali pavėluoti.

Jei kas nežinotų, kokia 
dovana Kalėdoms yra ge
riausia, patartume užsakyti 
“Lietuvių Išeivija Ameriko 
je.“ Tai yra didelė, puošni 
auksuotais apdarais knyga, 
ir ji niekad nepasens, visada 
bus įdomi. Tik $5. Prisiųški-Į 
te penkinę, o Keleivis nusiųs 
knygą tam, kam nurodysite, 
ir paaiškins, kad tai jūsų do
vana.

JAU 67 METŲ

Buvusi prezidentienė Eisen- 
howerienė šiomis dienomis 
minėjo savo amžiaus 67 m. 
sukaki j.

socialistai, kuriems vado 
vauja Pietro Nenni, nėra vie- 
ringi. Jų mažuma pareiškė: 
jeigu mūsų dauguma dėsis i 
koaliciją su klerikalais, par 
tija skils. Bet Nennis to gra
sinimo nepaiso ir stoja už 
koaliciją.

LEE OSWALD BUVĘS 
AMERIKOS ŠNIPAS

pažinti su prezidentu John
son. Jis, esą. norėtu susitikti 
kur nors saugesnėj vietoj, 
regu Amerika...

Ispanijos teisingumo mi j 
nisteris Antonio Banales, j 
kalbėdamas parlamente a- 
pie Amerikos prezidento 
Kenredžio nužudymą, pa 
reiškė, kad tas atentatas pa
teisina Ispanijoj diktatūros 
režimą. Tiktai griežtas rėži 
mas galįs suvaldyti prieš-« 
valstybinius elementus ir už 
tikrinti kraštui saugumą.

Komunistų teroras 
Venezueloje

Dailas miesto majoras Ca 
heli gavo telefonu grasini 
mų, kad ir jis būsiąs užmuš
tas. šiomis dienomis taip 

, pat jau buvo pagrasinta nu- 
I žudyti ir prezidentą John- 
i son. Šis grasintojas suimtas.

Ši pirmadienį spaudoje 
i pasirodė iš Maskvos žinia, 
j kad Lee Oswald, prezidento 
i Kennedžio užmušėjas, esą 
buvęs Amerikos šnipas, kai 
gvvenęs Sovietų Sąjungoje. 
Šita reveliaciią paskelbusi 
sovietų Prawda.

Maskva savo spaudoje no 
Į ri Įtaigoti, kad Oswald po- 
i licijos rankose ir su jos ži 
i ria buvęs nužudytas dėl to,
< kad apie savo šnipinėjimą
viešai neprakalbėtų teisme.

Komunistai visaip sten
giasi nukreipti nuo savęs net 
žudiko šešėlį.

TAI BVVO NESENIAI

Velionis prezidentas John 

Kennedy kalbėjo ir ALF- 
CIO uniju konvencijoj New 
Yorke, kuri pasibaigė perei
tą savaitę.

Pereitą sekmadieni Vene
zueloj buvo renkamas prezi 
dentas. Komunistai buvo su
kėlę terorą ir baugino žmo 
res, kari nevaikščiotų gatvė
ms. nes tokie būsią šaudo 
rri. Ir iš tikrųjų jie šaudė,— 
šaudė ir šaukė: "Mirtis ame
rikonams!“ Vienas ameri
kietis buvo nušautas, o spau
dos fotografas sužeistas. Bet 
žmonės vistiek ėjo balsuoti. 
Dar nepilnais daviniais, ne
priklausomas kandidatas 
Pietri turėjo 17,244 balsus, 
demokratas Leoni — 9,148, 
respublikonas Villbala — 
7,553, krikščionis Caldera— 
6,672. Komunistai agitavo1 
rinkimus boikotuoti, bet ne-; 
daug kas jų klausė. i

JOHN STEINBECK

Rašytojas John Steinbeck 
piktinasi dėl prof. Rarg- 
honrn suėmimo, kurj buvo 
suėmę kaip šnipą, kai jis 
lankėsi Sovietu Sąjungoj, ir 
paleido tik dėl to. kad JAV 
kilo didžiulis sujudimas ir 
kad komunistai neturėjo 
jokiu Įrodymu profesoriui 
apkaltinti. Steinbeck sako. 
kad komunistai verčiau tu
rėję ji suimti, nes jis dau
giau ką matė ir daugiau ko
munistus klausinėjo, lanky
damasis Sov. Sąjungoj.

Tie popieriai tuoj buvo 
perduoti Justicijos departa 
mentui, kuris pavedė juos 
savo vertėjams išversti, nes 
jie surašyti rusų kalba.

Nors Oswaldas kurį laiką 
gyveno Sovietų Sąjungoje ir 
šiemet vėl darė pastangų te
nai nuvykti, tik negavo lei
dimo, vis dėlto neatrodo, 
kad jis būtų komunistas. Su 
grįžęs pernai iš Sov. Rusi
jos, jis pradėjo rašyti knygą 
apie sovietų gyvenimą ir toj 
knygoj jis komunizmą labai 
kritikavo. Apie tai liudija 
viena mašininkė, kuriai jis 

i buvo pavedęs savo rankraštį 
* perrašyti mašinėle. Bet bus 
įdomu pamatyti, ką apie jį 
sako oficialūs sovietų val
džios dokumentai, jeigu 
Washingtonas paskelbs juos 
viešai.

Sovietai parduoda 
daugiau aukso

Pereitą savaitę sovietai 
atsiuntė i Londoną dar 8 to 
nas aukso parduoti. Anglų 
žiniomis, per dvi dienas ru
sai pardavę Europoje 25 to 
nas aukso už $28,100,000. 
Rusai pardavinėja savo auk
są, kad galėtų Įsigyti vaka 
riečiu valiutos kviečiams 
pirkti, nes sovietiškų rublių 
niekas neima.

ŽUVO 118 ŽMONIŲ

Pereita penktadieni sudu
žo Kanados lėktuvas su 118 
žmonių. Jis skrido Torontan*
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Prezidentą Kennedį palaidojus
Nužudytas prezidentas John F. Kennedis buvo pa 

laidotas pereitą pirmadienį Arlingtono kapinėse, kiek 
toliau nuo Washingtono, būtent už Potomac upės. Praei 
tame Keleivy buvo pranešta, kad laidotuvės bus antradie
nį. Tai buvo iš anglų spaudos paimta ankstyvesnė infor
macija, kuri vėliau buvo pakeista, bet pakeisti ją Keleivy 
buvo jau pervėlu.

Laidotuvėse dalyvavo beveik visų Europos ir Ame 
rikos valstybių viršūnės: karaliai, kunigaikščiai, prezi 
dentai ir kiti. Nikitai Chruščiovui atstovavo Mikojanas. 
Prancūzijos prezidentas de Gaulle jų tarpe atrodė, kaij 
bokštas generolo uniformoj.

Diplomatinių automobilių buvo tiek daug, kad kai 
kuriems dalyviams reikėjo laukti po gerą pusvalandį, ko: 
sulaukė savo juodo limuzino.

Po visų apeigų velionies kūnas buvo perkeltas pei 
upę ir nuvežtas į valstybines Arlingtono kapines, kur ii 
sisi žymūs šios šalies vyrai.

Dabar paskelbtas 30 dienų gedulas.
Tačiau privačiai tarp politikų keliamas klausimas 

kokia bus naujo prezidento politika? Ar jis laikysis buvu 
sios Kennedžio linijos, ar pasuks kitu keliu? Ir kokie bu: 
jo šansai būsimuose prezidento rinkimuose? Pietuose 
žinoma, jis turi daugiau šalininkų, negu velionis Kennedi 
turėjo. Visi žino, kad tik Johnsono dėka pereituose rinki 
muose Kennedis buvo išrinktas. Daugumas pietinių balsi 
tada teko Kennedžiui tik dėl to, kad su juo ėjo rinkimam 
Johnsonas, kuns yra pietinių valstijų politikas. Tą jau b 
anksto buvo numačiusi demokratų konvencija, todėl i 
prikergė Johnsoną prie Kennedžio meškerės, kaip slieku 
pietinėms valstijoms. Neatrodo tačiau, kad jis galėtų būt 
populiarus šiaurinėse valstijose.

Bet kebliausioj padėty dabar atsidūrė respublikonai 
Jie rinko amuniciją ir organizavosi kovai su Kennedžiu 
Dabar tas pasiruošimas lieka be vertės, o prieš Johnson^ 
jfe nieko neturi, nes politikoj jis mažai reiškėsi. Pirmoj 
vietoj buvo Kennedis. Dabar reikės daryti visai nauju.- 
planus rinkimų kampanijai, o laiko jau nelabai daug.

New Yorko birža pasirodė taip pat jautri Kennedžii 
mirčiai. Kai tik gauta žinia apie atentatą, vertybės ėmė 
taip kristi, kad reikėjo nutraukti sesiją. Per trumpą laik? 

sutirpo keli bilionai dolerių. Ir nuo penktadienio iki sekan 
čio antradienio birža neatsidarė. Bet kai ji atsidarė po 
laidotuvių, tos pačios vertybės šoko aukštyn. Pakilo beveik 
dukart daugiau, negu buvo nukritusios.

Birža paprastai yra laikoma biznio barometru. Taigi 
toks smarkus popierių pakilimas turėtų reikšti, kad žmo
nės, kurie biržoje spekuliuoja, nesitiki nieko blogo naujam 
prezidentui esant; priešingai, jie tikisi, kad bus geresni 
laikai. Na, pamatysime.

A r ŽVALG
KĄ SAKO PABĖGĘ 
LIETUVIAI ŽVEJAI

M
jau reikia apsimokėti, 

i Senatvės pensija mote
--------  1 rims nuo 60 metų, vyrams— ,

Apie pabėgusius iš sovietų 65 m., i

I eiui išlaikyti. Reikalingos 
aukos, kurios įgalina visus 
užsienių lietuvių laikraš
čius atlikti savo begaliniai 
reikšmingą paskirtį.“ 

Reikia pasakyti, kad ir
■ Siaurės Amerikos lietuvių

Prezidento asmens sargyba

jeigu yra išdirbta: laikraščių padėtis nėra leng- 
laivo į Kanadą tris lietuvius bent 15 metų. Pensijos dydis' va.
žvejus Keleivy buvo jau ra apskaičiuojamas pagal pa l —----------------------
syta. Dabar Tėviškės Žibu-( skutimų trijų metų atlygini-! JIE A TSTOVAVO “VISĄ6'
riai rašo, ką tie žvejai paša-; mo vidurki 
koja apie Lietuvą. i Už gauta darbo atlygini

Maisto Lietuvoje yra, jie' ">». val,ikiai
sako. Kepaliukas juodos! 10 auor,"'c‘« kas
duonos kainuoja 18 kapei i uzdl,ba v,ls 50 ,ubb« mene 
ku ; baltos — 22 kapeikos. • S1UTL.

PLAČIĄJĄ AMERIKĄ

Cbieagoj, Hamiltono vieš
buty, komunistai turėjo pla
čiai išreklamuotą ”skodą“, 

■ nukreiptą prieš tremtinius,
Bet krautuvėse nėra bulviuj , U?tuvak^ masiškai ište- kurie pabėgo nuo bolševikų 
Mėsa labai brangi. Yra iri *“ 02 Komunistai vadina

. . . I _________________ __ iin.e ’ nu/timuic ni1QlkQltP
drabužių, bet labai menkos- 
kokybės. Geresnių medžią 
gų atveža tik iš Švedijos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos.

Labai stinga Įvairių marš
kinių, apavo ir medžiagos 
kostiumams bei apsiaustam.

juos naciniais nusikaltę 
šiais ir reikalauja, kad Ame
rikos valdžia juos deportuo-

--------- i tų. “Vilnis“ iš anksto rašė:
Sukako jau 35 metai, kai “bus atstovauta visa plačio 

Argentinos sostinėje Buenos
Aires pradėjo eiti lietuvių

“ARGENTINOS 
BALSUI

LIET.
“ 35 METAI

Kanadoje marškiniai kaš ^itraštis "Pietų Amerikos (ti jų-.
oja $3.50, o ten - 25 rub- Balsas^‘ v'bau I'ak<'ltV« ® . Suvažiavo

v . vn i A rirontin/ic Iuoja
iai. Žmogus, gavęs Lietu vo- vo vardą į “Argentinos Lie 

tuvių Baisa.“ Kiek atsime
nu, jo pradžia buvo labai 
sunki. Argentinoje tada bu 
vo griežtas režimas, o saviš 

, kiai priešai skundė “Balso 
Nežiūrint komunistų truk- i leidėjus ir redaktorius anar- 

lymo ir draudimo, seni žmo-S chistais ir kitokiais valsty 
lės tebešvenčia Kalėdas, J bės priešais. Laikraštis buvo 
Velykas, Sekmines. Jeidirb-! uždarytas, redaktorius ir lei 
i reikia dieną, švenčia vaka j dėjai areštuoti.
ais. • Dabar “A. L. Balsą“ lei-

Miesteliuose šventom die-l džia Pranas Ožinskas, o re 
nom vyksta turgai. Anks-! daguoja Kastantas Norkus, 
iau turgai būdavo trečia-į žinomas ir Jungtinių v aisti 

dieniais ir šeštadieniais, bet jŲ lietuviams veikėjas, nes 
vėliau perkėlė į sekmadie-Į Pr*eš karą čia gyveno ir laik

raščius redagavo.

e kostiumą iš užsienio, par 
duoda ji ir nusiperka vieti 
lės gamybos, o likusius pl
ūgus panaudoja maistui.

mus.
Nors žvejai sako, kad 

maisto yra,“ bet toliau aiš
kina, kad “visi Lietuvoje 
kovoja už duonos kąsnį.“ 
Daugelis stoja komunistų 
parti jon vien dė to; kad ga 
lėtų gauti duonos, nes parti
jos knygutė reiškia “duonos 
kortelę.“

Ligoninės nemokamos, ta
čiau vaistų kartais reikia

Minėdamas savo 35 metų 
sukakti, “A. L.- Balsas“
skundžiasi, kad jam sunku

Baltieji Rūmai, kur gyve
na Jungtinių Valstijų prezi
dentas, yra pavesti slapto
sios policijos apsaugai.

Slaptoji policija, oficia

tojas, tai kokiu būdu galėjo 
būti užmuštas prezidentas 
Kennedy?

Pereitą savaitę Keleivy 
buvo jau rašyta, kad jis buvo

blap Ojl policija, orara-.nušautas langą ~ 
liai vadinama United States fz Va; ^„tnmohi-
Secret Service, pradžioje
buvo įkurta kovai su pinigų 
klastotojais. Vėliau buvo iš
leistas įstatymas, kuriuo už
dėta jai pareiga rūpintis 
prezidento ir jo šeimos na
rių saugumu.

Kaip tas saugumas veikia, 
įdomių pavyzdžių duoda sa 
vo atsiminimuose buvęs pre 
zidentas Eisenhoweris.

Nuo tos valandos, kai ašji Amerika. Delegatų at 
vyksta iš visų miestų ir vals- buvau išrinktas prezidentu, 

1 slaptoji policija paėmė ma
ne ir mano žmoną savo glo- 
bon, —jis sako. Pasirodo, 
kad tai buvo grupė puikiau 
šiai organizuotų žmonių

to aukšto, kai jo automobi
lis važiavo Dalias miesto 
gatve. Aišku, kad važiuo 
jant per miestą, jokia sargy 
ba negali patikrinti kiekvie
no namo saugumo.

Prezidentas Lincolnas bu 
vo nušautas sėdintis teatro 
ložėje, kur paprastai sėdi 
tik aukštesnio luomo žmo
nės ir nedaug jų tenai būna.

Kennedy buvo ketvirtas 
nužudytas prezidentas.

NUŠAUTI JAU KETURI 
PREZIDENTAI

is “visos“ A-
merikos. iš “visų“ miestų ir 
valstijų, ir vis dėlto buvo vi 
sai menka “kriaudė“. Ir vi 
sas alasas buvo veltui, nes 
valdžia jų “nusikaltėlių“ ne
deportuos. Juk ji nedepor
tavo ir “Vilnies“ redakto 
rių, kurie ir jai pačiai yra 
nepageidaujami.

LIETUVIŲ UŽUOJAUTA 
KENNEDŽIUI MIRUS

Dėl JAV prezidento Ken
nedžio tragiškos mirties kar
tu su iš visų pasaulio kampų 
plaukusiais užuojautos pa
reiškimais JAV vyriausybei 
ir Kennedžio šeimai nuošir
džiausią užuojautą pareiškė 
ir Lietuvos atstovas Juozas

Pirmutinis Jungtinių Vals-
______ ____ tijų prezidentas, kritęs nuo

kokių aš niekad nebuvau | žmogžudžio rankos, buvo 
matęs pirmiau. į Abraham Lincoln. Tai bu\o

i 1865 metų balandžio 15 die- 
Aš, žinoma, turėjau svar-tuoj pasįbaigus civili- 

bių pareigų inauguracijos niam Rarui Lincolnas tada 
iškilmėse, kuriose daly\ avo nUgj0 su sav0 artimaisiais i 
tradiciniai militariniai dali- į teatrą lr Rai ~e gedėjo lo
mai, kiekvienos valstijos ~ užpakaiio prislinko
laivynas, nesuskaitomi or- j aktorius John Wilkes Booth 
kestrai ir kitokie priedai. ’ jr šovė Lincolnui į galvą. 
Kalifornijos kovoojus jojo • g00th buvo pietinių valstijų 
savo puikiai išdresiruotu į patriotas ir keršijo Lincol- 
arkliu, darydamas kelią per J nuį už civilini karą, per kurį 
minią. Pagaliau jis metė sa ' pįetinės valstijos buvo su 
vo virvę (lasso), kuri užsi įmuštos. Nušovęs prezidentą, 
nėrė ant mano pečių, sakoj Booth iš teatro pabėgo, bet 

kareiviai jį surado ir užmu
šė.

išsiversti? nes Argentinoje i Kaięckas. Pasaulio Lietuvių 
dabar didelė infliacija, bai Bendruomenės Valdyba bei 
sus brangymetis. Sako: Amerikos Lietuvių Taryba.
“Šia proga norisi pabrėžti, Pastarosios pirmininkas, ry- 
kad nei vienas užsienių lie į šium su prezidento nužudy- 
tuvių laikraštis negali išsi- mu, buvo pakviestas kalbėti 
laikyti be nuoširdžios sa WBKB televizijos stoties ir 
vo tautiečių paramos. Pre pareikšti lietuvių kilmės a- 

. t numeratų mokesčio ir skei- merikiečių visuomenės pa-
prisipirkti; dantų įdėjimas bimų nepakanka laiki aš žiūrą dėl šio tragiško įvykio.

Eisenhoweris.
Pirma, negu prezidentas 

žengia žingsnį pasirinktu ke. i 
liu, keliom dienom prieš tai
ten vyksta jo slaptosios poli
cijos avangardas.

Tie žvalgai “iššluoja“

Antras nužudytas prezi 
dentas buvo James A. Gar-
field. Tai įvyko 1881 metų 
rugsėjo 19 dieną, važiuojant 

: jam atostogų. Jį nušovė ge-

LYNDON B. JOHNSON

Lyndon B. Johnson, kuris užėmė Kennedžio vietą 
bus jau 36-tas šios respublikos prezidentas. Jis gimė 190> 
metų gruodžio 27 dieną netoli nuo Stonewall, Texas vals 
tijoje.

• Jis yra kilęs iš pietinių babtistų ir jų išauklėtas. Ji 
tėvo tėvas buvo baptistų vadas Texaso valstijoj per civi 
linį karą ir dvejus metus vadovavo Bayloro universitetui. 
Priklausė pietų Konfederacijai ir kovojo prieš šiaurės 
Uniją, gindamas pietinėse valstijose buvusią vergiją.

Bet Lyndon Johnson, dabartinis prezidentas, yra jau 
kitokio nusistatymo. Būdamas senate, jis tvirtai rėmė 
negrų teises. Žmonės, kurie jį pažįsta, sako, kad jis labai 
tvarkingas ir taktiškas politikas. Tačiau mėgsta ir tušty
bes. Visi jo daiktai, nuo menkiausio iki stambiausio, vis 
sužymėti jo inicialais: L.B.J.

Kalboje jis vartoja paprasčiausius gatvės žodžius. 
Jeigu kuris politikierius pateko į bėdą, tai Johnson pasa
kys : “ Jau peilio viršūnė įremta į jo pilvą.“

Jis baigė vidurinę mokyklą eidamas 15-tus metus, 
pametė namus ir, susidėjęs su kitais jaunuoliais, leidosi 
kelionėn į Kaliforniją. Ėjo palei geležinkelį. Eidami nak 
tigulto, jie užkasdavo savo pinigus į žemę, kad nakties 
metu kas jų neapiplėštų. Kai pinigai išsibaigė, jų kompa
nija pakriko ir kiekvienas nuėjo darbo ieškoti. Johnsonas 
vaikščiojo Pacifiko pakraščiu, čia plaudamas indus res
torane, čia patarnaudamas prie stalų, o čia dirbdamas 
pas farmerį. Dažnai buvo nevalgęs. Jis parėjo namo tik 
po septynių mėnesių. “Tai buvo ilgiausia mano kelionė, 
kaip aš gyvas,“ pasakoja jisai.

Bet ir sugrįžęs neturėjo noro mokytis. Nuėjo dirbti 
prie tiesiamojo kelio. Kasė žvyrą, maišė cementą. .

Tik gerai įsiklausęs į tėvo kalbą apie tai, kokia jo 
laukia ateitis, jis sutiko stoti į mokytojų kolegiją.

Baigęs šitą mokyklą bakalauro laipsniu, jis kurį laiką 
mokytojavo, paskui pradėjo domėtis politika ir buvo iš
rinktas į kongresą. Vėliau tapo senato demokratų lyderiu 
ii pagaliau buvo išrinktas viceprezidentu prie Kennedžio. 
Dabar netikėtai tapo prezidentu.

”Ne, tamsta man visai netrukdai., 
aš dabar turiu telefoną prie lovos”

Nešok ir nebėk telefonai suskambėjus.... o ramiai ji pasiek ir 
kalbėk! Turint savo miegamajame ar virtuvėje pridėtinį telefoną, 
nereikės skubėti nei dieną, nei naktį! Ir taip metai iš metu.
Pridėtinis telefonas jums sutaupo žingsnius, padidina saugumą, 
užtikrina tiek biznio, tiek kitokiu pasikalbėjimu privatiškumą.
Jūsų telefonu įstaiga gali pasakyti jums. kiek mažai tas kainuoja.

NEW ENGLAKD (2h TELEPHONE

kiekvieną kambarį, kui is Cinkelio stoty Charles J. 
jam skirtas apsistot., aty- Guiteau ^darnas, kad 
dziai žiūrėdami, kad vieta d Jfa b
butų svar. ir saugi re,s į
kia, kad tenai nebūtų pa-,
slėptų mikrofonų. • 1 Trečias prezidentas, mi-

ištiria kiekviena as. I iš kerštingos rankos, bu- istma KieKvieną as , yQ wilHam McKinley> jj 
nušovė Leon Czolgosz, len-

Jie
menį, kuris galės būti neto-! 
Ii prezidento vietos.

Jų pareiga saugoti prezi 
dentą ne tiktai nuo fizinio 
smurto, bet ir nuo kiekvieno 
suerzinimo ar nesmagumo.

Kiekvienoj motorkadoj, 
kurioj eilė automobilių lydi 
prezidentą, jie visada seka 
jo limuziną atdarais auto
mobiliais, nepaisant, koks 
būtų oras, greitai iššokdami 
ir sudalydami aplink ji kor 
doną, kada tik jo limuzinas 
sustoja arba sulėtina greitį. 
Tų sargų visada yra minioj, 
kur tik būna numatyta pre 
zidentui sustoti. Kai jis lo
šia golfą, tai tie sargai bud 
riai jį stebi iš miško.

Nežiūrint kur aš bebūčiau 
buvęs, tęsia buvęs preziden
tas, slaptoji policija visada 
tučtuojau parūpindavo susi
siekimo priemonių tarp ma
nęs ir Baltųjų Rūmų.

Automobiliai visada bū
na aprūpinti radiotelefonais, 
net ir golfo aikštėse būdavo 
susisiekimo priemonių. Šiuo 
atveju susisiekimo priemo
nes nešiodavo miškuose 
slaptosios policijos nariai, 
apsimesdami golfo lošėjais.

Prezidento šoferis pa
prastai būna slaptosios poli
cijos agentas. Taip pat ir jo 
tarnas, žodžiu, visas prezi-* 
dento judėjimas, visa jo 
transportacija yra slapto
sios policijos atsakomybėje.

Bet jeigu Amerikos pre
zidentas taip gerai saugoja
mas, galės paklausti skaity-

kas anarchistas, kai prezi 
dentas lankė Amerikos pa
rodą Buffalo mieste 1901 
metais. McKinley mirė še
šiom dienom vėliau, rugsėjo 
14 dieną. Czolgosz buvo pa 
smerktas mirti ir nužudytas.

John Kennedy dabar bu
vo jau ketvirtas prezidentas 
nušautas.

Iš keturių paskutinių A- 
merikos prezidentų tiktai 
vienas Eisenhoweris išėjo 
laimingai, be jokio pasikė
sinimo.

Į prezidento Roosevelto 
gyvybę kėsintasi 1933 me
tais, kada Amerikoje buvo 
didelis nedarbas ir bedar
biams nebuvo jokios pašal
pos. Jį šovė Giuseppe Zan- 
gara, bedarbis mūrininkas. 
Tai įvyko Miami mieste, kur 
Rooseveltas buvo nuvykęs 
praleisti tostogų. šalia jo ta
da sėdėjo ir Chicagos ma
joras čermak. Taikydamas 
Rooseveltui, Zangara užmu
šė čermaką. Gal būtų užmu
šęs ir prezidentą, bet, pra
dėjus jam taikyti antrą kar
tą, viena moteris pagriebė jį 
už rankos, ir šūvis nuėjo pro 
šalį. Suimtas Zangara susu
ko: “Aš nekenčiu visų pre
zidentų!“

Nukelta į 7 psL

“KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR ANTRĄJį PUSLAPI 
REDAGUOJA STASYS MI- 
CHELSONAS.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA- Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAMA 

TAS NJONOS NEPKAAO.

KANADOS NAUJIENOS
DELHI, ONT.

J. Stradomskiui—60 metų

riamieji darbininkų nušovi 
me streiklaužiai suimti ir už 
daryti į kalėjimą.

J. Stradomskis—senosios Teismas po daugelio by-
kartos ateivis ir šioje apylin 
kėje plačiai žinomas tabako 
augintojas.

Ne iš kaito jis pradėjo ta 
baką auginti. Kanadon at
vykęs, dirbo žemės ūkio dar
bus samdomu darbininku, 
vėliau pradėjo dirbti miš
kuose, o dar vėliau—persi
kėlė i fabrikus. 1927 metais 
apsivedė, nusipirko žemės 
ūki ir pradėjo auginti taba 
ką.

0. ir J. Stradomskiai 
šiandien stovi ant stiprių e 
konominių kojų, nes turi ne 
tik dideli ir pelningą tabako 
ūkj, bet ir didelį pelną duo
dantį namą mieste. Bet nie 
kas jiems to turto nepavydi, 
nes abu yra nepaprastai ge 
ros širdies lietuviai. Jų na
muose visuomet randa ne 
tik nuoširdžią paguodą, bet 
ir visokeriopą pagalbą visi 
į nelaimę papuolę lietuviai, 
nežiūrint kokių pažiūrų jie 
bebūtų, nors patys yra labai 
religingi.

Jie labai dosnūs ir visua 
meniniams bei kultūriniams 
reikalams. Jų namus lanko 
daugelis lietuviškų laikraš 
čių, knygos taip pat suranda 
daug laisvos vietos.

los atidėliojimų ir ilgų svars 
tymų keletą susirėmimo da 
lyvių nubaudė po vieną mė
nesį kalėjimo, o įtariamus 
žmogžudystėje tris streik 
laužius visai išteisino. Po 
vieną mėnesį kalėjimo juos 
nubaudė tiktai už slaptą 
ginklų laikymą.

Miškų darbininkų sąjun 
ga, visiems nariams prita
rus, ant nušautų darbininkų 
kapų nutarė pastatyti didelį 
ir gražų paminklą. Lėšos 
statybai jau telkiamos, ir ne 
:rakus bus pradėta statyba.

J. Mikalauskas

SAULT STE MARIE. ONT.

Mirė savanoris kūrėjas

M. Kengrys—savanoris- 
kūrėjas. Nepriklausomybės 
kovų metu dirbo karo lauko 
štabe radijo telegrafistu, bet 
dalyvavo ir kovose prieš len 
kus ir bermontininkus. Pasi 
baigus kovoms ir atgavus 
nepriklausomybę, velionis

TM. i'o/inmcl/nn cinkTVl aUVIIICnJUJ C7Z^
lapkričio mėn. 9 d. suėjo ly
giai šešiasdešimt metų, kai 
džiaugiasi šviečiančios sau
lės spinduliais. Bet apie se
natvę jis nenori nei užsimin-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJEGRIAUNA PENNSYLVANIJOS STOTĮ NEW YORKE

Didžiulis Pennsylvanijos 
tu išaugs dangoraižis;

stoties pastatas griaunamas, ir jo vietoje po keleriu me-

BALFO RINKLIAVA

šiemet Chicagoje nauju 
metodu pravedama Balfo 

j rinkliava. Aukos pradėtos 
rinkti lapkričio 18 d. Sava
noriai aukų rinkėjai vaikš
čios per lietuvių namus ir 
rinks aukas. Vajui vadovau
ja kun. Gureckas, tikrai pa 
sišventęs šį vajų pravesti 
sėkmingiausiai žmogus. Jis 
turi ir keletą pagalbininkų, 
bet labai trūksta toms au
koms surinkti rinkėjų.

šiame aukų vajuje Balfui 
norima surinkti 25 tūkstan !

das pakitėjęs, ir skerdyklos 
teliko tik istorijos pusią 
piuose. Tenai, kur buvo Wil- 
son & Co. skerdyklos, dabar 
yra didžiulis CMA (Consu- 
mers Mart of America) pre
kybos centras su 1,500 vietų 
automobiliams pasistatyti 
aikšte. Rytiniame skerdyklų
krašte yra įsikūręs didžiulis 
Goodman’s Discount Center 
su 1,200 automobilių pasta
tymo aikšte. Daugelio sker
dyklų pastatų nelikę nei 
ženklo, kiti likę apgriuvę, 
apleisti, neatpažįstami. Ne 

į ilgos ir jų dienos, nes kokia

SLA rinkimai yra 
demokratiški

Mūsų didžiosios organiza- konstitucija. Sakysime, jei 
_ ____ ___ , ___ c cijos Susivienijimo Lietuvių nominacijose bus baisavu-

iš kariuomenės pasitraukė, ’koje pagnnduose 3000 narių, tai kandida-
-..................----- kiai atsispindi demokratinė tas turi gauti nemažiau 90

santvarka. Organizacijos de-i balsų, kad jis galėtų patekti 
mokratinis pobūdis ryškiau- Į galutinius rinkimus.

pasireiškia centrinio Tokia rinkimų sistema ati

perejo dirbti į geležinkelių 
tarnybą ir užėmė vienos ge
ležinkelio stotelės viršinin 
ko vietą.

Bolševikams antrą kartą 
tėvynę okupuojant, jis su 
šeima pasitraukė į vakarus. 
Blakių pilnose ir vėjo kiau
rai perpučiamose vokiečių

ti. Jis vis dar jaučiasi jau-1 stovyklose kelerius metus iš- 
nas, judrus ir pilnas energi
jos, o kuprotos senatvės nei 
į akis nenori įsileisti.

J. Audro vaikis

KAPUSKASING, ONT.

Paminklas streiklaužių 
aukoms

Lietuvių laikraščiuose jau 
buvo rašyta, kad šios apylin
kės miškų kirtimo kompani
jos išnaudojami darbinin
kai, norėdami išsikovoti di4 
dėsnį atlyginimą ir geresnes 
darbo sąlygas, paskelbė 
streiką. Bet atsirado streik-

vargęs, su žmona persikėlė 
į šį kraštą. Čia gyveno glo 
bojamas dukters, kurį į kraš
tą atvyko truputi anksčiau.

Bet senatvė ir įvairios li
gos rankas sudėjusios ne 
snaudžia. Jos dieną ir naktį 
ieško grobio. Ir velionį, žen 
giant per senatvės slenkstį, 
viena po kitos pradėjo kan
kinti įvairios ligos. Vienoje 
ligoninėje pagulėjęs, trupu 
tį sustiprėjo, bet netrukus ir 
vėl nusilpo ir buvo paguldy 
tas į kitą, iš kurios išnešė jau 
tik jo lavoną.

Jis mirė šių metų lapkri- 
1laužiu, kurie pradėjo streiką S?° men- 1 iš\ aikščiojęs 

laužyti ir įvairiomis priemo į sl°s. “męs keliais 60 metus, 
nėmis streikuojantiem kenk-! Velionis buvo nepaprastai 
ti ramaus būdo ir su visais gra

Todėl tarp streikuojančių 
ir streiklaužių įvyko krūvi
nas susirėmimas, per kurį 
streiklaužiai nušovė tris 
streikuojančius darbininkus. 
Tik atvykus būriui policijos, 
susirėmimas buvo likviduo 
tas, o smarkiau pasireiškę 
susirėmimo dalyviai ir Įta-

I

Siandien, kada priei 10 
metų mirę* Juozas Staliną* 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejau* Maskvoje, la
bai {domu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM
JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.

vo labai gerbiamas ir gra 
žaus sugyvenimo pavyzdžiu 
laikomas. Palaidotas nepa 
prastai gražiai. Jo karsto 
per vainikus ir gėles beveik 
nebuvo matyti. Laidotuvėse 
dalyvavo beveik visi koloni
jos lietuviai ir daugelis sve
timtaučių.

J. Miklius

WORCESTER, MASS.

URUGVAJUS

čius dolerių ir tam tikslui su- ‘ 
verbuoti bent tūkstantis au- sunkvežimių stotis ar kitas 
kų rinkėjų. Ligšiol aukas biznis užims jų buvusią teri- 
rinkti teužsiregistravę tik a-Į tori ją. Prie skerdyklų buvo 
pie pora šimtų žmonių. Nela
bai žmonės mėgsta po na
mus landinėti ir visokių kal
bų ar išmetinėjimų klausy
tis.

gana didelė Town of Lake ir 
Bridgeporto lietuvių koloni 
jos, kuriose vyko gana stip
rus lietuvių kultūrinis judė
jimas. Dabar šiose vietose 
lietuvių eilės labai ir labai 
išretėjusios, jų vietose apsi
gyveno daugiausia meksiko

Šio vajaus globėjais yra 
apie 50 žymiausių lietuvių 
grupė Chicagoje, bet daugu-

Ar Stalino dvasininkas 
atsivertė?

Urugvajaus lietuviai dar 
nepamiršo, kaip, Stalinui 
mirus, Rasikas su savo pase
kėjais lietuvių komunistų 
klube pasistatė tam tikrą al
torių su Stalino paveikslu, 
ėjo prie jo sargybą ir to ban
dito verkė. Rasikas, ranka 
rodydamas į Stalino pa
veikslą, pasakė, kad ”tas 
žmogus mirė, bet jo dvasia 
amžinai bus su mumis.“

{domu būtų išgirsti iš Ra- 
siko, kame dabar yra ta Sta
lino dvasia?

Tas pats Rasikas, kuris 
Stalinui mirus verkė, dabai 
išleido knygelę ”Taika že
mėje“ su popiežiaus Jono 
23-jo, Povilo 6-jo ir kan. 
Stankevičiaus paveikslais ir 
aprašė jų nuopelnus.

Nori sugrįžti, bet negali

ma jų to vajaus išpopuliari naį jr kiti "pietiečiai.“ Taip
nimu ir jo pasisekimu tesi 
rūpina tiek, kiek Tamsta, 
gerb. skaitytojau, užper
nykščiu siegu...

Garbiais autoritetais ar 
užimamomis aukštomis pa 
reigomis visuomenėje alka 
no nepasotinsi. Reikia rasti 
raktas sueiti su paprasta lie
tuvių visuomene ir jų orga 
nizacijomis, tuomet ir re
zultatai būtų užtikrinti. 

Sumažėjo namų pardavimas

Rodos, dar visai neseniai 
Chicagoje vyko gana gyva 
namų prekyba. Vieni juos 
pardavė, kiti pirko, ir biznis 
žydėte žydėjo. Tačiau pa
staraisiais metais šis biznis 
labai susmuko. Norinčių na- 

• mus parduoti yra daugybė,

ir mainos rūbai margo svie
to, kaip toje lietuvių patar
lėje.

j. j-tis

AUKOS L.D. DRAUGIJAI

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos suvažiavime, kuris įvyko 
spalio 19 d. So. Bostone, 
gauta $202 aukų.

Po $25 aukojo: Brookly
no 7 kuopa ir So. Bostono 
21 kuopa.

K. Bukaveckas ir Holly- 
woodo, Fla., $20.

Po $10 aukojo: J. Jen 
kinsiš Havajų, S. ir H. Mi- 
chelsonai iš Miltono, 36 kuo
pa iš Cocoa, Fla., P. Kriau- 
čiukas iš Miami, V. Kalvelis 
iš Brooklyno ir Harry Bur 
ke ir Union City, N.J.

Po $5 aukojo: J. Andriu
kaitis iš Avono, Mass., J. 
šarapnickas iš Kanados, K. 
Bielinis iš New Yofko, Pau
lina ir Justinas Karazijos iš 
Worcesterio, Bronė Spūdie
nė iš Woodhaven, N. Y., A. 
Buivydienė iš Woodhaven,

šiai
vykdomono organo—Vyk-į daro duris pirmoje eilėje į- 
domosios Tarybos rinki-j eiti į organizacijos vadovy- 
mais, kurie yra atliekami bę daugiau žinomiems,- po- 
kas antri metai. Tie rinki puliariems narių tarpe as 
mai turi demokratinių baisa menims. o jais yra tie, kurie 
vimų visus požymius: jie y-Į darbuojasi ir veikia organi 

zacijos ir jos narių gerovei.
Šie metai yra nominacijų 

metai. SLA kuopose jos pra
sideda gruodžio 1 d. ir tęsis 
visą mėnesi, iki šių metų pa
baigos. Ateinančių metų 

•ių balsavimu" Ypač įdo1 j Pėdžioje jau paaiškės, kas 
i tai. kad nominaciiose ^Ta išrinkti kandidatais, ir 

už poros mėnesių, tai yra ko 
vo mėnesi, Įvyks patys rinki
mai.

Dabartinę Vykdomąją Ta
rybą sudaro: prez. P.P. Dal
gis, viceprez. S. Gegužis, 
sekretorė B. Pivaronienė, iž
dininkė N. Gudienė, iždo 
globėjai Š. Bredes ir E. Mi
kužiūtė, daktaras kvotėjas 
dr. S. Biežis. Tose pareigose 
jie yra jau ne pirmi metai ir 
turi savo darbo didelį paty 
rimą. Ypač prez. P.P. Dar
gis daug aukojasi organiza
cijos gerovei, rūpindamasis 
jos plėtimu ir naujų narių 
prieaugliu. Jo pastangomis 
ir praėjusia vasarą Susivie
nijimas padidėjo viena kita 
nauja kuopa. . Todėl visai 
suprantama, kad rinkimams 
artėjant daug kur pasisako
ma už šiuos patvrusius ir ži 
nomus SLA veikėjus.

Pati vadovybė skatina na 
rius daugiau domėtis savo 
organizacijos reikalais ir ra
gina visus gausiau dalyvauti 
nominacijose. Juk iš tikro, 
didelės organizacijos gyve 
nime centrinio organo rin 
kimai yra labai svarbus rei
kalas, ir kiekvienas sąmo
ningas ir susipratęs narys 
turi skirti bent kiek laiko ir

ra visuotiniai, tiesioginiai, 

lygūs ir slapti.
Tenka pastebėti, kad net 

kandidatų išstatymas į Vyk
domąją Tarybą, arba nomi 
nacijos, yra atliekamos visų 
nar
mu tai, kad nominacijose 
nariam yra suteikta ne tik 
aktyvioji rinkimų teisė, tai 
yra teisė balsuoti, bet kiek
vienas narys dar taip pat tu-

Sandaros I apskr. valdyba

Sandaros I apskr. suva
žiavimas lapkričio 10 d., ku
riame dalyvavo sprendžia 
muoju balsu 67 asmenys, iš
rinko šitokios sudėties val
dybą: pirm. Bronius Bajer
čius, vicepirm. Tomas Mi
liauskas. sekr. Vladas Bajer
čius, ižd. Antanas Andriu
lionis, —visi iš Bostono, tik 
Miliauskas iš Brocktono. Iž 
do globėjais yra Antanas 
Tomkus ir Juozas Šalavie 
jus, abu iš Worcesterio.

ri pasyviąją teisę, arba teisę 
būti renkamu. Todėl atlie
kant nominacijas, nėra jo 
kių kandidatų sarašo, ir 
kiekvienas balsuotojas pasi
renka iš visų narių kandida
tus, vadinasi, atiduoda savo 
balsą už tuos, kurie jo į- 
sitikinimu tinka vienom ar 
kitom Vykd. Tarybos nario 
pareigom.

Taip atliekant kandidatų 
išstatymą, gaunamas nema 
žas ir gana margas jų sąra
šas. Vieni gauna tūkstančius 
balsu, kiti šimtus ar tik de- 
šimtis. Tačiau pati organiza 
cijos konstitucija tą sąrašą 
sumažina, leisdama kiek 
vienai vietai palikti galuti
niam rinkimam po tris kan
didatus, ir jais lieka tie, ku
rie daugiausia yra gavę bal
sų.

Organizacijai nemažiau 
svarbu, kad kandidatais bū
tų nominuoti patyrę žmo
nės, pažįstą organizaciją ir 
suprantą, kaip reikia vesti 
ir tvarkyti jos reikalus. Be 
abejo, kad kandidatai, su 
rinkę po kelis šimtus balsu, i gruodžio mėnesi atsilanky 
daugiau nariams yra žinomi,. j savo ^u0poS susirinkimą 
negu tie, kurie gauna tik po ! nominacinei pareigai atlikti, 
keletą balsų. Šiems jau veik• K žemaitis
nėra jokio galimumo būti i________________________
nominuotiems, jei nėra su i Paragink savo pažįstamus

rinkę 3% visų rinkimuose, iigiraiyti Keleivi. Kaina 

dalyvavusių balsų, kaip to 
reikalauja organizacijos metams $.5.

! bet juos pirkti teatsiranda 
Teko patirti, kad vienas' tik vienas kitas. Svarbiau- 

buvusių vietos komunistų s’os priežastys — aukštos 
vadų, kuris prieš kelerius į namų kainos, mokesčiai už

juos kasmet vis keliami ir iš 
dalies atsiliepia vadinamas

lą,“ kurioje1 jis daug metų ”*air occuPanc-v“ igyvendi- 
gerai gyveno. Urugvajaus! nimas. Illinois^ namų savi- 

žianti eTpi ninksi prieš šio Įstatymonepa^o č!rXn“ ! Pravedik, aktyviai priešij^- Akęlč5 fr;San- 

žiavai, tai ir gyvenk ten.

metus išvyko į Lietuvą, norė
tų grįžti į kapitalistinę ”pek

Ekskursantus pagaliais 
mėtė

”1
I
naši.

Užsidaro fabrikai, 
sunkiau su darbais

Anksčiau sakydavo, jei 
neturi darbo ir nori jį gauti, 
važiuok į Chicagą. Jei darbo 
ten nerasi, tai niekur kitur 
Amerikoje jo ir nerasi. Da
bar laikai jau kitokie, ir čia 
Chicagoje — daugelis dides
nių ir mažesnių fabrikų užsi
darė, užsidaro ar užsidarys, 
Jie iškeliami, kur darbinin
kas pigesnis ir kur visokių 
mokesčių našta mažesnė. 
Fabrikams užsidarant, dau
gelis ir lietuvių yra netekę

Grįžę iš Lietuvos ekskur
santai nemažai teisybės pri
pasakojo. Jie buvę kaip be
laisviai, jiems rodę tai, ką 
šeimininkai norėję, žmonės 
i juos šaltai žiūrėję, kitur 
pagaliais apmėtę, šnipais, iš
davikais vadinę. Nevisiems 
buvę leista net savo sergan
čius gimines aplankyti, o 
kam leido, tai pristatė išti
kimą sargą ir tt. Tačiau ne- 
tiukus, matyti, kieno nors
sudrausti, nutilo, burnas už- ...
čiaupė, o vadas apsipurslo-Į Yra labai susirūpinę
damas net per radiją pasa-Į ypatingai senesnio amžiaus

koja, kaip dabar Lietuvoje atleistieji, nes jiems kaip ir
mūsų broliams gera gyventi neįmanoma kitur darbo gau
kacapų priespaudoje

Sveikinu K. Bielini

Daug linkėjimų siunčiu 
visuomenininkui, socialde
mokratui ir nepailstančiam 
darbo klasės žmonių reikalų 
gvnėjui Kiprai Bieliniui jo 
80 metų sukakties proga.

Sveikatos ir ilgiausių me
tų’

M. Krasinska*

Žadėk, ką gali ištesėti.

ti.
Skerdyklų vietoje įsikuria 

bizniai
Visas pasaulis žino apie 

išgarsėjusias Chicagos gyvu 
lių skerdyklas. Jas pažįsta ir 
daugybė lietuvių, kurie, at 
vykę iš Lietuvos, pradžioje 
čia gavo darbą, dirbo, gyve
no, kūrė šeimas, auklėjo vai 
kus ir vėliau daugumas pa
traukė gyventi į kitas kraš 
to vietoves. Dabar čia vaiz-

kai iš So. Bostono, P. čiapas 
iš Belmonto. Mass., Ona Ge- 
gužienė iš So. Bostono, V. 
Jonaitis iš Darchesterio, A. 
P. Šveikauskas iš Roslinda
le, Marė Strazdienė iš So. 
Bostono, P. ir A. Valeikai 
iš Badfordo irS. Jonuškie- 
nė iš Roslindale.

Steponas Juodviršis iš Ka
nados $2.

Viso labo gauta $202.
Lietuvių Darbininkų Drau

gijos vardu tariu visiems au
kotojams nuoširdų ačiū.

N. Jonuska

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: -Lietuvių Išeivija

Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4 00, 
KIETAIS—$5.00
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Iš pavergtos Lietuvos
ii

Šventėm* kauniečiai tegavo žymėta kaip turistinė sritis, 
po dvi bulkute* Tik gerai, kad tai nepaken

E) Lietuvoje minint spa- kė:. * s,kį a?lanka 20-000 
lio bolševikines šventes (lap. tunstli- B’0®8“ buv0 su 
kričio 7 d.), gyventojams maistu — jo trūko.

Seinų miestui dar trūksta
susisiekimo autobusais su 

Iš Su
valkų į Seinus kasdien eina 
10 autobusų, o iš Augustavo 
tik du ir tai labai neturisti- 
nėmis linijomis. Apskrities

padaryta išimtis — leista 
parduotuvėse įsigyti... bai-, . . ...Jos duonos bei jos gaminių. Augustavo antinus. 
Elta iš vieno kauniečio pa
tyrė štai ką: Kauno gyven
tojai šventei priartėjus sku
bėjo į parduotuves, prasto
vėjo kelias valandas eilėse ?!• i — • • • . • j • i i į ZL

gi tarnautojų nuomone, gra
i'r galėjo jZi^i“po“dvi‘buki zlausios vietovPs kaiP tiktai 
kūtes. Tai patvirtina ir pa-!esanclos nu0 Augustavo pu 
čios partinės spaudos nesle-j86®*
piamą tikrovę apie suvaržy-j Lietuvių tradicijos 
mus, ypač kviečių duoną ar j "Tribūna Ludu“ korės 
jų gaminius įsigyjant. Nors pondentė B. Karmlerova 
pavergtos Lietuvos derliaus rašo, kad Seinų apskr. atrak- 
aiškiai pakaktų respublikos cija esanti jo lietuviškas 
gyventojus aprūpinti ne tik loikloras. Punske ir jo apy- 
rugine, bet ir kvietine duo- Rinkėse telkiasi lietuviai, 
na, tačiau gyventojų aprūpi
nimui turėjo atsiliepti der
liaus sunkumai visoje Sovie
tijoje — nenuostabu, kad 
ir gera Lietuvos derliaus da 
lis turėjo iškeliauti „vyrės 
niojo brolio" padėčiai gelbė
ti.
VI. Kurkauska* — statybos 

technika* kolchoze

(E) Vilniuje leidžiamas 
„Švyturys“ 20-21 numeriuo
se spausdino buv. Klaipėdos 
gubernatoriaus VI. Kurkaus . 
ko atsiminimus „Kaip prara
dome Klaipėdą.“ Redakcija 
nurodė, kad VI. Kurkaus- 
kas po vokiečių okupacijos 
buvęs lojalus sovietinei san 
tvarkai, o šiuo metu dirbąs 
statybos techniku Šiaulių ra 
jono „Tarybinio artojo“ kol
choze. Galimas dalykas, i 
partijos pavedimu užsaky
tame rašinyje Kurkauska.- 
aprašo įvykius jį paskyras 
gubernatorium, ir jis čia de 
maskuojąs tariamai „parda 
vikišką, kapituliantišką Lie 
tuvos buržuazinės valdžios 
politiką.“ Rašinyje minimi 
asmens: prez. Smetona, 
min. pirm. J. Tūbelis, A. 
Merkys, kun. Mironas ir kt. 

Už ką jai garbės rastas?

Iš kažkur atsibaladojusi 
Anastasija Fokina „ryšium 
su gimimo penkiasdešimto
siomis metinėmis už aktyvią 
visuomeninę veiklą“ apdo
vanota „garbės raštu“.

Daugelio kaimų vardai esą 
lietuviški. 10 pradžios mo 
Kyklų esančios visai lietuviš
kos, o 11-joj lietuvių kalba 
austoma kaip pridedamoji. 
* unske esanti vidurinė mo
kykla su dėstomąja lietuvių 
Kalba. Visoje apskrityje esą 
22 meno ansambliai, kurie 
i ūpinasi lietuvių kultūrinė
mis tradicijomis. Kaimynys
tėje esanti „Socialistinė Ta
ly binė Lietuvos Respubli
ka,“ su kuria kaimyniniai 
santykiai esą labai gyvi, y-
pač su Lazdijų ir Kapsuko 
gyventojais. Tarp jų vyksta 
ūkiniai ir kultūriniai mai
nai. Taip pat vykstąs pasi
keitimas rajoniniais an
sambliais. Per sieną einąs 
pasikeitimas knygomis, laik 

naščiais, dainų tekstais, šo
kių aprašymais.

Lenkų ir lietuvių sugyve
nimu, esą, rūpinasi Seinų 
apskr. partinis komitetas 
rZPR. Lietuvių apgyventuo
se kaimuose dirba lietuviš
kai moką instruktoriai. Ka 
jangi kai kurie pasienio kai
mai esą apgyvendinti vien 
lietuvių, vietoje partinių or
ganizacijų yra specialūs ko
mitetai.

Seinų miesto jubiliejaus 
proga valdžia atkreipė dė 
mesį į miesto reikalus. Pa
sak korespondentės, buvo 
užbaigta 80 lovų ligoninė, 
kuri buvo pradėta statyti 
1956 metais. Miesto tvarky

SEINAM 400 METŲ

Seinų miestas rugsėjo 14 
15 d.d. paminėjo savo įsikū 
rimo 400 metų sukaktį. Ta 
proga lenkų spauda nema
žai rašė apie patį miestą, jo 
apylinkes ir gyventojus, ku 
rių 34% sudaro lietuviai. 
Seinai esąs augantis miestas 
—nuo 1956 metų padalytas 
apskrities miestu ir konku 
ruojąs Suvalkus. Vis dėlto 
miestas didesnių kaimynų e- 
sąs laikomas suvargusiu gi
mine, neturįs nei savo pra 
monės, nei pakankamai 
verslų. Augustavo statybos 
firmos vykdančios statybos 
darbus, vaisių ir maisto prie 
žiūra rūpinasi Suvalkų įstai
gos, apšvietimo darbus tvar
ko Elcki rajonas, pieninių 
kooperatyvas taip pat už ap
skrities ribų, melioracijos į- 
staigos esančios Suvalkuose 
ir pan.

Seinų turtas—gamta
Neabejotinas Seinų tur

tas, pasak „Tribūna Ludu,“ 
yra 136 ežerai, spalvingi 
vaizdai, banguojančios kai 
vos. Deja, turistiniame že
mėlapyje Seinų apskr. nepa-

tojams buvo įteiktas staty 
bų planas. Iki šiol miestas 
neturėjęs teisės plėstis, nors 
17 tuščių hektaių laukia sta 
tybos namų, tinkamų pavie
nėms šeimoms.

Čia suminėta tiktai dalis 
lietuvių rūpesčių ir taip, 
kaip atrodo dabartinei len
kų spaudai. Lietuviai ten tu 
ii kuo pasidžiaugti, bet turi 
ko ir liūdėti... Bet apie tai 
dabar laikas tylėti...

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ai 
<rad geriausia dovana bus 
iraugui, tai atsiminkite 

.-ios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Iieivija Amerikoje,’ 
caina minkštu vršeliais >4. 
Kietais >5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
oudo’’, kaina >530

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant„, kaina >6.00.

nūpro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina >6.00.

AUTOMATAI — ŽMONIJOS PRIEŠAI

ALF-( IO konvencijoje unijų vadas George Meany 
labai ęriežtai pasisakė prieš automatizaciją. Konven
cija pasisakė ir dėl si.'.nbūvio su komunistais. Rezoliu
cijoje pabrėžiama, kati jų skelbiamas sambūvio šūkis 
tėra v iena kovos priemonių demokratiniam pasauliui 
apgauti. Reikia tos komunistų meškerės -sugotis, ir 
juo komunistai stipriau skelbs sambūvio propagandą, 
tuo labiau demokratinis pasaulis turi budėti, tuo labiau 
stiprinti savo apsaugą. Paveiksle iš kairės pirm. George 
Meany. New \orko gubernatorius Nelson Rockefeller 
ir automobilių pramonės darbininkų unijos pirm. Wal- 
ter Reuther.

Keleivio kalendorius pra - 
dedamas siųsti tiems, kurie 
ji užsisakė. Kaina 7S centai
PREZIDENTO KENNEDY 

NETEKUS
stoti kelią tiems, kurie siekė 
laisvą žmogų pavergti, ir 
tam reikalui nesigailėjo nei 

Tūkstančiai lietuvių, ku Į lėšų, nei ko kito. Tad Mask
rie Amerikoje surado savo 
antrąją tėvynę, milionai pa
čių amerikiečių dabar sako: 
netekome savo prezidento.

Aš čia tesu 12 metų, iš ša
lies stebėjau, ką darė velio 
nis prezidentas, ir kartu su 
visu laisvuoju pasauliu įvy
kio sukrėstas ir giliai liūdė
damas tegaliu pasakvti: ne
tekome labai brangaus, re

va virto jo pikčiausiu, kad ir 
besišypsančiu, priešu. Me
fistofelio šypsena turėjo nu
sišypsoti Nikita, reikšdamas 

' savo užuojautą, ir netenka 
abejoti, kad Maskva geriau 
šiai žino, kas yra tikrasis
velionio žudikas.

n ~ i postui užimtiO pavergtosioms tautoms!1

stabo m apie orą, poilsį, ato
stogas.

Man jis padarė paprasto 
ir nuoširdaus žmogaus įspū
dį. Iš viso jo natūralus man
dagumas, atvirumas kalbo
je, taip pat paprastumas 
santykiuose su žmonėmis 
daro jį labai populiarų pla
čiuose gyventojų sluogsniuo
se. Tai ypač ryšku, palygi
nus jį su jo pirmtakūnu — 
sustingusiu, pasipūtusiu H. 
Macmillanu.

Patrauklios Home būdo 
savybės bene ir bus nulenku
sios jo iškėlimą iš kitų, atro
do, labiau patyrusių kandi- 
latų tarpo šiam aukštam

tenka su širdgėla ir giliu liū 
dėsiu prisiminti velionį, ku 

tos širdies ir gilaus proto J ris ir joms buvo tikrai drau- 
žmogaus. Nes kas buvo vergiškas.
lionis?

Pamiršome Kražių skerdynes
J VLKS

Panašiai, kaip dabar ko- Sukilėliams buvo sudary 
munistai skuba susovietinti tas teismas. Sukilimo vadai: 
Lietuvos gyventojus, taip Juozas Braslauskas, Jonas 
carinės Rusijos okupacijos Margevičius, Jonas Rimkus, 
metais jos valdininkai stro- Jokūbas Žutautas — buvo 
piai darbavosi, kad supra- nuteisti 10 metų kalėti. 32 
voslavintų Lietuvą. buvo nubausti lengvesnėm

Dar prieš Kražių skerdy- bausmėm, o kiti išteisinti, 
nes jau buvo spėta uždaryti Kaip ir šių dienų Lietuvos 
46 katalikų bažnyčios su okupantai savo žiaurybes 
vienuolynais. Visur vietos slepia, taip ir anuomet ca- 
gyventojai priešinosi, gynė riniai maskoliai okupantai 
į savo turtą įdėtą darbą,. Kražių skerdynes pas save 
saugojo savo tikėjimo pa nuslėpė. Deja, jų nuslėpti 
procius. Bet didžiausios1 negalėjo nuo Lietuvos gy- 
skerdynės įvyko Kražiuose, ventojų. Nors tuomet lietu
kai maskoiiai pasikėsino iš-,vių spauda buvo uždrausta, 
ardyti ano meto Žemaitijos bet ji anapus sienos Tilžėje, 
kultūros, švietimo ir tikėji-j V okietijos valdomam Lietu- 
mo židinį. { vos mieste, jau ėjo ir slaptai

Juo požiūriu aniems lai buvo maskolių valdomoje 
kams Kražiai spinduliavo Lietuvoje platinama. Tilžės 
visai Žemaitijai. Čia veikė Apžvalga, ypač T arpas, tas 
vienuolvnas, pradžios mo- Kražių skerdynes plačiai ap- 
kykla, kolegija. ; rašė. Jų nepamiršo ir Darbi-
... .... .... ninku Balsas. Tuo metu JAV
Ir kai maskoliai pasikėsi- jau buvo io lietuvių išeivių 

no į tą žemaičių šventovę, jaįkj-aščių priešaky su Lietu
je sunerimo. Rašė prašymus va, Vienybe Lietuvininkų, 
gubernatoriui, pačiam carui,] (jarsu §įe visi laikraščiai to 
popiežiui į Romą, prašyda-Į : kio „enutylėjo. Ir jų pa 
mi neliesti jų pastatytos mū į ska^jntį skaitytojai kėlė pro 
nnės bažnyčios, leisti ir to testus? mitingavo, siuntė te- 
nau atlikinėti katalikų baž-i ]eoramas, kur tik galėjo, 
nytires apeigas ir skambėti! norėdami apginti Kražių gy- 
didziajam varpui, kuris npllls
1721 m. buvo nuliedintas'
Karaliaučiuje.

Deja, j žemaičių dėtas pa-, mas> iase:
'Dvigalvis šiaurių erelis,

is94 m. Varpas Nr. 2, 
į Kražių skerdynes suminėda

Pirmoje eilėje geras ir rū
pestingas savo šalies šeimi
ninkas. Jo buvo visur pilna. 
Jis budria ir rūpestinga aki 
mi viską matė ir labiausia 
domėjosi tuo, kas buvo blo
ga ir taisytina. Jis gyvai sie
lojosi, kad būtų geriau aprū
pinama senų žmonių svei 
kata, kad visiems būtų pa 
lengvinti mokesčiai. Ėmė la
biau skųstis visuomenės po
sūniai, kad laikomi žemesne 
rase, skriaudžiami darbe ir 
kitur,—jis paskubėjo ir jiem 
padėti.

Ir kam, rodos, buvo reika 
io ant tokio žmogaus ranką 
pakelti? Aišku, kad prezi
dento gyvenimo siūlo nu
traukimo kaltininkų reikia 
ieškoti ne tarp Amerikoje 
vargstančiųjų. Jie yra kui 
kitur.

Rūpindamasis savo krašto 
žmonėmis, velionis prezi
dentas rūpinosi ir iš viso 
laisvu žmogumi. Todėl jis 
visur ir visaip stengėsi pa

šiltas užuojautos jausmas 
dera staigios nelaimės iš 
tiktai jo žmonai ir vaiku 
čiams.

St. K.

LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Naujasis Didžiosios Britą 
nijos ministeris pirmininką? 
Sir Alec Douglas-Home e 
nergingai vykdė savo rinki 
mų vajų tolimame Škotijos 
užkampyje, Kinross apylin 
kėje. Savo varžovus (libera 
lą, darbietį, škotą naciona 
listą ir net tris nepriklauso 
raus) nugalėjo nemaža bai 
sų dauguma ir tapo išrinkta? 
britų parlamento žemųjų rū 
mų atstovu. Jis jau dalyvavę 
jų sesijos atidaiyme, kaip 
pilnateisis ministeris pirmi

Taip pat tas jam labai pa
dėjo rinkiminėj kampanijoj, 
;ur asmeninis kandidato el
gesys turi daug svarbos. Bet 
ar to pakaks tvarkant Di- 
ižiosios Britanijos vidaus ii* 
užsienio reikalus ir ar never- 
ėjo šiom aukštom pareigom 
urėti asmenį su geresniu pa
siruošimu, ilgesniu parla- 
nentiniu stažu ir didesniais 
ugebė jimais? Tokius kiau
linius stato sau kiekvienas 
inglas, o atsakymas į juos 
jus ateinančių rinkimų re- 
'ultatai.

R. Dunduli*

GELEŽINKELIEČIAI 
NORI $40 DIENAI

ninkas.

Deja, jo pirmas pasirody
mas naujoje rolėje nebuvo 
labai pasisekęs. Konserva
torių Daily Telegraph, apra
šydamas jo kalbą, kurioje 
jis dėstė naujos vyriausybės 
ateinančių metų veikime 
programą, turėjo pripažinti 
kad Home (tark Hium) pa 
sirodęs visiškai silpnas, ypa 
tingai vidaus ir ekonomikos 
srityse.

Laikraščio nuomone, jis
j a • • • j - j uwu* i toli gražu neprilygstąs dardar dažniau ir didesnes , J ,Z?. .
skerdynes, nes tiki savo j " v' Pn
dogma: viena partija, vie-1 re!;ka'ti ?.ln0J,m.u?

nas vadas viena sovietskaja^ ,-, - se ar ~<?ai/ule?- 
nacija—rusai. a,skl? Persvala- Tlk užsienio

ir ši nesidrovi civilizuotos 
Europos bei viso pasaulio ir 
įvedė pas save raudonąją 
baudžiavą, vergų stovyklo
mis vainikuotą. 0 okupuo 
toje Lietuvoje ji suruošia

Bet ne mes vieni Kražių 
skerdynes pamiršome. 1894

ir gynybos reikaluose Home 
kiek geriau sekęsi.

Naujasis ministeris pirmini. VaipoNr. 7 Vincas Ku- ni„rK-Vo voži ninkas yra senos gimines ba

stangas savą bažnyčią, o
kartu ir savo kultūros centrą . maitintis gyva
apgin, niekas nepabojo. į. Jvo avaWinjų til. 
čimobažnyčios nugrio j dv[i nekaltųjų

. p3'- “malclal bu krauju, turbūt buvo labai rašoma:
nais trauke i Kražius ir bu- -- „J -dėio h.žnvčinU ^lkęs ir istioskęs, nes,

Civill-dėjo bažnyčioje, pasiryžę 
ją ginti. Buvo sutraukta apie 
70 maskolių žandarmerijos 
iš įvairių vietų. Kai šie puolė 
susirinkusius iš bažnyčios iš
vyti, tie nepasidavė, gynėsi 
ir tą pįrmą maskolių žanda 
rų antpuolį atlaikė. Tada, 
1893 m. lapkričio 11 d., bu 
vo atsiųsta 300 gerai gink
luotų kazokų, kurie atvykę 
pakartotinai puolė apgulu
sius bažnyčią. Mūšio vietoje 
liko 9 nukauti, 44 sunkiai su 
žeisti ir 150 suimta. Negink 
luoti žemaičiai prieš 300 ge
rai ginkluotų kazokų atsilai
kyti negalėjo. Kazokams 
mūšį laimėjus, jiems buvo

nesigėdydamas ne 
zuotos Europos, nė iš arti 
žiūrinčio XX amžiaus, 
prieš metus suruošė sau 
lapkričio mėnesyje kruvi
ną pokylį Kražiuose... 
„Maskolių valdžia, pasi 
remdama savo dogma odin 
car, odin Bog (vienas ca 
ras, vienas Dievas) sten
giasi padaryti iš Lietuvos ir 
katalikybės Maskoliją su 
pravoslavija: smaugia lie
tuvius. idant jie pasitrauk 
tų ir duotų vietą maskolių 
kolonistams; naikina kata 
likų bažnyčias, idant galė
tų įsiveržti pravoslavija.“ 

Ką prieš 70 metų rašėleista tris dienas Kražiuose 
pasidžiaugti“. Tada mūšio; Vincas Kudirka savo Tarpe,

laimėtojai sauvaliavo, kaip visa tai pažodžiui tinka ir 
Įmanydami. j dabar susovietmtai Rusijai.

dirka rašė, kad jas pamiršo 
ir popiežius Leonas XIII, iš
leidęs carą raminančią en
cikliką.

Mūsų klerikalai iš to meto 
Apžvalgos, išleisdami tą en
cikliką lietuvių kalba, pridė
jo savo įžangą, kurioj dar 
aiškiau išdėstė enciklikos 
mintis. Joje tarp kitko taip

”Wiemai tarnauti Dieuui, 
liepia būti wiemiems ir pa
klusniems szuiesiausiam ir 
dauggalingiausiam cieso
riui neperžengiant Dieuo 
prisakymų, uožoti ir sze- 
nawoti wisas ciesoriaus wy- 
resnybes ant mūsų pasta
tytas, teip lygiai kaip vy
resnybes bažnyczos šw.; 
szczyrai ir karsztai už jas 
melstis ir praszyti Dievą 
Dvasios szventos ir laimės

joras-grafas, vienas turtin 
gesnių Škotijos žemvaldžių, 
turi 62,000 akių žemės ii 
kitokių turtų.

Šias eilutes rašantis šit 
vasarą turėjo progos su jut 
rasipažinti markizo Chol 
mcndeley suruoštame prie 
mime. Žinojau, kad jis, tuo 
metinis užsienio reikalų mi 
nisteris, netrukus vyksiąs į 
Maskvą sutarties pasirašyti, 
bet šios, tiek man įdomio.- 
temos negalėjau liesti. Ben 
dra įpročiu pasikeitėm pa-

Geležinkelių lokomotyvų 
mašinistų brolija pranešė 
geležinkelių kompanijoms, 
kad darant naują darbo su- 
artį ji reikalausianti maši

nistam atlyginimo po >40.00 
dienai. Dabar keleivinių 
.raukinių mašinistai gauna 
po $9.84 už 100 mylių kelio 
arba už 5 valandų darbą, o 
točių mašinistams mokama 
>o $22.09 dienai. Dabar bro- 
ija reikalausianti ne tik al
tų pakėlimo, bet sveikatos 
r gyvybės draudimo ir se
natvės pensijų. Tuo tarpu 
daugelis geležinkelių jau 
iabar arti bankroto ir kai 
eurie gal turės užsidaryti.

-KUNDŽIA DAKTARUS 
JNIJOS VADAS

Plien.o darbininkų unijos 
•adas Paul Normile patrau
kė atsakomybėn Amerikos 
gydytojų draugiją, reikalau
jamas $400,000 atlyginimo 
jž jo apšmeižimą. Gydytojų 
draugija platinusi melagin
gą ir šmeižiantį raštą, esą, 
is Normile, grasinimais rei

kalavęs iš unijistų aukų už 
oravedimą kongrese valsty
binės medicinos įstatymo, 
lydytojų draugija tokiam į- 
tatymui yra priešinga. 

VELTUI KALENDORIUS

Kas iki Naujųjų Metų šu
naują skaitytoją, ta* 

gaus veltui Keleivio 1964 

metų kalendorių.
Administracija

ras

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigtas spausdinti.

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių
pildyti jų parėdymus ir skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų 
teip eHgtis, idant negautų . . . , . ,

Kalerdonų galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

jokios priežasties mumis 
kaltinti ir szventa katali- 
kiszką religiją peikti.“

Todėl Vincas Kudirka ir 
rašė, kad popiežius turėjo 
būti pamiršęs Kražių sker
dynes, jeigu jis tokią encik
liką išleido.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

„KELEIVIS“
636 E. Broadvay South Boston 27, Mat*.
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Alou, Maik! Kaip f y- jos žemaičiai juos vadinda-

, kiaulių skaičių per pusę. Ir, į 
! kai kiaulių Amerikoje su-, 
mažėjo, tuojau pradėjo kil-, 
ti kiaulienos kaina.

— Bet kaip su kalakutais,1 
Maiki? Kodėl jie atpigo? i 

— Visų pirma turim suži
noti, tėve, kodėl seniau jie 
buvo tokie brangūs, kai kiti 
dalykai buvo pigūs?

— Na, tai kodėlgi?
— Jie buvo brangūs to

dėl, tėve, kad juos sunku bu 
i vo užauginti. Mat, kalakutas

Keleivio draugi) veidrodis

vis niekada nebijojo ir ne 
bijo pasakyti tiesos žodi, ne- 

. bodamas, kad toks žodis kai 
buvo dar laukinis paukštis. kam gaH būti ir nemalonus.

Jau netoli 60 metų, kaip Mes 
Keleivis keliauja per žmo- mielus 
nes. Per tiek laiko jis įsigijo kon — 
žmonėse pasitikėjimą. Daug i veikslų, 
skaitytojų pasitinka Keleivį Todėl mes spausdinsime Ke- 
kaip mie.ą svečią a» savai- > ieįvj0 draugu trumpas bio- 
tė. Gal būt dėl to, kad Relei-

slaptai. Vis dėlto roaų žan- savo namuose Dorchestery, 
darai suuostė socialistinį1 dažnai aplankydamas savo 
veikimą ir įtarė Povilą Bra-į du sūnus ir pasidžiaugda- 
zaitį jame dalyvaujant. Pa- mas augančiais vaikaičiais, 

maloniai kviečiame darė pas jį kratą, bet nelega-Į Linkime dig. Pov ilui ge- 
bendradarbius tai-1 ^os literatūros nerado ir į ros sveikatos ir dar ilgų ma 
duoti žinių ir pa-l aiškiu įrodymų neturėjo. O i lonių metų.

! vis dėlto Povilą pavedė poli
cijos priežiūrai. Pagal nu
statytą tvarką, jis turėdavo 
kas savaitė registruotis vals
čiuje, o kas mėnesis apskri 
tyje. Į apskritį tekdavo vyk 
ti tris įusiškas mylias. Tais

A. Viršila

lini po Dengsgivink dei? ,
— Kaip visada. 0 kaip į 

tėvas jautiesi kalakutienos; 
privalgęs?

— Kad aš, Maiki, kalaku
tienos nevalgiau.

— Kodėl?
— Mano gaspadinė kala

kuto nepirko.
— Bet kalakutai dabar 

nebrangūs.
— Taigi valyk to ir ne

pirko.
— Ar ji tokia turtinga?
— Ne, Maiki, ji nebagota, 

ale panaberna leidė. Kas pi
gu, to nenori. Sako, panabe 
rija nepazvalija valgyt čyp 
daiktą. Nu, tai nupirko kil 
basų.

— Bet nesakyk "kilbasų.“
— Nu, tai kaip tu kilba- 

sus vadini?
— Aš vadinu dešrom.
— Maiki, aš Lietuvoje už

augau, ale tokio škaradno 
žodžio negirdėjau. Tai jau 
dypukų išmislas.

— Gal dešros ir nėra ge 
liausiąs žodis, bet "kilba 
sai“ blogesnis. Blogiausia, 
kad jis ne lietuviškas, aklai 
skolintas iš slavų.

— Nu, jeigu tau nepatin
ka kilbasai, o man nepatin
ka dešros, tai vadinkim tą 
štofą balionėm. Aš soglas 
nas ant balionės, ba tai nais, 
slidus žodis.

— Tėve, mudu ne kalbi 
nirkai ir ne mudviem kalbą 
tobulinti. Tegu tuo rūpinasi 
kalbos specialistai.

— Ale visgi reikia išfige 
riuot, Maiki, kuris žodis ge 
resnis ir kurio mudu turim 
laikytis: kilbasa, dešra ar 
balione? Kitaip mudu nega
lėsime susikalbėti, kaip bu
vo Babelio bokštą statant.

— Tėve, kalbėkime taip, 
kaip yra priimta.

—* Nu, tada, Maiki, tai 
jau šiur būtų Babelio bokš 
tas.

— Kodėl?
— Todėl, kad visaip yra 

priimta. Vot, paimkim kad 
ir tą kalakuta, apie kuri pra 
dejom kalbą. Vieni sako 
kalakutas,“ o kiti sako "tur
ke.“

— Kalakutas yra plačiai 
Amerikos lietuvių vartoja
mas žodis, tėve: bet Lietu 
voje, kiek man rodosi, tie 
paukščiai yra vadinami kur- 
kėmis ir kurkinais.

— O

vo indykais.
— Tai lenkų žodis, tėve. 
— Nu, o kaip atsirado ka

lakuto vardas?
— Tas pavadinimas yra

paskolintas iš vokiečių, tė 
ve. Vokiečių kalboj kurkė 
vadinasi Kalekuttisch Huen, 
nors jie sako ir Truthahn.

— Bet kaip Zacirka man 
j išvirozijo, tai kalakuto var
das pareina iš Indijos. Jis 
sako, kad Indijoj yra toks 
miestas, ką vadinasi Kalku
ta, taigi iš tenai ir kalakutai 
pareina.

— Zacirka klysta, tėve.
Tiesa, Indijoj yra Kalkutos 
miestas, bet kalakutai ne iš 
tenai pareina. Jie yra Šiau 
rėš Amerikos paukščiai, to
dėl ir puritonai, atvykę iš 
\nglijos, galėjo čia juos 
medžioti. Lenkai su 
taip pat klysta

Naminėse sąlygose jis greit 
apsirgdavo ir gaišdavo. II 
gai truko, kol mokslininkai 
surado, kas jam kenkė. Ir 
kai surado, kaip reikia kala
kutus auginti, jie pradėjo 
gražiai ir greitai augti. Ta
da farmeriai griebėsi kala 
kutus auginti. Išaugo di 
džiausi kalakutų ūkiai, kur 
užauginama po keliasde
šimt tūkstančių kalakutų. Ir 
dabar jų yra tiek daug, kad 
rinka jau negali visų suimti. 
Tai va, tėve, kodėl jie atpi
go.

— Olrait, Maik, dabar aš 
ir savo gaspadinei pasaky 
siu, kodėl turkės pigios, o 
kilbasai brangūs.

Islandijoj išsiveržė 
ugniakalnis

Salia Islandijos salos iš 
;o jūros išsiveržė smarkus 

apie

grafijas arba būdingus vei 
kimo pi įsiminimus, šį skyrių 
vadinsime "Keleivio draugų
veidrodį“ Tame Ą.wiujeį2rfkifa‘trb^o‘toltaa'te 
duoE.me žinių tik apie dabar |jonė. povjlas R ]aikuNevengdamas tiesos sakyti 

tiesiai ir atvirai, Keleivis įsi 
gijo daug priešų ir dar dau-! 
giau draugų. Po miestus, po 
fabrikus, dirbtuves, siuvyk
las, raštines, farmas, laukus, 
miškus, ir pievas, jūras, eže
rus, upes, kalnus ir kasyklas 
keliaujantį Keleivį jo drau
gai noriai jį pas save kvie
čia.

Mes lenkiamės prieš tuos 
draugus, kurie atsiskyrė nuo į 
mūsų, išvykdami amžino po 
ilsio. Ir jų geri darbai visada 
pasiliks ių draugų atminty
je. Kiti draugai, amžiaus 
naštos prislėgti, jau nėra to
kie veiklūs, kaip seniau. Bet 
mes Įvertiname jų pastangas 
pagal jų išgales.

Mes sveikiname ir naujus, 
jaunesnius ir pajėgesnius 
draugus, iš kurių daug lau
kiame. Niekas be draugų 
negyvena. Be ju ir Keleivis! _ ..neišsiverstų. ‘ I ,X°V • T“*!?*1 S?”e

Mūsų mieli koiesponden 1886 Barzdų katine,

veikiančius draugus ir jų 
praeiti.

Pradedame, nukreipdami 
savo žvilgsnius i Povilą Bra 
zaiti.

POVILAS BRAZAITIS

nenuvyko užsiregistruoti, ii 
žandarai tuojau atvažiavo 
jo ieškoti.

vulkanas, iškeldamas a***^.. ... , . ... .. . ,
130 pėdu aukščio nauja ug- tai, vietos veikėjai ir kiti Llls^a J1 ZM> PaiaPD°J>

Keleivio skaitytojai dažnai kllJ ?P6kr:, J*.s k.‘> .18 
daile pasiansų',H-ideda. kad ?a.u^os vidutinio ūkininko
Keleiviui būtų lengviau ke- selmos- 's viso j;,-

me vienuolika vaikų. Is jų 
mes mažai težino ! <labargyvų išliko tikdu: vy.

niakalnį, iš kurio ilgą laiką 
šaudė aukštyn ugninga lava 
su pelenais ir dūmais. Visa 
Islandija vra pilna ugniakal- liauti. 

Dažnai

Povilui nepatiko toks su
varžymas, ir todėl jis nutarė 
važiuoti į Ameriką.

Atvyko Povilas Amerikon 
1912 metais į Fitchburgą,

I Mass, kur gyveno jo drau 
gas Juozas Muraška. Mūras 
ka dabar gyvena Temple- 
ton, Mass., ir vadinas Mo- 
rey. Pabuvęs kiek Fitchbur- 
ge, Povilas persikėlė į Wor 
cesteri ir pagaliau Į Bosto
ną, kur pastoviai apsigyve
no. Jis Įsitraukė i organiza i 
cinį veikimą. Jau gyvenda ! 
mas Worcestery, įsirašė Į 

, Socialistų 40-ją kuopą.
Atvykęs i Bostoną, įstojo 

Į Socialistų 173 kuopą, ku
rios būstinė buvo Gedimino 
klubo patalpose.

Drg. Povilas yra labai 
kuklus žmogus. Jis nesivei 
žia Į aukštas vietas, bet jam 
pavestas tokias ar kitokias 
pareigas jis labai stropiai 
atlieka. Jis nesikrato jokio 
darbo, jei tik jis reikalingas.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

NAUJIENA

VLADAS NAGiUS-NA- 
GEV1CIUS, jo gyvenimo ir 

darbų apžvalga, redagavo 

dr. Balys Matulionis, labai

gražiai išleista, daug pa
veikslu, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI- 

THUAN1A LAND OF HE

ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina S4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR iMINTYS, II 

-omas, 336 psl., kaina $5.

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriaus apy

saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
. Į ūnės eilėraščiai, daug ilius

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina ....................$2.00

nių. Sala nevisai maža, 298 ~~---- , . . _ . -i . -, ..
mvlin ihrio ii- 194 mylių plo-i me vienas apie kita. dažnai. !laus,as Po.v,la? Amerikoje J,s labai praktiško proto,

lėlė ios dalū'už-l esame iriidėie ar skaitė avie " Įau"iau£!as ! JO rankos visam kam tinka,
’ todėl ir Keleiviui kasdieničio, bet didelė jos dalis už-j esame girdėję ar skaitę apie 

dengta ledynais ir sniegu.: vieną ar kitą asmenį, bet ne- vo^‘
Bet idomu, kad iš po sniego, šame jo mate, nesame nieko ^,°V!aS i lankė valsčiaus 
ir ledynų tenai tryška geize- girdėję apie jo gyvenimų. į

išvesdami 
kalakutų vaidą iš Indijos 
ir vadindami juos indykais 
bei indiukais. Kalakutai bu
vo atvežti Europon ne iš In
dijos, bet iš šiaurės Ameri 
kos. Laukiniai kalakutai čia 
buvo daug mažesni, bet na 
miniai yra jau pagerinta ir 
gerokai padidinta kalakutui 
veislė: jie išauginami iki 40 
svaro.

— Nu, jeigu tu viską ži

nai ir verdančio vandens 
šaltiniai. Gyventojų nedaug, 
tik 180,000, kurie iš viso 
salos ploto turi vos tik 7 
nuošimčius dirbamos žemės, 
todėl verčiasi žvejyba. Kita ■ 
Islandijos Įdomybė, tai josi 

rosais par}arnentaS (Althing), ku-į 
ris yra seniausias pasaulyje.! 
Gyventojai — norvegų kil-'

Keleivio redakcija norėtų dimo metais. Žinoma, buvo
nukreipti dėmėsi 'i kai ku- mok<jn?a rasikkai- bet ntoky- 

1 tojas buvo lietuvis v incasnuos nusipelniusius drau
gus. kad visi kiti juos nors 
tame veidrody pamatytų.

niuose reikaluose jis yra la
bai brangus asmuo. Jis jau 
seniai yra vienas Keleivio 
patikėtinių, o eilė metų ir 
iždininkas.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00

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

l<£LY\*t KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vai tams, p.s l_ 

......................................... HLfirt

ŽODYNAI

mes.

Imkit ir skaitykit
ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETU 

RUSIJA

K eleivio admi n istraci j oje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt.. yra apie' 
15.000 žodžiu, 990 psl., 
kaina ............ . ........ $12.00

Lietuviškai angliškas žo

dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau kaip 30.000 

■ žodžių, 586 psi.. kaina $7.00.

Margaitis, ir jis labai dažnai. _ _ ... ...
kalbėdavosi su mokiniais! -. ?''8- P°.vį'as vcĮk,a 
lietuviškai ir juos lietuviškai '',etos socialdemokratu Lie- 
kiek pamokydavo. Povilas u'"> D.a*:n!nk?a VD, JOS
baigė tos mokyklos tris sky- ku0P0?e " kSLA 3a9 kuo|’°J- 
rius. Po to jis nuėjo mokytis « vadovybėse eidamas tas 
amato. Sulygo pas račių me- * k,tas I’are,«as' * Jau se' 
tus dirbti veltui, kaip moki- niai
nys, o vėliau jau ėmė užsi
dirbti. Jis tapo ne tik geras
amatininkas, bet jam greit . _ ...
parūpo ir organizaciniai bei ^iec,y I įaugi jai. 
visuomeniniai reikalai. Jis
Įsirašė i zanavykų socialde

TIKRA TEISYBi

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
‘Tikra teisybė apie Sovietu 

Sąjungą.”
yra ir Alto Bostono sky-į. ras‘fe bendn! žini<»

riaus narys ne kaitų yra fe 

buvęs jo iždininku. Jis pn

nai, tai išvirozyk, kodėl da- . .
jar kalakutai tiek atpigo, /mulkial aprašyta
kad ir mano gaspadinė jau bolševikinio teroro sistema, j 
įebenori jų pirkti? Kaip at- tos vergų stovyklos, kuriose; 
simenu, seniau kalakutas j kentėjo ir žuvo 
ouvo brangiausias paukštis.; broliai, seserys, giminės 
fik kunigai ir politikieriai Į draugai. Lietuvių kalba to-j Anglų-lietuvių kalbos zo- 
galėdavo juos valgyti. Po 80j kjos knygos dar nebuvo.! psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
centų už svarą reikėdavo Į Kaina $2.50. Gaunama Ke- dynas. Y. Baravyko, 368
mokėti, o dabar jau tik apie leivio administracijoje. i na .............................. $4.o<
30 centų. Anais laikais kiau
Hena būdavo pigi. Kai aš 
atvažiavau iš Lietuvos, tai i 
-olderiai būdavo po 8 centus 
už svarą. Už dolerį žmogus 
galėdavai visą savaitę po- 
iškai valgyti. O dabar kiau

liena pabrango, bet kalaku 
tai atpigo. Kodėl taip?

— Kiauliena pabrango 
dėl to, tėve, kad valdžia pa 
laiko jos kainą. Aš atsimenu 
vieną lietuvį, kuris auginda
vo kiaules netoli nuo Bosto
no. Bet kiaulienos kaina

mokratų kuopą.
Tais laikais daug kas gy

veno 1905 metų atgarsiais, o 
Povilas asmeniškai pažinojo 
kelis veiklius revoliucionie

Anglu-lie'uviu kalbos žo- Zanavykų kuopoje bū-
dynas. V. Baravyko, apieĮūavo 10 15 narių. Jie gyve 
3-..000 žodžiu. 583 puslapiai, "O.Buktiscių Barzdų, Krau 

---- jucių, Žickalmų ir kt. apy
linkės vietose. Povilas Bra
zaitis atsimena labai veiklų 
ir patikimą organizacijos 
narį Juozą Šipailą. Tai buvo 
jau penesnio amžiaus maža 
žemis ūkininkas, patyręs or 
ganizacijos darbe. Kiti na
riai: Povilas Baltrušaitis, 
Povilas Zubrickas, Romas 
Siaurusaitis, Eugenija Pui- 
šiūtė, Justinas Simokaitis,

, , x- -i- ta • - i.:,,.-,,,in-ma i Pranas Jančaitis, Antaninakasdien lanko ir varna. Nasles Daugiene ktcrn • Brazauskai
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos karisko> sąjungos

musu
- kaina ........................ $6.00.

11 ,

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murkly? yra neturtingos ūkininkės Daunienės Įna

mis—apsukros katinas. Daugienė turi i' daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą

pradėjo labai kristi, nes far ? 
meriai perdaug jų užaugini® 
davo. Roosevelto valdžia ta
da pradėjo mokėti kiaulių 
augintojams pinigus, kad jie 

į mažiau jų augintų. Ir tas lie- 
kiek aš atsimenu,! tuvis gavo iš valdžios $20,

Maiki, tai Plungės pavapi-1000, kad sumažintų savo

silpni jungiasi prieš stipro, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi nev-traliai. o stip esnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriau- apysaka jauniem? 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę to? apy
sakos. Jos kalba g* aži. pasakojimas sklandus, i’’ apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus causiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay----- :------ So. Boston 27, Ma»».

dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są- 

Prieš kelerius metu Povi-j žinės laisvę ir tt. ir t.t. 
las neteko savo mylimos gy Ypač šiuo metu ji naudin- 
venimo draugės Teofilės, Iga ir įdomi paskaityti. Jos 
todėl dabar gyvena vienas kaina tik 50 centų.

klauso ir So. Bostono Lietu

tė, Marė Zubrickaitė, Teofi 
lė Pavalkiūtė (vėliau Povi
lo Brazaičio žmona), Mari
jona ir Petronėlė Laurinavi 
čiūtės ir kiti. Povilas Bra
zaitis visą laika buvo kuopos i 
raštininkas-sekretorius. Za-; 
navykų kuopos agitatorium 
buvo Žigmas Aleksa Anga 
rietis, tada veikęs slapyvar
džiu "Mykolas“ ir "Kaltu
kas“. S

Žinoma, organizacija bu 
vo nelegali, ir tekdavo veikti

ŠUNIŠKAS UŽSISPYRIMAS

šitas karališkas šuniukas užsispyrė nepasišalinti iš 
rūmų. kur Anglijos karalienė priėmė pokylio svečius. 
Pokylis buvo rengiamas Herlfordo vardo ligoninės 
Paryžiuje naudai. Paveiksle karalienės motina su lordu

Hertfordu.



Puslapis Sežtas KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS Balsuokime už moteris!

MARIUS KATILIŠKIS

Duobkasiai

SLA Vykdomosios Tary
bos nominacijos jau prasi 
dėjo. Būdama moteris, aš 
kviečiu visus SLA narius 
balsuoti už moteris. Gal dau 
giau negu pusę SLA narių 
sudaro moterys, todėl jos ir 
turi turėti ir savo reprezen
taciją SLA Vykdomojoj Ta-

(Tęsinys) i ryboj.
— Palauk. Duobė nepagėgs. Ir tas tavo šeimininkas, , Trys moterys, kurios da 

Jautakis, jau nebeišsisuks. Vistiek ji užversim žemėmis. ' bar užima SLA Vykdomojoj 
Tuojau pabaigsiu sakyti. O, kad būtų dar bent pusė bute- , Taryboj vietas, yra pasižy 
lio tos gyvatinės!.. Nėra. Ir iš kur dabar bepaimsi. Nu je... ėjusios savo gabumais, 
Padegsiu, sakau, kad susviltų savo iržtvoje. Jau buvau daibstumu ii nuošiidumu. 
kaip ir padegęs, tik apniko šunes, ir išbėgus buba pasiuto i hoa a
gvoltu rėkti. Nebenorėjau nagų tepti su tokiu daiktu, 
kaip toji boba. Ir ta širdis tokia mano... E...

— Širdis iš tikrųjų ne kokia, jei dar lig šiol neatsilei- 
džia, — kandžiai nušiepė vyrukas, aiškiai pasibodėjęs 
ta šnekta.

Senis ūmai kniotelėjo, tik nei si versdamas duobėn.
Jo pakirpti ūsai šiaušėsi ir dantys grikšėjo po jais.

— Kaip ji atsileis? Aš nesakiau tau, kad jis su gauja 
buvo susidėjęs? Devynioliktais metais belaisviai ir kito
kie galvažudos siautė mūsų miškuose, vedami vietinių.
Jautakis prilaikė juos savo namuose. Ten buvo nuošalu 
ir paranku. Slėpė išplėštus daiktus, kur geresnius sau pa-

ba atsidavusios Susivieniji
mo ir lietuvybės labui. Jei 
visi čia gimę lietuvių vaikai 
taip gražiai lietuviškai kai 
betų ir rūpintųsi lietuvių rei 
kalais, nebūtų nutautimo 
pavojaus.

Pirmiausia paimkim kad 
ir Norą Gugienę, dabartinę 
SLA iždininkę. Nuo pat jau
nystės ji yra pasiaukojusi 
lietuviškam darbui. Ji pri
klauso ir aktyviai reiškiasi

silikdamas. Aš tą žinau taip gerai, kaip savo penkis pirš-: daugely didesnių lietuvių 
tus. Paskui tiršti dūmai vertėsi iš jo kamino, dvokė vilno- 
mis visa pamiškė, kai degino drapanas. Tai jau vėliau, kai 
laikai apsiramino ir niekur nebegalėjo iškišti. Galėjau 
Įduoti valdžiai. Bet ta valdžia? Kamantinės, kabinėsis.
E... Prikąsk geriau liežuvi.

Taigi prikąsk, o plepa kaip špitolninkė davatka, — ______
tarė sau jaunasis. Pasigėrė ir niekus ževernoja. Baugu jau 5Qna j<oj£s pa
beveik darosi. Gi ko mes čia atėjome? rengimas, ten rasi ir mūsų

— Tai žinote, baikime darbą, ar ką. ; Norą. Ji tikra patriotė! SLA
—Tuojau leidžiuos Į duobę ir viens, du. iždininkės pareigas ji su-
— Geriau aš. Bus persunku tamstai. i pranta ir moka nuo A iki Z.
— Ką tu niekus? Tiek ir tiek duobių esu prikasęs, o Ji yra pilnai užsitarnavusi 

mūsų balso.
Kita lietuvaitė, kuri jav 

ilgus metus uoliai tarnauja

organizacijų. Ji žiūri, kad 
jos būtų naudingos lietuvių 
tautai. Ji rūpinasi pašalpa 
tiems, kurie buvo priversti 
apleisti savo mylimą Lietu 
vą, ir, kiek tik gali, padeda 
jos išlaisvinimo bylai. Kur

Teisės patarimai

Rūtn kain ir negražu. O 
tu nemanyk, kad aš girtas. Ne, broleli. Aš pačiame ge
rume.ir Ui pasakęs niūktelėjo duobėn. Ir, pasispiaudęs ^rosUa"^^^^

bartinė iždo globėja. SLA 
reikalai ir jo iždo gerovė jai 
visuomet pirmoj vietoj. Pui 

užsimanęs kiaurai perkasti žemę ir patsai joje prasmegti, jos kvalifikacijas išdės 
Garas kilo nuo šlapių kasėjo marškinių. tė pereitam Keleivio numery

_ Užteks, — šaukė jam iš viršąus. i kita korespondentė. Nėra
_  Dar ne! Devynios pėdos turi būti! Taip, kaip reikalo atkartoti. Aš manau

knygoje pasakyta. * • iS°S balsuosime
Kokioje knygoje? Bet kad šitas sukempėjęs senis uz Euphrosina.

sugeba taip darbuotis, tai daugiau, negu įtikėtina. Ir taip Trečia — tai dabartinė 
visą valandą be mažiausios atvangos. Stabteli tik prakaitą SLA sekretorė Berta Pivaro- 
nuo akiu nubraukti. Kokios jėgos reikia rankose ir pe- nienė, kuri užėmė mirusio
čiuose taip žemėms išmesti! Iš tokios gilumos, kaip šu- sekretoriaus M. Viniko vie 

, r . tą. Is pradžių niekas nežino
šonai pradės griūti! Susimildamas, nekask

liau, — prašė jaunasis viršuje. Daugelis manė, kad ji nepa-
— Negrius. Smėlis standus, kaip galąstuvas, — tiki

no iš apačios

AI VCA* --- - --- Z i a »
delnus, pagavo taip versti smėlį, jog skambėdamas jis 
slydo nuo kastuvo plokštės ir čiužėdamas gulo ant kranto. 
Kastuvas po kastuvo ir pėda po pėdos leidosi gilyn, tarsi 

kiaurai n^rkasti žeme ir Datsai ioie prasmegti.

jėgs tiek sunkaus darbo at
likti ir viską metus grįš

Ir jis darbavosi su įniršiu toliau ir, rodos, nieko kito pittsburgan. Bet ji visus nu
__ 2 — 4-^1*- loiclic mllOII lf (Tlllflll -T ii 11 MUŠI S* Anebežinojo, kaip tik leistis giliau ir giliau. Jaunasis tik 

spėjo žemes nurausti nuo krašto ir beviltiškai žiūrėjo že
myn, nebesuvokdamas kaip iškrapštyti iš duobės pasiu
tėlį. Taip praėjo dar keliolika minučių, prailgusių į valan
dą, ir kasėjas atsišliejo krašto, sunkiai alsuodama^. Ii
pasakė:

— Gana.
— O kaip išlipsi?
Žmogus gelmėje pasižiūrėjo aukštyn ir lyg nustebo, 

tik dabar sužinojęs, kaip giliai nusileido. Viršum mėlyna
vo pailgas dangaus ketvirtainis. Liepos šaka, apsalusi 
saulėje, lengvai mosavo blizgančiais lapais kažin kur toli 
ir aukštai, tame dangaus lopinėlyje.

— Tai jau nebeišlipsi. Ogi nuleisk kastuvą ir trauk 
mane, kai aš įsikabinsiu.

Vaikinas nuleido savo kastuvą, bet apačioje jo pe- 
pasiekė.

— Atsigulk ant pilvo! — mokė jį.
Jis atsigulė kniūpščias. Dabar jo kastuvo plokštę

sugriebė ir įsikirto rankomis.
— Trauk! — suriko, kojomis atsispirdamas į duobės 

šlaitą.
Tačiau ištraukti stambų, kad ir liesą vyrą, gulint 

kniūpščiam ir neturint jokios atramos, nebuvo taip pa
prasta. Jis svyravo, lyg ant siūlo, pasidavęs per duobės 
kraštą, ir juto, kaip palaidas smėlis čiuža po krūtine. 
Dar kvėptelėjimas, ir jis būtų smegęs stačiai galva žemyn. 
Bet jis paleido kastuvą, ir žmogus niuktelėjo su juomi į 
duobės dugną, permuštas ir iki strėnų užverstas atplyšusio 
smėlio.

(Bus daugiau)

Nora Gudiene. kandidatė i SLA 
centro iždininkės vietą.

Euphrosina Mikužiūtė, kandida
tė i SLA iždo srlobėjos vietą.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti i Keleivio 
skaitytoju klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus 
prašome siųsti tiesioginiai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney at Law, 8 Belgrade Avė., 
Koslindale. Boston. Mass., 02131.

Klausimas:

Turiu namą dviejų butų: 
viename gyvenu pats, o ant
rą išnuomoju. Mano nuomi 
ninkė sako kitiem žmonėm, 
kad ji nori areštą uždėti ma
no namams (attach). Tačiau 
man, savininkui, nieko nesą 
ko. Aš nežinau, už ką ji ga 
lėtų tą areštą uždėti ir ar tai 
galima padaryti nieko nesą 
kius savininkui. Ar man 
reikėtų eiti pas nuomininkę 
ir klausti; ar man laukti, 
kol kas man ką pasakys?

Savininkas, 
Thompsonville, Conn.

Atsakymas:

Namai ir kitoks nekilno
jamas turtas (Real Estate) 
yra užregistruotas tokioj į 
staigoj, kuri vadinasi Regis- 
try of Deeds. Kiekvienas a

reštas (attachment) turi pa
gal įstatymą toj pačioj įstai
goj būti užrekorduotas. To
dėl Tamstai lengviausia iš
eitis via nueiti į tą įstaigą 
(Registry of Deeds) ir ten 
sužinoti, ar yra tiesos Tams
tos girdėtuose ganduose.

KĄ ČEKŲ TRIUŠIS 
KALBĖJO LENKŲ 

TRIUŠIUI

Nr. 49, 1963 m. giuodžio 4

jos ūkininkai gerai ūkinin
kauja.

— Taip. Jie gerai ūkinin
kauja. Čia ir visa nelaimė. 
Jie dirba sunkiai. Jie augi
na gerą derlių, bet jie laukus 
taip gerai nuvalo, kad nieko
nebelieka. Mes, triušiai, ne
begalime surasti ko ėsti. 
Baisu! Kokiu būdu tu esi 
toks riebus? Aš girdėjau, 
kad Čekoslovakijoje žemės 
ūkių padėtis yra labai bloga, 
kad ten trūksta kviečių, 
bulvių ir visko kito.

— Tai teisybė, — kalbė
jo čekų triušis. — Ir todėl 
mūsų gyvenimas ten toks 
geras. Čekų kolchozams 

j blogas laikas. Darbininkai 
i tinginiai ir pavydūs, der- 
• liaus suėmimo metu nesu- 
j renka jie net pusės to, kas 

užaugo. Todėl Čekijoje
triušiams geras gyvenimas. 

* * *
Toks anekdotas pasako

jamas Įvairių valstybių at
stovybėse VVashingtone. Jis

Susitiko lenkų ir čekų triu
šiai. Pirmasis liesas, ausys 
nudribusios, oda dėmėta, 
dantys iškritę, žodžiu, jis 
baisiai atrodė.. O jo draugas - gražiai pavaizduoja žemės
15 /'aL-iinc buvo vinlmc ii- an-! -i • i• t 1 - t. x._iš Čekijos^buvo riebus ir ap-į ūkio padėtį Lenkijoje ir če- 
’ koslovakijoje. Pirmojoj dar

yra daug savarankių ūkinin-
lamai gražus.

— Kas tau yra? — klau
sia čekų triušis savo gimi
naitį iš Lenkijos. — Tu bai-

kų, o Čekoslovakijoj visi ū- 
kininkai suvaryti i kolcho-

siai atrodai. Ar visi trušiai zug, kurių darbininkai, kaip 
Lenkijoje tokie? jr Lietuvoje, ubagiškai atly-

— Aš badauju, — atsakė ginami? todėl įr dirba atbu
lam lenkų triušis. lomis rankomis. Kas kita

stebino. Nugalėjusi visus 
sunkumus, dabar ji sekreto 
rėš pareigas sėkmingai ir 
rūpestingai atlieka. Šįmet ji 
vėl kandidatuoja į sekreto
rės vietą ir, be abejo, bus iš
rinkta. Būtų negražu ir ne 
dėkinga iš mūsų pusės, jei 
mes jos neišrinktume. Ji 
prašoma atėjo mums pagal
bon, kada buvęs mūsų sek-

Berta Pivarūnienė. kandidatė į 
SLA centro sekretorės vietą.

eterius dr. Vinikas mirė. Ji 
jtvažiavo viską Pittsburghe 
salikus, darbą išmoko ir da 
bar jį gražiai ir sąžiningai 
atlieka. Ko daugiau norėti?

Aš už visas virš minėtas 
moteris balsuosiu ir prašau 
us. mielos Keleivio skaity- 

:ojos ir skaitytojai, kurie e- 
sate SLA nariai, padaryti tą 
oatį. Balsuodami SLA nomi
nacijose. atiduokite savo 
balsą i iždininkės pareigas 
už Norą Gugienę, į iždo glo
bėjos pareigas už Euphrosi-

prieš 1920 metus, nes tais 
metais moterims jau buvo 
pripažinta balsavimo teisė.
kais ji buvo sugrįžusi Ue. j girdėjau sakant, kad Lenki- savininkų.
tuvon ir Kaune nusipirko!---------------------------
namą, bet po kiek laiko vėli

gyvendavo čia Bostone!

— Badauji? — nustebo 
čeku triušis. — O aš nuolat

Lenkijoje, kur, kaip sakyta, 
dar yra daug privačių žemės

arba jo apylinkėje, tik pa-J 
skutinę metų dešimtį ji pra-; 
leido Bridgewateiy, kur • g 
dirbdavo namų ruošos dar-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

_a.LEAVE vz v» ra 
i vun mj* a o o I DAIV0

7 d i , , • 1M0SC0W, Barboros Armonie-bą. Paskutinius kelerius me-i „s„ „Krv5iaus kdiu..

tu I ŽVILGSNIS Į PRAEITI. X. Žuko į- 
' domūs atsiminimai. 477 osk. kai- 

............................... $3.69.na
nes Sibire | i.IETUVA BUDO Stepono Kaino 

labai vaizdžiai ir įdomiai Darašytl 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieg-o. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių,

tus gvveno jau viena, be už-: 
siėmimo, ir kokius metus!
praleido minėtoj prieglau-i ' ’ ' ' l
doj, užbaigdama tenai savo lietuviu išeivija Amerikoje, ^Tho formaTo^ain’a6. P.J? m 
paskutines gyvenimo dienas. va,z* —• krašto ,ietuvių lstorija’:

Nors velionė buvo maža- 
mokslė, tik vakarinėse mo
kyklose pramokusi skaityti
11' rašvti bet mėcrriii’Ti ŽEMATČTI KRIKŠTAS T AbelVi.U įasvu, uei įaoai mėgdavo istorini® ro^mae -4 Žemaičiu Vett-

aprašymas, surašė A. L. Nas-1 
vytis, 222 pusi., kaina ....S3.95.1

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na Uotais viršais $5.00. minkštais 
viršais ......................................... $4.00

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ T 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 29 Ca*

•Ji

SOCIALIZMO TEORIJ A. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi vi-uo- 

I menės santvarka ir kodėl ii dar
„„ | keisis. Kaina ...................... 25 Ct$3.50

’ DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams sn-

,__ . . . , prasti. Kaina,.......................... F>®r.ame Lėtumus visame pasaulv. 1
464 psl. Kaina ...................... $6 50 Į ŽEMA TTES RASTAI. Garsio-io® mO

sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu. 12S >u«iaoiai.
kaina ...................................... 50 Ct

romaną* 
sto laiku, kieti a oda rai

l

knygas ir laikraščius, 
pirkdavo knygas, skaityti a- pasaulio lietuviu žinynas į

i ti. _ • Darooš? Aniceta® Simutis, daugv-;
\O laiki ascius ir kitus ragm- bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis | 
davo juos skaityti. Karo me
tu ji nevienam tremtiniui nn-vmiKT -v
V OkietlJOje išraše Keleivi ir i sūnau® Kipro Bielinio idoniū.® atsi- 

- - - minimai. 464 pal.. kaina... .$6.00Keleivio kalendorių.
Senesniais laikais ji ka»-š- 

tai kovojo už balsavimo tei
sę moterims, dirbo Lietuvių sužadėtinė 
Moterų Progresyviame Su
sivienijime ir kitose pažan
giose organizacijose, rem- 
dama kiekvieną kilnesnį su
manymą.

Kai Kelevv buvo įvestas 
Moterų Skyrius, ji pasida
rė uoliausia jo rėmėja. Raši
nėjo tam skyriui ir prikal
bindavo nemaža naujų skai
tytojų. Dažnai išrašydavo

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi- ĮJOJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina ................ -.... .............. $6.00

J. Titinio 15 trumpu
pasakojimu. l°0 psl. Kaina .. $2.0C

liškio meistriška® anrašvmn®. kaip 
karui einant prie palo tfik’ianėiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
su ‘vaduotojų’, 526 r»«l. Kaina $5.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE. {SI£VRU.9JU T.A1P:L,V- K B- 
surinko ir suredagavo Jonas Ba- Knauciuno atsiminimai iš J lėtu-
lys. 472 dainos su*gaidomis. Ang- k2ina U

Hškai duotas kiekvienos dainos nhno- 178 P5’- ka’na ..........
turiny®, todėl tinka dovanoti n- Į,
lietuviškai nekalbantiems, įrišta ! 
$26 pusi. kaina ......................$5.00

SOCTAI.TZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 
nas. Kaina .......................... 25 Cnt

NEPRI KI..A USOMOS LIETUVOS

ną Mikužiūtę ir sekretorės— Keleivi žmonėms savo pini-
PIvornniono gaig d ?

nergijos ir noro platinti pa-
už Bertą Pivaronienę.

M Miehelsonienė

A. a. Anelė Liutkuvienė

Lapkričio 16 d. vakare

, netoli nuo Bostono, mirė A 
nelė Liutkuvienė, sulaukusi 
87 metų amžiaus. Lietuvoje 
ji paliko sūnų Julių, moky
toją, kuris su savo šeima gy
vena Kaune. Motina niekad 
jo nepamiršdavo, o jis ne 

i pamiršdavo jos. Ji visada 
didžiuodavosi savo sūnumi 
ir anūkais.

Kada ji atvyko Ameri

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ra.® vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina .......................... $1.25

žangiąją spaudą ir dirbti vi 
suomenės labui. Dirbo kiek 
galėdama ir kiek mokėda
ma. Daugiau iš jos reikalau
ti jau nebuvo galima. Už tą

NEMUNO SUNŪS. Andriau® Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo p?neš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 280 
psl. Kaina..............................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus- 
laoiai. Kaina .......................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin-

4^ ____ ______ t A-i" Paulius Galaunė, didelė kny-JOS daibstumą mes sraiim tikį g> su daugybe paveikslų, gerame 
pagerbti jos atminimą. popieriuje. Kaina .................. $8.50

Jos palaidojimu rūpinosi 
jos draugė Mary Stecke. Jos 
dėka velionei buvo parūpin
ta gėlių jos sūraus ir anūkų '

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psL 

............................ 60 Cnt.

PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $5.04

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys j J. Žilevičius. 326 osL 
kaina ........................................ 15.(XI.

^CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys.......... $6.04

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautu valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina..............$1.28

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis uapildvta tuo 
klausimu knygutė. Kaina..' 25 Cat.

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

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

vardu. Velionė palaidota senovės lietuvių pintgai nuo as _ Stalinas.^ arba kab
laisvai Pinp Hill kaninp«o seniausių laikų iki Lietuvos nelaisvai rine MUI Kaninese, j priklausomybės galo 1795 metais 
Bridepewaterv- lapkričio 18 Parašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., gera* popierius.Bridgewatery, lapkričio 18 
dieną.

Užbaigus jai visus gvve 
nimo vargus ir rūpesčius.

$10.09

buvo pasidarea 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

kon, man nėra žinoma; at-Į dabar tebūnie jai ramus at
simenu tik tiek, kad Ameri- jjgjg laisvoj Amerikos žeme-! 
kos moterys tada kovojo užj lėie!
lygias teises su vyrais, nes 
ji jau dalyvaudavo su lietu-

, Įėję!
Jos sūnui, anūkams ir ki-

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pat® buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigą.® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės _____ _
Visos trys dalys įrištos j vienų ',yE?--9BUPTU KOMISIJOS PRA- 
knygų, kieti viršui, 681 pualanis. NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė- 
Kaina .................................. $6.00. ™ vienybės, 80 psl., kaina .. tl.M

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES. 82 psL. kaina........  25 Cnt

vėmis sufražistėmis demon
Bridgewaterio prieglaudoj, i stracijose. Tai buvo dar

tiems giminėsm reiškiu gi 
lią užuojauta.

M. M.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS ------ -

<3fl E Broadway-------- :---------So. Boston 27, Maaa
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Vienos apylinkės nelaimės
Ii Michigano lietuvių ūkininkų praeities

Žmonių gyvenime dažnai karvių melžti, jis pradėjo i 
pasitaiko nelaimių, o kartais ją šaudyti. Moteris puolė at- 
ir šiurpių tragedijų. Neiš
vengė jų ir Michigano lietu
vių kolonija. Kai kurias jų

išvažiavo j W. Virginijos ka- skutinę da^dnię, nuėjo gi- kesčius. Kone visus mūsų Į NAUJAUSIOS KNYGOS 
syklas, kur seniau dirbdavo, rion ir pats nusišovė, žmo- nusidėjimus šis satyrikas ne
Bet dabar darbo tenai nega- nės davė žiną policijai, kuri' ša užsikrovęs ant savo pečių i ŠVENTADIENIS UŽ MIES-
vo ir sugrįžo namo. Prašo atvykusi rado Arminą girioj ir gal būt tik jis vienas taip TO, Mariaus Katiliškio 17
žmoną, kad jam dovanotų ir į negyvą. Pašautos moterys viešai ir atvirai dėl jų ken-
priimtų atgal. O ji sakoj pasveiko, bet visos trobos či^ jo kūriniai čia jau nuo

novelių, kaina $5.00.

užrašyk ūki man vienai, ta- sudegė.
da galėsim gyventi. Užrašė Surinko A. Baravykas

gal j trobą ir viduje susmu-, Qkį žmonai ir apsigyveno, i 
ko. Pamačiusi, kad jis sui get buvo pragaras, ne gyve-i 
šautuvu ją atsiveja, duktė į-^ njmas žmona dažnai jam ir 
sirėmė j duris. Savickas pa- - vajgytj neduodavo, o sugrį- į 

1924 metais Little Bass šūvj pro duns ir uzmu- ( abudu mamos mylimi su
kę apylinkėj, Vilevičių! Se dukterį* troboa u , neliai nekartą seną tėvą ap-

J J “ nsirytec kad 7mnna ir rink- . , , , , , _ ,

čia paminėsime.

i pat pirmojo kelia mumyse 
i juoką, po valandėlės virs
tantį mėlyna liūdesio ašara.

I Ir visa tai atlikta šmaikščia 
Į literatūrine forma, kaip mes 
į šitą žodžio sakytoją iš še

šiomis dienomis Chicago- ' niai pažįstame.
žinomas prekybininkas1 žinoma, abiem autoriam

DAR NEBUVUSI 
PLOKŠTELĖ

Lake
namuose, vienuolikos metų 
vaikas nušovė aštuonmetį 
Antano ir Konstancijos šu
tinių vaiką. Tai įvyko dėl .,
Vilevičių neatsargumo, kad vai 
paliko vaikams prieinamą 
užtaisytą šautuvą.

Kita panaši nelaimė įvy
ko Big Bass Lake apylinkėj.
Tenai lietuvių 12-kos metų 
vaikas pasiėmė šautuvą ir 
išėjo i krūmus kiškių me
džioti. Išsivedė su savim ir 
8-nių metų broliuką. Lan-
džiojant po krūnms vyrės- ; k nušovė žm0 duktė- 
nysis vaikas parpuolė, sau- - .. „ofe

KATRYNA, Sally Salmi 
nen, garsios švedų rašyto- • 
jos romanas, 291 psl., kai- ( 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50. į

AUKOS TAURĖ, Stasio
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mat*. 

636 E. Broadway,

Žmogaus viduriuose yra 
apie 20 pėdų plonųjų ir apie 
5-6 pėdos storųjų žarnų.

L 5* • j,.k | neuai neKaitą seną ievų ap je Zinomas piex\uininKas Žinoma, abiem autoriam
JTCCi; n ii, nra-' stum<lycIavo- viskas ba‘g&i Jonas Karvelis išleido pir- "senoviškieji doruoliai* gali VARPAS nr. 5, daug jdo-:

inti burnai, i antra i tuo* ka<l Beke,1L ““žovs mąją lietuvių poezijos plokš i su kuolais šokti į krūtinę, mių straipsnių, 278 psl., į 
ueju lipu laiptais į žmoną ir pats nusižudė. kuria įkalbėjo patvs nno ninizitolac tnrlnvs kaina $2.00.aukšta kur buvo dar trvs   ** “ * ’ *—  telę, kuris* Įkalbėjo patys nes visas plokštelės turinys

ikai Pamate tėvą atlipant Dar viena tragedija Įvyko autoriai — poetai Stasys gaiį nepaprastai išgąsdinti
su šautuvu iie pradėjo vers-1937-8 metais- Kai aukščiau Santvaras ir Antanas Gus- bet kuri skaistų senelį,su šautuvu, jie piaaejo vers ; minėUs Budrys mirė nuo uitis> 0 jų kūrybai muziki-
ti laiptais žemyn viską, ką
tik galėjo pakelti ir pavilkti.
Ir tėvą sulaikė. Vėliau jis
buvo rastas negyvas. Žmo- O1. . . .. ,i f: Sliekas, ir jiedu susituokė.nes spėjo, kad jį galėjo nu- . > , ...

širdies smūgio, tai likusi jo nes intarpas specialiai para-! Kump. Juliaus Gaidelio 
našlė pradėjo ieškoti kito.šė ir jskambino kompozito i muz.lka. puikiai papildo po- 
vyro. Kažin iš kur atklydo ‘ rius Julius Gaidelis.

kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,’ 
premijuota knyga, 80 pg’ J 
kaina $2.00.

*WeWill Būry Youl
NIKITA KHRUSHCHCVt

šauti vienas vaikų. Valdžios 
organai didelio tyrinėjimo 
nedarė, tik apklausinėjo 
vaikus ir paskelbė, kad Sa-

i etų žodinę kūrybą ir ją labai
į vvkusiai įrėmina. ‘ MURKLYS, A. Giedriaus graži

Bet j porą jiedu nelabai tiko, I >><>^3 aplanke regime į apysaka jaunimui, ! 30 psl..

nes jis buvo nedidelio ūgio,! inta> j,- kiekvieno-
o ji puses birkavo moteris. , b__ -■„ ,.,.o lyl
Pagyveno metus ir atsisky-

šių

tuvas iššovė ir užmušė ma
žesnįjį berniuką.

1925 metų pavasarį Mil- 
lertono apylinkės lietuviai 
kaimynai sutarė pagelbėti

rį ir pats nusišovė.
Kita graudi tragedija įvy

ko Antano Bekerio šeimoj, 
kuri 1914 metais buvo atvy
kusi iš W. Virginijos kasyk
lų ir įsikūrė Sheridano vals-

rė. Tuomet ji ištekėjo už Ar 
mino, kuris buvo atvykęs iš 
Detroito. Didmiestis jam bu
vo nusibodęs, ir jis džiaugė
si ramiu ūkio gyvenimu. Ka

St. Santvaro ir Ant. Gustai- Į kaina............................$1.80,
čio bendrą nuotrauką, kuri pLAUK MAN0 LAIVELI, 
taip pat nė kiek nepanaši į petro Segato eilėraščiai, 

111 psl., kaina......... $2.00

je jos pusėje yra po 14
autorių kūrinių. ■ „ag mus Įprastus nudailintus i

Stasio Santvaio įepertua-, jaunyStės abrozdus. j
ro didžiumą sūdai o tikrai t g. pOezjjos plokštelė jau 
nuotaikingi mei es ei eras Į gaunama jr Bostone J. Val
čiai, įskaityti su dideliu dva čaičio -r Minkų parduotu-idiinu uniu Ev vciinnu. e . rp ; x------

dangi po Budrio mirties ū-i s*os P° eklu" . ? 1,_. , vėse. Tai bus reta Kalėdų
kis buvo apleistas ir reika- ”?Jjaun01ms.^im£eJufo1?.^ dovanėle.

vieni kitiems malkas piauti. ciuje. Bekeris daug pinigų 
Einant talkininkams keliu,! neturėjo, tai nusipirko 40 
Stasys Budiys pradėjo pri- į akrų ki-ūmais apžėlusio kel-1/ClOlZAtl m m m m XV _  — —   — — —

, muvu aKio^ } širdims kurios dar pačioslavo daug pataisvmų, o Ar-i . h. .......... c.i J! -_.x.J taip karstai ir stilingaiminas atsinešė keletą šimtu stilingai
apie meilę kalbėti nemoka. 
Joms belieka tik susiglaudu-

kaišioti Antanui šutiniui • myno. Vyras su žmona ir! pfrk^ kagU reikėjo į taisė sioms plakti ir žodžius leisti
dolerių, tai jis tuoj ėmėsi 
darbo: leido savo pinigus,

tą nelaimingą atsitikimą, Į penkiais vaikais turėjo labai į B;t kažkas’ atsitik‘ ; kalbėti plokštelei. Žinoma
klir Qlltimul/oo nnčriiTA cunLriai riirKti ir 61971191 h9- _ _ . . a.__ N. LI*-ac mintuiLnc rl9kur šutiniukas nušovė Bud- sunkiai dirbti ir dažnai ba 
riuką. šutinis taip susijaudi-į dauti, kol tuos krūmus išplė- 
no, kad gavo širdies smūgį \ šė ir kelmus išrovė. Tikėjosi, 
ir krito negyvas. • kad vaikams užaugus bus

1934 metais latvių kilmės! len^iau- Bet ^P*
J. Muluonis, kuris buvo ve-i Vaikai užau£o> ° d»rb? ne- 
dęs jurbarkietę lietuvaitę, I norėj°- Tėvas dli;ba vlenas’ 
piovė arkline mašina šieną. ‘ ° val^ yis.L Neteko žmogus 
Arkliai pasibaidė, Muluonis! kantrybės ir vieną dieną pa- 
ryiilz sakė sunums: Gana valgy-uajju ■

ir trečią G mano procę! Eikit ieškoti 
darbo!“ Tai buvo pirmas su-

kad ir Arminas pradėjo ne
besutikti su buvusia Budrie
ne. Ji ir jos vaikai pradėjo 
jį stumdyti ir pravardžiuoti 
įžeidžiančiais žodžiais.

Išleidęs visus savo pini
gus ir matydamas, kad jam 
čia gyvenimo jau nėra, Ar
minas paėmė šautuvą ir šovė

ten yra ir kitos nuotaikos da
lykėlių, verčiančių žmogų 
ir graudžiau atsidusti, susi

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

$4.00, o
NUŠAUTI JAU KETURI 

PREZIDENTAI
(Atkelta iš 2-tro pusi.)
1950 metais du portori- 

kiečiai kėsinosi užmušti pre 
zidentą Harry Tiumaną. Į-,
vyko susišaudymas su Tru- jj ATSIMINIMAI APIE JUO 

. mano sargais. Per susišau >ZĄ LIŪDŽIU, parašė
ronėlė Liūdžiuvienė, 88

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

nuni nv
sunkiai sužeistas 
dieną mirė.

Custerio valsčiuje pas Jo
ną Lazauską buvo kulimi ja
vai. Pats Lazauskas, užsili
pęs ant kūgio, taisė mašinos

sirėmimas su vaikais. Prie 
muštynių dar nepriėjo, nes 
tėvas spėjo nusitverti kastu
vą, kai sūnūs jį puolė.

pučiamus šiaudus. Kai jis! Po šito konflikto du vyres-
tenai prapuolė, pradėta jo!ni«? sūnOs i5?->° * namų Įr 
ieškoti, ir rastas po šiaudais' aP^veno uz poros mylių 
nebegyvas. Jis mirė nuo šir- i kazin kieno pamestoj ap 
dies smūgio ir buvo šiaudais 1UVUS,OJ G ob°J
užverstas.

1935 metais šiurpi trage
dija įvyko J. Savickų šeimo
je. Užbaigus ūkio darbus, 
Savickas buvo išvykęs į 
Muskeganą užsidirbti pini-' 
gų. Ilgi kaimynų liežuviai 
jam pranešė, kad likusi na
mie jo žmona laiko gėrimus 
ir kad pas ją ateina svetimų 
vyrų. Kūčių dieną Savickas 
sugrįžo iš Muskegano, bet 
namo nėjo, o pernakvojo 
pas kaimyną. Anksti Kalėdų 
rytą atsikėlė ir nuėjęs prie 
savo tvarto įlindo į šiaudų 
kūgį. Kai jo žmona išėjo

Khrushchev has told Ameriesns, , 
e will būry you!” He means to .

“būry” the United States! Hia ■ 
timetable for world conųuest i»<m 
tehtdule! Būt in Easum Europa l

progress of Communisrn is | 
Md in check . . . is oo the defen- ' 
Me! One powerful weapon is win- 
„i n g for US. It is RADIO FKKK 
EVROPE! Būt to go on, RADIO 
FREE EUROPE needs j/osr help!
Moli your contribution »ow »•-.

RADIO FREE EUROPE FUMB
Sox W«2. MU M. Y.

PiM^hed a» a public ttrrice ix eo-op- 
trulion vitk Tke Adverlising CunticU.

Ar tori šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 tentai.

mastyti mūsų buities trapu-
mu ii- nusižeminti priešam- dymą ytenas uzpuol.kų buvo 
žinųjų problemų didybę. “2mustas >>' sarea' bu' 

Antanas Gustaitis čia į-.
skaitęs gal geriausias savo 
satyras ir humoristinius ei
lėraščius. Jo temos čia net 
neatpasakojamos, nes siekia, 
nuo mūsų visuomeninių ydų, • 
nuo mumyse besislapstančių Į

______ _ i______ _  ’\griešnų minčių“ ligi padu-j
dabar darysiu, tai tu nesi-, kusio žmogaus išdaigingu-: 
kišk; o jei neklausysi, tai J mo. Ant. Gustaitis čia .
nušausiu...“ Ir, tai pasakęs, | kalbėti net moters sielos bal-1 . ... , .
pradėjo padeginėti vieną j su, išsakydamas jos po sil-j ♦
trobą po kitos. Padegęs pa- y^ais gudriai saugojamu* lū

užmuštas ir trys sargai 
į vo sužeisti, vienas jų mirti
nai.

Ir bitutė savo namelius
s žmoną; antrą šūvi paleido 
ios dukteriai ir sužeidė ko
ją. Tuomet jis padavė sam
dytam daibininkui penkis 
dolerius ir pasakė: ”Ką aš

Maisto
jiems nusiųsdavo motina, 
kai tėvas nematydavo. Po j 
kiek laiko Bekerienė prane-j 
šė vyrui, kad vienas sūnų 
norįs grįžti namo. Tėvas nu- ‘ 
sigando. Sėdo į traukinį ir

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta_, P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

BŪTINA SUSIPAŽINTI 
SU

Tazab of London
nauju katalogu, jei nori s iųsti į Lietuvą tikrai 
gerus daiktus

* Angliškas medžiagas, avalynę, nertinius ir 
600 įvairių kitų įdomių dalykų

* Speciali nuolaida garsiems Hoehner akor
deonams

* Didelis pasirinkimas maisto siuntinių. Jie 
pristatomi kuo greičiausiai

Naujam kainų katalogui gauti rašykite:
Ada Dziewanowski

41 Katherine Rd., Watertown, Mass., 02172 
Tel. WA 3-0827

GERIAUSIA DOVANA

Netoli Kalėdos. Jau gal

vojame apie dovanas. Jas

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1S47—TURINT MASKVOS USSR VNESPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND
INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

PINIGAI f USSRBE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos masinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitę. 
MŪSV SKANIŲ IR AUKŠTOS 

KOKYBČS MAISTO PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ įkainotas $36.75 
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio.
2 sv. rūkytų lašinukų. 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalankite mūsų sųrašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 EAST 28th STREET - 9O« 

NEW YORK 16. N. Y.

Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 nubliai už $10 
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 — $3.00.
Virš $35.00 — 10%

* • *
GRAMERCY — N. Y.

744 BROAD STREET -925 
NEWARK, NEW JERSEY

Siunciam^^iuntin!anr"pinigai

į Vakarų ir Rytų Vokietijas. 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

I
New York telephone

Atidarytas darbo dienomis 9—5:39, šešt.
MU 9-0598
19—1 sekmad. uždaryta.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu »r lidžiausi 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 sa\ itarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS uelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugu naremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $10000 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 pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonuose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 Wes4 3©th Street New York 1. N. Y.

Pet-į LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai. 
! na ................................$0.50

$1.00 NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
: kaina ........................... $0.20

T IF-
tttva ctatamt d i" DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra- TLVĄ i^TATANT, Rapolo ma L Tolstojus. 62 psl.. Uai-

Skipičio atsiminimai. 440 n? ................................ . $0.35
psl., kaina. . .

psl. kaina.............
NEPRIKLAUSOMĄ

1 knyga yra geriausia dovana.' 

Kas per Keleivio adminis-

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

$5.00! LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma-
a__i_— Oa--1 'tik OE»vuiarus, i1* psi., narna

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ i’ARTIJOS PR(MI
RA MINĖS GAIRĖS, 32 psl.. 
kaina 25 centai.

traciją iki Naujųjų metų iš- VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13sirašys jame skelbiamų kny

gų, gaus 10% nuolaidos.
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

DĖMESIO VISIEMS!

JIB preparatas išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą plaukų 
slinkimą. Atgaunama natūrali PLAUKŲ SPALVA (dažų 
nęra). JIB vaistus vartodamas, nebūsi plikas nei žilas 100'/ 
garantuotai. JIB 8 oz. skystis 16 savaičių vartojimui. PPD 
$5.50. Jei COD plius 50 c. Reikalaukite tuojau:

JIB LAB. 1437 S. 49th AVĖ.
Cicero 50, Illinois

i
ti
<**
t
t
t
ii i

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDE.MO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................... $0.75

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

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .................................... $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.00

»1 DELKO ŽMOGUI REIKIA 
į j GERT IR VALGYT, dr. A.

Garmus, 40 psl., kaina $0.15

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 362 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.........................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai* 176 psl., kaina...........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................... .t...............$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina ...........«.. •••••••••••• ..•••.••.. $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės ndvelės, vertė Jonas Valaitis 

(196 puslapiai, kaina .............. ..................................... $2.00

KAII SENOVĖJ F ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1- 
IOS SUPRATIMAS. 80 psi., 
xaina ........................... $0.20

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

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

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................... $0.75

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

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

KA? YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................... $030

PAPAHčIO ZIEDAS ir kitos a* 
pysakos, A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma s iųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way
27.
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Pabaltiečių koncertas i Girdėsim simfoninį orkestrą J

---------  » . —:—r ... 1Pirmasis šios serijos kon J šį sekmadienį, gruodžio 
certas bus šį penktadienį, j 8 d. 3 vai. popiet So. Bosto- 
giuodžio 6 d. 8 vai. 30 min.* no Lietuvių Pil. I)r jos salėje 
vakare Jordan Hali patai-* bus Melrose simfoninio or- 
pose. | kestro konceitas. Šitam or

.. , . kestini vadovauja mūsų iŠio koncerto programa tu- . , .. 1. į, * \ komp. Jeronimas Kaeins-srejo atlikti Iva Patrason, bet| 1
dėl tam tikrų aplinkybių mi
nėta solistė negalės daly- Programoje J. Kačinsko 
vauti, todėl koncerto progra- ištrauka iš jo siuitos Nėris 
mą atliks žinomas estų ope- ir Vilnelė, Brahmso, Vivaldi 
ros solistas Heinz Riivald ir Brucknerio kūriniai.

JI L. KNIČICNAS

Gimė Kalauskiu dvare, šilavos 
par.. 1S81 m. sausio 6 d., i Ame
riką atvyko 1911 m., mirė 1963 
m. spalio S d. E. Millinocket. 
Me.. ten ir palaidotas, paliko 
broli So. Bostone, buvo senas 
keleivio skaity tojas.

Susirenka sandariečiai tas So. Bostono Liet. 
Dr-jos salėje.

Pil. Skaityk Stasio Michelso-

(tenoras).
Heinz Riivald turėjo eilę 

rečitalių Vokietijoje, Pran 
cūzijoje, Švedijoje, Kanado 
je ir Įvairiuose Amerikos 
miestuose. Visur jis susilau
kė šilto publikos priėmimo 
ir labai gero muzikos kriti
kų Įvertinimo.

Akompaniatore yra pa 
kviesta Asta Riivald, kuri į 
irgi turėjo eilę savo piano 
rečitalių.

Bostono ir apylinkės lie 
tuviai yra kviečiami nepra
leisti tokios retos progos.

Kurie dar neturi bilietų,

Po koncerto susipažinimo 
pobūvis su amerikiečių mu 
zikais.

Bilietų kaina $2, studen-į 
tams SI.

Netvarka Cambridge klube:

Amerikos Lietuvių Pilie-j 
čių Klubo (823 Main St.) 
narių spalio 24 d. susirinki
mas buvo skirtas kandida 
.ams į valdybą nominuoti, 
iš daugiau kaip 500 narių Į 
susirinkimus atsilanko 50- 
60 nariu. Ir i ši susirinkimą 
atsilankė vos 80 ralių.

Tai didelis narių apsilei j

SLA 43 kp. svarbus 
susirinkimas

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

i no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO-' 
JE,“ 500 puslapių, daug pa-. 
veikslų, gal ten ir save pa-' 
matysi. Kaina minkštais vir

Sandaros T kuopos prieš
metinis susirinkimas bus 1 Gruodžio 15 d. Vliko su- 
sekmadieni. gruodžio 15 d.,' kakties minėjimas So. Bos 
nuosavoj salėj, 124 F gatvėj. į tono Liet. Pil. Dr jos salėj.
Pradžia 1:30 vai. popiet. ' * # *

Šiame susirinkime, be ki- \ asario 16 d. Alto rengia--*®1““ $4.00, kietais $&00

♦ *

tų svarbių reikalų, bus ren- i mas Lietuvos nepriklauso- • 
karna kuopos valdyba 1964 Į mybės minėjimas So. Bosto-j 

' metams. Pe susirinkimo busi no mokyklos salėje. '
prieškalėdinis metinis ban j » * *

IŠN l OMOJA KAMBARĮ

vyrui, pirmam aukšte, prie gero! -

ketas, į kuri kviečiami visi 
sandariečia: su savo drau
gais ir bičiuliais.

Kuopos valdyba

Artinasi žiema, teks ilgiau 
būti namuose. Išt įrašykite 
Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai
na metams $5.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 3 d. Jordan isuslsiekimo’ žl!las vanduo, 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos logus senam žrnoguL 
koncertas — latvis barito
nas Teodore Brilts.Jfc ¥ *

Balandžio 12 d. Laisvės 
Varpo dešimtmečio minėji
mas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.« *

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos

--------  į konceitas — lietuvė pianis-
Grucdžio 6 d. Jordan Hali j tė Aldona Kepalaitė. 

salėje Pabaltiečių Dr-jos * * ♦
koncertas — estas tenoras į Balandžio 26 d. So. Bos-
Heinz Riivald. . tono L. Piliečių Dr-jos salėj

j Stepono Minkaus vadovau- 
Gruodžio ' d. J. Račius-; jamo radijo 30 metų sukak-i j 

ko diriguojamas Melrose tuvinis ir N. Anglijos gra-’Trečiadieni, gruodžio 111 
d., So. Bostono Lietuvių Piki . „ . . . ,
Dr jos salėje bus svarbus simfoninio oike»tio koncei- zuoles balius, 
kuopos susirinkimas, kuria
me bus nominuojami kandi
datai i centro Vykdomąją 
Taiybą ir renkama kuopos 
valdyba 1964 metams. Pra 

• džia 7:30 vai. vak.
Kiekvieno nario pareiga

galima jų isigyti prie iėjimo. j ’’ sa\o klubo įeikalųl susirinkime dalyvauti. Ja
į nebojimas. O kodėl tain' ma 

Gal išPraleista R. Veito pavarde_ i, vra.I *
kad nariams nusibododikta-j 

Praeitame numery lietu-• tūrinė tvarka susirinkimuo J 
\ iškosios mokyklos pokylio * se.
aprašyme vyrų šešetuko te i Beveik visoms pareigoms j 
suminėtos tik 5 pavardės, į vos po vieną kandidatą te-i 
per klaidą praleista inž. Ro i surandama. Tik į direkto 

pavardė,

O kodėl taip į me bus progos ir mokestį su 
dalies dėl to, j mokėti.

Juozas Lekys,
sekretorius

Aukojo Balfui

pa-

SAV-ON
311 E St. So. Bostone. (49)

IšNl OMOJ AMAS BITAS

6 kambarių, trečiam aukšte, 
alyvos centrinis šildymas, karš
tas vanduo, storm w;ndows, arti 
prie autobusų, už $65 mėnesiui. 
Pageidaujama be mažų vaikų.

Mrs. Glowacki, 65 Clarkson 
St., Dorchester, tel. CO 5-5408.

(50)
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co.l{ ROOFING and SIDING
| 469 W. Broadway. So. Boston 5
' AN 8-2150 !
{ •
{ DAŽOME IR TAISOME j

* Al Stecke F. Pukanasis }
2 Res.: 8 Faxon St. Natick { 
{ Brockton 586-9272 655-0807 ♦
• ___ *

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

-----
niu vvnu 
šio seksteto organizavimu j 
rūpinosi ir pats jame daina-, 
vo.

nui žo • vuu nnmimudu ir niilllll VP1- I IU? iiviniiiuvtt* az iCi

du.

Kas stebino kariuomenės 
sukakties minėjime

L. V. S-gos Ramovės skv 
rius lapkričio 24 d. surengė 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 45 m. sukakties minė

Nariai turėtų daugiau klu 
į bo reikalais rūpintis, kuo 
1 gausiau atsilankyti Į gruo- 
; džio 29 d. susirinkimą, ku 
• riame bus renkama visa klu- 
; bo vadovybė, ir išsirinkti 
veiklesnius asmenis.

Klubo narvs

Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Klubas artėjančių Kalėdų 
proga aukojo Balfui $10 
vargstantiems lietuviams su
šelpti.

Būtų labai malonu, kad 
kiekvienas lietuvis Kalėdų ir 
N. Metų proga atsimintų sa 
vo brolius Sibire ir kitur
vargą vargstančius ir aukotų i 
per Balfą jiems sušelpti.

A. Andriulionis,
Balfo sk. pirm.Minės Vliko sukaktį

jimą. Viskas buvo pai-uošta 
neblogai, gera buvo paskai 
ta ir meninė dalis, tik reikė- , Į^švinm.^
jo stebėtis rengėjų nenusi-Į j<0^20 metu sukaktis Bosto Į 
manymu, kaip sudalyti gar • > • !
bės prezidiumą. Tas ypač
akį rėžė, nes tik prieš dv
dienas Dalias mieste buvu j Ąntana? Trimakas. Pradžiai 
nužudytas JAV prezidentas.. g va, |)Opiet plačiau kitamį 437. 

Dalyvis numery.

Vyliausiojo Lietuvos Iš 
rinimo Komiteto (Vii į

3E

FISH PIER LIUUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMOMVEALTH EISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME I NAMUS ..........................DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS. VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialu- dėmesys klubams, vest-uvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVI V 
KULTŪRINĖ R ADIJO PROGRAM A į 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte-į Vf ------ - • i •« _ n i _A31 Dangomis aitu kiiucikiu •
FM Bangomis 105.7 megaciklų ' 
iŠ \YKOX, Framingnam. Mass. 1

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JLniper 6-7209

Majoro rinkimų išlaidos

Rinkimus laimėjęs Col-P

H
if

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADVVAY. So. Boston 27. Mass_ Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas «ritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir jravėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 18 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsn Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir ‘daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iŠ katalogo. Prašykite mūsų juo^a$ jr jĮęubuš.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent- 
o susitarimą su U. S. S. R. 
VNESHPOLSYETORG 

Įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan-

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO.
ALIEJAUS ŠILDYMU j

FORTŪNOS EXTRAM—NEKAINUOJA ”EXTRAn Į
1. Laisvas aptarnavimas: :
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ [ 
BĖDOJE, naktĮ ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai i 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono ( 
dieną. ;
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: i
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio J 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes j 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. j
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. LengAas mokėjimo pianas:
Jūs pasirenkate mokėjimo p.aną. kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per į 
10 ar 12 mėnesių. -JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. j
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel Co~ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kure išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvvks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St Dorchester, Mass^ 02124.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

( 
I

vi v I
katalogų.

ISTMGK LIETUVIŠKA. KICEIPKITfcS LIETUVIŠKA!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURTPTO Įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvi-tadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai? nuo S vai. ryto iki 2 va,, popiet.

VEDLĮ \S: JGNAS AIKiMoNlS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Parauoaame tiktai vaiatna, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai tai-ome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalu?

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku vi?u3 pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pa?tatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

! Dr. J. Pašakarnio j•
! ĮPĖDINIS j
S OPTOMETRISTAS ;

!• Valanaos: !
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus J 

447 BR0ADWAY 2
South Boston. Mass 1

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—S 
Sekmadieniais ir šventadisniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maan.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietuvis Gvdvtejas ir Chirurgas 

X RAY
534 Broadwav,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nno 2 iki 4 ir 6 iki 7

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Concnrd Rd.. Billeriea. Mass.

TEL. MO 3-2948

4. ( Dažau ir Taisau
f Namus iš lauko ir viduje. 

Lipdau popierius ir taisau^ 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
Licenso Xo. 4839 

J Gazo šilimą permainyti S265
Telefonas: CO 5-5839

»»»»»»»»»»
»

S12 MT. VERNON STREET} 
♦ DORCHESTER 25, MASS. *
fe a e a a ra »»♦♦♦♦♦♦

15, MASS. J
****»♦##«

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmedys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




