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I
Belgijos vyriausybė nuta- Tito Bara Rytus Ir
Būsimas prezidentas J. F.
Alžerijoj
Teroras
rė išlyginti Kongo nuosto-1
i •
iz i
Kennedy gruodžio 19 d.
liūs naujais mokesčiais ir j
M.okuiO, VakaTUS» !
Prieš Balsavimą buvo elektorių patvirtintas
socialinio draudimo supra-i
-- -----prezidento vietai ir visos
stinimu. Darbininkų unijos1 Jugoslavijos diktatorius
Alžerijoj sausio 6-8 die- kalbos apie balsų peiskaityir Belgijos socialistų paiti- Tito-Broz dėl komunistų!
• nas vyks gyventojų atsiklau- mus ir bylas teismuose pasi
ja tam sumanymui griežtai partijų Maskvoje nutarimo .
simas dėl būdų to krašto baigė. Naujas prezidentes
pasipriešino ir paskelbė ge- JI pasmerkti už “revizionizateitį spięsti. Prancūzų vy- išrinktas galutinai.
neralini protesto streiką.
m4” sako, kad tai kiniečių
! riausybė siūlo, kad žmonės
Po paskyrimo naujos vy
Jau ištisa savaitė kaip komunistei prieš ji sukurstė
: balsuotų už tuoj pat suteiki riausybės narių būsimas
belgų darbininkai streikuo- kitų kiaštų partijų delega-Į
mą autonomijos Alžerijos prezidentas dabar skiria pa
ia, o vyriausybė deda viso- tus. Tito sako, kad komuniį gyventojams o galutiną to reigūnus įvairioms vietoms,
kias pastangas streiką su- S*U- manifestas, paskelbtas
krašto likimą išspręs alžy kurių vadovai keičiasi kaitų
laužyti. Socialistų laikrašMaskvos, nepakeis Jugoriečiu balsavimas, kada su- su prezidentu. Kasdieną J.
čiai konfiskuojami už ragi- slavijos politikos,
kilėlių ten tęsiamas karas .p. Kennedy praneša apie
nimą kareivių nepadėti lauKartu Tito pasakė ilgą
bus baigtas.
naujus paskyrimus. Laukiažyti streiko.
pamokslą Vakarams ir sa-'
Dėl
to
klausimo
balsuos
ir
ma kad jis greitu laiku nu‘ 102 miestų majorai atsi- kosi daugelyje užsienių po- į
visa Prancūzija sausio 8 d.'matys naujus ambasadorius
sakė bendradarbiauti su vy- litikos klausimų visiškai su-;
Alžerijoj arabai naciona- 'užsienių sostinėse. Laike
riausybė streiko laužymo tinkąs su Maskvos politika. J
listai bando gyventojų atsi- rinkiminės kovos J. F. Kendarbe ir vienas gubematoTito dar gyrėsi, kad Ju- j
klausimą
sutrukdyti teroru, j nedy sakė, kad ambasadoįius taip pat atsisakė padėti Roslavija, po įvykdymo nau-J
Oi ano mieste per Kalėdas t riais jis skirs gabius žmones
Viršuje United Air Lines lėktuvas DC-8, kuris susidūrė ore su TWA lėktuvu ir
valdžiai streiką laužyti. Gu-jausio penkių metų plano, |
arabai užmušė akmenimis' visai neatsižiūrint, ar jie
nukrito žemėn Brooklyno mieste. An rasis lėktuvas nukrito Staten Island
bernatoriu valdžia tuoj pa- Įnebebus atsilikusi šalis ir •
vieną prancūzą ir sužeidė jo 1 yra parėmę partiją rinkisaloje. Apačioje matyti lėktuvo likučiaiTV isi lėktuve būvį žmonės žuvo. Kris
šalino, “bet su miestų majo-' galės prilygti pažangesnėms
žmoną, kitose vietose nau- muose. Kaip tes pažadas
rais ji negali to padaryti,Europos šalims.
damas lėktuvas padegė .kelis namus. Viso kibo šitos katastrofos auku yra 137.
dojamos kitokios teroro ir seksis vykinti praktikoje,
nes jie yra žmonių rinkti.
bauginimo priemonės.
parodys svarbiausiųjų amŠį antradienį katalikiškos Afrikos Valstybės
basadorių
skyrimas.
f 3-ioji Atom-Bomba
Irakas Žada Bausti Kinijoje Užtikta
Belgijos darbininkų unijos
Į Būsimo prezidento papi abalsuoja, ar jom dėtis prie Tarsis Ir Gal Veiks Prancūzus už Alžyrą
Žemėį Daug Turtų Saharos Dykumoje Azijos ir Afrikos
šytas teisių profesorius Jamstreiko ar ne. Jei jos pasisa
Sausio 3 d. Maroko sos
Valstybės Yra Jėga .es M. Landis paruošė regu
kys už streiką, tei laukiama,
Mokslininkų suvažiavime
Irako valstybėje aliejų iš
liuojančiųjų valdžios komitinėje
susirenka
kelių
Afri

Šį
antradieni,
gruodžio
27
kad Belgijos vyriausybė,
žemės
išgauna
tarptautinė
;
New
^foike
specialistai
aišJungtinių Tautų organi sijų kritiką ir pasiūlymus,
i
— i •
• • i •
beri f uviinnioneio
prancūzai išsprogdino
kurią sudaro katalikų ir li kos valstybių “viršūnės” pa ibendrove,
kunos savininkai kino, kad turtingiausia žesitarti,
ką
daryti
su
Kongo
zacijoj
jau yra 99 nariai ir kaip jų darbą pertvarkyti.
mės gelmių turtais bene bus trečią atominę bombą Saberalų partijos, trauksis iš
yra
amerikiečiai,
anglai,
ir su Alžerija.
haros dykumoje. Prancūzai 46 jų yra Azijoj ir Afrikoj. Profesorius Landis siūlo da
savo vietos.
olandai ir prancūzai. Pran tik komunistinė Kinija, kur praneša, kad bomba buvusi Kai Azijos ir Afrikos valsty ryti žymias reformas val
Pasitarime
dalyvauja
NaBelgijos karalius, kuris
cūzams priklauso 23% tos tyrinėjimai parodė žemės nedidelio galingumo ir ją bės susitelkia ir balsuoja džios autonominių agentū
leido medaus mėnesį kur tei seris iš Egipto, Nkiumah iš bendrovės kapitalų.
gelmėse visokiausių metalų
Ghana
respublikos,
Seku■
ir mineralų. Todėl Kinija fprogdinant buvę imtasi vi- vieningai, jos gali bet kokį rų darbe ir toje srityje lau
Ispanijoj, nutraukė povedyIrako diktatorius Kassim neginčijamai yra ateities
apsaugos priemonių, kad JT Seimo nutarimą atmesti, kiama nemažų permainų,
bines atostogas ir grįžo na Turė iš Gvinėjos, Modibo
Keita
iš
Mali
ir
gal
dar
ki

dabar niošiasi prancūzų da galiūnas. Ji ir mokslo srity nenukentėtų Saharos pakra o gavusios kiek paramos iš bet reformos turės būti nu
mo dėl krašte pasireiškusio
tų Afrikos valstybių vadai.1 lį toje bendrovėje nusavinti je padarė didelę pažangą ščių gyventojai.
kitų valstybių, gali savo pa tartos vyriausybės ir kong
neramumo ir dėl streiko.
Tuniso ir Liberijos prezi už tei, kad Irakui nepatinka per paskutinius dešimt rųetų
Prar cūzijos v y riausybė siūlymus tame seime prave reso.
Neramumai reiškiasi ir
kaimyninėj Olandijoj, kur dentei pasitarime dalyvau prancūzų politika Alžerijoj. ir neabejojamai yra toli pa- j siekia žūt būt įsipiršti į sti. Kai dabar didžiosios
Irako vyriausybė iš to nu žengusi ir atominės jėgos didžiųjų valstybių “atominį valstybės, kaip Amerika ir
darbininkai vis griežčiau ti atsisakė.
/. F. Kennedy Tarias
Pasitarime
dalyvauja
tų
savinimo
gautų per metus tyrirėjime.
klubą” ir turėti balsą spien- kitos, bando savo užsienių
reikalauja kelti jų uždar
valstybių vadai, kurie “šir 58 milionus dolerių papildo
džiant nusiginklavimo ir politiką, kiek tei galima, Dėl Erdvės Tyrimo
bius.
dingai” bendradarbiauja su mų pajamų.
panašius klausimus, kuriuos vesti per JT organizaciją,
IŽDO
VALDYTOJA
Maskva ir kitomis komuni
būdu ir nacionaliz
Šios savaitės pradžioje
dabar tik atominės galybės Azijos ir Afrikos valstybės
JT Seimas Pertraukė stų valdomomis valstybė moTokiu
darosi
politinė
jėga
ir
su
jų
jausmai būtų pakutenti
būsimas prezidentas J. F.
sprendžia.
Savo Posėdžius mis, todėl ir jų nutarimai ir kišenė papildyta.
nuomone tenka skaitytis.
Kennedy sukvietė savo ben
bus pagal Maskvos liniją,
dradarbių pasitarimą aptar
TRYS AFRIKOS
Pereitą savaitę JT seimas bet ką tos valstybės galės
ti erdvės tyrinėjimo prog
KUBOS BĖGLIAI
VALSTYBĖS JUNGIASI TĖVAS NORI LANKYTI
pertraukė savo darbus nie daiyti dėl Kongo ir Alžeri
ramą. Dalyvauja kai kurie
SŪNŲ LAKŪNĄ
ko ypatingo nenuveikęs ir jos, tai yra kitas dalykas.
kongreso vadai ir būsimas
Iš Kubos jau yra atbėgu
Trys Afrikos valstybės,
jokių klausimų neišspren
vicepdezidentas L. Johnson.
sių į JAV virš 100,000 žmo
Sovietų Rusijoje kalina
Ghana, Mali ir Gvinėja nudęs. Dėl Kongo Jungtinių
Rinkimų metu J. F. Ken
nių ieškoti čia prieglaudos
; tarė sudalyti federaciją ir mo amerikiečio lakūno F.
Tautų seimas iš viso negalė Kongo Kareiviai
nedy
pakartotinai kritikavo
vesti bendrą užsienių politi Bruce Olmstead tėvas pra
Rodo Karingumą nuo Kuboje siaučiančio te
jo jokios rezoliucijos priim
roro prieš valdžiai nepatin
ką. Kiek tas nutarimas tu šė Sovietu Rusijos vyriausy Eisenhouerio administraci
ti, Vakarų siūlomoji negavo
rės praktiškos i eikšmės, dar bės aplankyti savo sūnų ka jos neveiklumą erdvės tyri
dviejų trečdalių balsų, o Af
Iš Kongo praneša, kad kamus asmenis.
lėjime. Dar rėra žinoma, ar nėjimo srityje ir, matomai,
| nėra davinių spręsti.
rikos ir Azijos valstybių ten Lumumbos šalininkai
Daugumas pabėgėlių iš
naujoji vyriausybė yra pa
Prieš porą metų Ghana ir rusai sutiks jam duoti vizą siruošusi tą reikalą neužlei
siūlomoji rezoliucija nesu kariai iš Orientalinės pro vyko iš Kubos legaliai, bet
j Gvinėja buvo nutarusios su- n- Midimą lankvti sūnų ka sti ir lenktynėse su rusais
rinko nė pusės visų balsų.
vincijos įsiveržė į Kiwu pro yra nemažai atbėgusių ir
Isijungti, bet praktikoje tas lėjime.
JT seimas pasisakė dėl vincijos sostinę Bukavu, ten be dokumentų. Yra buvusių
nesivilkti jų uodegoje.
Lakūnas F. B. Olmstęad
nuta imas neturėjo jokios
kolonijų pagreitinto išlais pagrobė tos provincijos vy Castro šalininkų, kurie nu-, JAV iždo valdytoja pa
buvo nušautas tarptautiniuo
vinimo, pasisakė ir dėl Al riausybės galvą ir dar kele sivylė jo valdžia, vra ir pa siirta Elizabeth Smith is reikšmės.
Dabar “apsijungusios” 3 se vandenyse šiaurėje perei NIXONAS ADVOKATAS
žerijos nepriklausomybės, tą aukštų pareigūnų ir iške siryžusių kovoti net su gin Kalifornijos. Tas pareigas
įvy
ir
dabar
eina
moteris
bet tie tarimai praktiškos liavo atgal į Oriental pro- klais rankose prieš Castro
valstybės kalba apie pinigų tą vasarą ir nuo to laiko ka
Baker Priest.
Buvęs republikonų parti
subendrinimą ir kt. dalykus linamas. Rusai amerikietį
reikšmės nedaug teturės, vinciją. Jungtinių Tautų ka- diktatūrą.
lakūną ir vieną jo draugą jos kandidatas prezidento
nes JT seimas gali nutarti,' ro jėgos Bukavu mieste net!
SĮBoeoooeoooooososooooooooeoooecc.^SGosocscioi&soocoocreeoooooeoooooecoocoociooaooee'j
kalina
visai neteisėtai, pa vietai R. M. Nixon, po sau
bet neturi galimybės savo ir nepastebėjo, kad provintys būdami kalti dėl nušovi sio 20 d. versis advokatūra
nutarimų vykinti.
' cijos vyriausybės vadai dinVisiems
“
Keleivio
”
Skaityt
>
jams,
Platintojams,
Rėmėmo lėktuvo, kuris turėjo tei Kalifornijoj, bet neatsisa
Kovo 7 d. JT seimas vėl go ir dabar, jei dar gyvi,
sės skraidyti, kur jis skraidė. kys nė nuo politikos.
susirinks tęsti savo debatus, yra Lumumbos šalininkų
jams
ir
Bendradarbiams
Linkime
Spauda praneša, kad R.
Šis JT seimas tuo pasiliks rankose.
Lakūno tėvas iš sovietų
gaisus, kad jo atidaryme N.
Stanleyville mieste, kur
ambasados gavo žinią, kad Nixon nori bandyti atsi
Laimina
i
Nauiu
Metu!
c
•
»
c
S. Chruščiovas nusimovęs šeimininkauja Lumumbos
dar jokio atsakymo į tėvo griebti 1964 metais ir todėl
čebatą juo mosikavo, kaip šalininkai ir į tą miestą jau
prašymą iš Maskvos nėra aktingai veiks republikonų
“Keleivio” redakcija ir leidėjai .
karve su uodega ir gąsdino gabenami sovietiški ir če'gauta ir nežinia, kada toks partijoj, kad išlaikytų par
tijos vadžias savo rankose.
5 atsakymas ateis.
“iniperialistus.”
kiški ginklai.
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Į ne tokio jau ilgo laiko klau
simas, kada visos techniškai
pažengusios valstybės turės
atominių ginklų. O tada bus
tik laiko klausimas, kada
Maskvoje posėdžiavo sovietiškas “parlamentas,” ku
į
kuri nors valstybė tuos gink
lis per 4 dienas priėmė visos Sovietų Sąjungos biudžetą
lus panaudos savo gyvybi
ir kartu spėjo prikalbėti krūvas propagandos, pasigyrimų
mokslininkų dar tebėra sek
Laimingų Naujų Metų!
niams interesams ginti.
ir grasinimų “imperialistams” ir panašiems padarams.
madieninių mokyklų Įtako
§
Dar vieni metai nuėjo is
Kaip Stalino, taip ir Chruščiovo laikais, Sovietų Są
je.
Tą galima aiškinti tuo,
Žemės kamuolys yra pil torijon! Laukdami naujųjų,
jungos parlamentas yra “vesmenų” suvažiavimas, kuris
nas degamos medžiagos. 1961 metų, linkime mūsų kad jaunystėje Įdiegtos tie
vienu balsu patvirtina tą, ką valdančioji diktatūra siūlo
Šiandien Laose ir Konge, mieliems skaitytojams geros sos ar netiesos turi tenden
patvirtinti ir, šalia to, pagieda iš tios pačios diktatūros
rytoj žydų ir arabų pasie sveikatos ir visokio pasise cijos lydėti žmogų visą jo
kantičkų propagandos giesmeles apie piktus kapitalistus
nyje, poryt vokiečių - lenkų kimo jų asmeniniame gy gyvenimą. Dėl to kai kurios
ar vokiečių-čekų pasienyj, venimo, ir norime tikėti, bažnyčios ir deda dideles
ir gerus komunistus. Tokių Jau dešimtmečiais nuvalkiotų
bet kurią dieną prie Taiwa- jog naujieji metai ir visai pastangas pripumpuoti jau
giesmių buvo girdėti ir šių metų sovieštikojo parlamento
no (Formozos) salos, arba Amerikos darbo visuomenei nus žmones savo tiesomis,
sesijoje. Po keturių dienų plepalienės parlamentas išsi
ir Indonezijos ir Naujosios bus metai naujų laimėjimų kad jie visam gyvenimui
skirstė namo. Plepusis Nikita nesiteikė parlamente kal
Gvinėjos vandenyse gali su socialinės istatimdavvstės liktų bažnyčios Įtakoje.
bėti, tą pareigą jis pavedė atlikti savo padėjėjams.
liepsnoti mažesni ar didesni srityje ir kovoje prieš ne
Vienas Nikitos bendradarbių, užsienių reikalų mi
gaisrai. O Rytų-Vakarų im darbą.
Prancūzų referendumas
nisteris Gromvko, pasakė kalbą apie Sovietų Sąjungos
tynėse gaisrams kilti yra
1960 metai buvo rinkimų
užsienių politiką ir ta proga pasakė, kad Maskva sutiktų
Sausio 6-8 dd. Prancūzi
daugybė progų. Ir kuria metai. Tikėkime, kad nauja
bendradarbiauti su Amerika, jeigu naujasis Amerikos
proga bei kur atominiai gin šalies vyriausybė pasistengs jos ir Alžerijos gyventojai
prezidentas pasirodytų geras vyras ir sutiktų bendradar
Būsimas prezidentas John F. Kennedy kabina ka
klai gali prabilti? Atsaky Įvykinti savo rinkiminius balsuos prez. de Gaulle pa
biauti su Maskva, kaip tą daręs prezidentas Rooseveltas.
mo šiandien niekas nežino, pažadus dėl senų žmonių siūlymą duoti Alžerijos gy
lėdini vainiką ant savo namu. Tą vainiką jam pado
bet visi žino. kad jei yra draudimo ligoje ir dėl ko ventojams a p s i s prenlimo
Prezidentas Rooseveltas, tiesa, bendradarbiavo su
vanojo Dumbarton kolegijos buvę studentai.
su
ginčai tarp valstybių ir jei vos prieš nedarbą, kurio teisę. Jei daugumas pritars
Maskva karo metu. To bendradarbiavimo aukščiausias
kuriais jis kartu mokėsi.
yra ginklai, tie ginklai ga rykštė skaudžiai paliečia de Gaulle planui, Alžerija
pasireikimas buvo Jaltos konferencija, kurioje Amerika
tuoj pat gaus plačią autono
li prabilti.
padarė rusų visą eilę nuolaidų už į-usų pažadus laikytis
daugeli darbininkų šeimų. miją ir pradės tvarkytis vi
§
tam tikro saiko Rytų Europoje, padėti sumušti japonus ir
Amerika, sovietinė Rusi Mes lietuviai ir 1961 me duje kaip autonominė Pran
pripažinti Kinijos nacionalinę vyriausybę.
ja ii- Anglija šiuo tarpu yra tais gyvensime viltimi, kad cūzijos dalis.
ir mūsų senajai tėvynei Lie
Iš visų savo pažadų Jaltoje Maskva išpildė tik vie
ir Įkūrė ten savo valstybę. lyg ir susitarusios nedaryti tuvai prašvis Afrikos saulė Arabų nacionalistai, ku
Po
platų
pasaulj
neseniai
ną—paskubėjo paskelbti karą Japonijai, kad ji nesuspė
rie vadovauja alžyriečių su
atominių ginklų bandymų.
pasklido žinia, kad vokiečių
ir
ji,
po
daugelio
metų
ne

tų kapituliuoti prieš rusams Įsitraukiant i karą ... 0 vi mokslininkams pasisekė sukilimui prieš prancūzus,
Amerika ir Anglija bandy
Nasseris
ne
tik
baimijasi,
laisvės
ir
bolševikiško
aziašaukia
Alžerijos gyvento
sus kitus pažadus Stalinas sumindė i purvą ir pasiėmė rasti būdas, kaip, palyginus, ka(j Izraelis pasigamins ato mų nedaro. Bet ar nedaro
tizmo,
susilauks
dienos,
ka

jus balsavimą boikotuoti ir
viską, ką tik galėjo Europoje ir Azijoje. Tokio “bendra- pigiai gaminti atominę meminių ginklų, kiek bijo, kad jų Rusija? To vėl niekas ne da galės tvarkytis be sveti reikalauti tuoj pat neprik
darbiavimo” norėtų ir Chruščiovas—jis vogtų, o Amerika džiagą bomboms. Vokiečių “imperialistai” (Amerika ar žino. Atominių ginklų ban mų ir be savų diktatorių ir
tik žiūrėtų, jis skerstų (vengrus ar ką kitą), o Amerika valdžios šaltiniai aiškino, Prancūzija) žydams duos dymai, daromi po žeme, nė kurti toki gyvenimą, kokio lausomybės. Prancūzų de
tenkintųsi nieko nereiškiančiais protestais arba ir visai kad vakarinė Vokietija ir atominių bombų. Todėl ara ra susekami. O jei taip, tai jos gyventojų dauguma no šiniosios partijos mano taip
pat, tik visai kitais sumeti
tylėtų. Žinoma, toks “bendradarbiavimas” Amerikos va- nemananti gamintis atomi- bų diktatorius sako, kad ir rasai gali tokius bandymus ri. Laimingų 1961 metų vi mais. Kol kas už visuotiną
dus, senuosius ar naujuosius, negali vilioti. O rasai ki- nių ginklų, bet pats faktas, Egiptas žūt būt , stengsis Įsi daryti ir niekas apie tai nie siems !
balsavimą pasisakė tiktai
tokio ir nesupranta. Jei jie negali vogti ir plėšikauti, jie kad yokičeiai gali gaminti gyti atominių ginklų, visai ko nežino. Rusai gali atomi
prancūzų socialistų partija,
nius bandymus daryti ir
tuoj jaučia “bedradarbiavimo” stoka ir pradeda rėkauti atominius ginklus pigiai ii neatsižvelgiant Į kainą.
referendumą, žinoma, rems
apie Amerikos “imperializmą” ir panašius dalykus.
'lsa* nePi įklausomai nuo
Žūt būt, sako Nasseris. kartu gali garsiausiai šauk Kongo ir Laosas
ir degolistai. Gal dar ir kai
ti apie tų ginklų bandymų
kitų kraštų, daug
b ką* verčia Jei vienas gąli turėti, kitas visišką ir visuotini uždrau Baigiantis 1960 metams kurios kitos partijos gen. de
Kokio “bendradarbiavimo rasai nori, jie nesisar- “ . .
x T___ , _i
- iz
susirupmti.
būtinai nori turėti ir kur ga dimą. Kadangi rUsai jaučia-; du tarptautiniai skauduliai Gaulle siūloma balsavima
matydami ir pasaKo ŠIUO meiU uaoso Karalystėje lr ivunlas?
§
go respublikoje jau vyksta pilietinis karas, ar tuoj jis bu
si su “kapitalistiniu” pasau —Kongo ir Laosas—prade parems.
Kur
Nasseris
ieškos
ato

Pats de Gaulle sumanytas
pradėtas. Maskva tą karą ir Laose ir Konge kursto ir 3^ jay apsipratome su
liu esą karo ar klasių karo da rimtai d ramsti valstybių
minių
ginklų,
abejonės
nie

santykius.
gyventojų
atsiklausimas dėl
ginkluoja sau prielankias ten jėgas, kad galėtu ir vienur *nintl?11» kad pasaulyje yra
padėtyje, tai būtų visai norkam nėra.
.“imperialis frialu,
jei jie ir atominių gin Amerikos spauda deda Alžerijos likimo via Įdomus
ir kitur jstipnnti bolševizmu. ^nelankius režimus Kar;^nkIavusios va%tvbės. tus” jis neis, bet, matomai,
fotografijas, kaip rasų lėk bandymas neišsprendžiamą
tu Maskva saukia Amerikai: Nesikišk į Laoso ir Kongo Jog vfa Amerika, Rusija, tikisi iš mielaširdingos Mas- klų bandyme elgtųsi, kaip■ tuvai meta ginklų ir amuni klausimą išspręsti. Jei Alže
elgiamasi karo metu, kada:
vidaus reikalus!” Vadinasi, palik Maskvai monopoli ten Anglija, ir Prancūzija? Ši kvo tokių ginklų gauti. Ru
apgauti
priešą yra dorybė. cijos Laoso bolševikiškiems rijos gyventojai gautų tuoj
sija
tik
40
milionų
magomekištis ir pakreipti tų kraštų politini gyvenimą Maskvai pastaroji valstybė dar yra
Tokios “dorybės” Maskva i karo daliniams, kad jie ga pat plačią autonomiją, jie
prielankia kryptimi.
naujokė atominių ginklų ga- tonų tikybos,,.žmonių tėra yra kupina ir būtų keista, i lėtų tęsti kovą dėl to krašto gal vėliau, kada jiems teks
galutinai spręsti savo liki
Laosas, Kongo, nusiginklavimo kalbos, Berlynas bus myboje, bet šiais metaisĮ pavergusi, todėl Nasserio jei ji nesinaudotų proga sa- J valdžios užgrobimo.
pirmieji Amerikos užsienių politikos egzaminai, kai nau- prancūzų parlamentas labai akyse ji nėia impei ialisti- vo atominius ginklus tobu
Pranešimai iš Kongo sa mą, nutars pasilikti kaip au
joji vyriausybė paims krašto vadžias. Laose ir Konge ga- nenoriai, bet visgi paskyrė
valstybė . . .
linti, kol Vakarų pasaulis, ko, kad rusų ir čekų ginklai tonominė Prancūzijos dalis.
Ii net ir anksčiau prisieiti imtis kai kurių priemonių “su- 'drš biliono dolerių atomilaukia galutino ir rimto su per Egipto diktatoriaus tar Bent de Gaulle tiki, kad jie
niams ginklams gaminti ir
Atominių ginklu pasiga sitarimo tų ginklų bandy pininkavimą pasiekia Kon tokį pasirinkimą padalys. O
laikymo politikai” vykinti.
po kiek laiko prancūzai ne minti gali ne tik didžiosios, mus uždrausti ir tą draudi go “neutraliųjų” vyriausy jei norės ir visai atsiskirti
bės buveinę Stanleyville nuo Prancūzijos, tai laimin
bebus atominiai posūniai bet ir mažosios valstybės. mą rimtai kontroliuoti.
mieste ir stiprina karo jė gos kelionės i nepriklauso
atominio ginkavimosi srity Žydai neabejojamai turi už
je. Ką gali kiti, galime ir tenkamai smegenų atomi
Amerikoje po Naujų Me gas, kurios tą kraštą norėtų mybę!
mes, sako prancūzai, o ką niams ginklams pasigamin tų nauja vyriausybė stos padalyti Rytų sąjunginin
sako prancūzai, tą mano ir ti. Turi smegenų ir techniš prie valstybės vairo. Jai ku kovoje prieš Vakarų pa Belgijoj neramu
PRIMENA PAŽADUS rinkimus anie atskyrimą ba- daugelis kitų valstybių.
kų priemonių ir tokios vals teks susidurti su visais ato saulį. Jungtinių Tautų orga
Belgijoj streikai. Policija
Prieš rinkimus daug gį../nyčios nuo valstybės ir jeitybės, kaip Šveicarija, Šve miniais rūpesniais. Teks iš nizacija su 20,000 karių, ne
konfiskuoja
laikraščius, dadėjome apie demokratu parPrezidentas Kennedy tų
dija, Belgija, Olandija, ne spręsti klausimas, ar tęsti žino ir nebepajėgia krašte
line
tik
mano.
štai.
už

tijos kandidato tikvbą. At-;?vo Pn«r.nK.m.n.u pareisOTiinn,nm„ kalbant jau apie Vokietiją, toliau derybas su rusais dėl palaikyti nors šiokią tokią : boja tvarką, kareiviai žada
rodo, kad tai ir buvo viena k,mų !aikysls- ta. ta o,tmn,- pereitų savaitę sumnojome, Japonija, Italiją, Kanadą ir atominiu ginklų bandymų tvarką ir galimas daiktas, ma panaudoti streikalaužiavimo darbui. . .
nriežasčiu kodėl rinkimuo zac‘ja rems prezidentą J. F. kad ir Iziaelio valstybe ga- kitas valstybes. Iš rasų “glo
uždraudimo, ar atnaujinti kad visą “Kongo klausimą”
Visas triukšmas kilo dėl
» demokratų kandidatas Kenedy kaip visų ameri- minas! atominių ginklų, žy- bojamų” kraštų Čekija ir1 atominius bandymus šiuo spręs pilietinis karas tarp
dai
tą
žinią
užginčijo,
esą
palyginti nedidelę daugumų leci4 piezit en a.
Lenkija gali tokių ginklų metu, kada deiybos eina ir Įvairių giminių ir vedamas Kongo. Tai savo rūšies pa
jie
tik
turi
vieną
atomini
girios po Kongo nepriklau
ne tų giminių naudai.
balsų tesurinko.
Bet priešrinkiminių pareaktorių ir bandys gaminti pasigaminti, jei tik rasai su eina, o vaisių vis nėra.
Po rinkimų apie laimėju- reiškimų širdingumų išban- elektros energiją su
„ tuo re- tiktų joms leissti tą daryti.
Laosas ir Kongo yra ge somybės paskelbimo ir po
Naujai vyriausybei teks ir
šio kandidato tikvba mažai dXs Pats gyvenimas. Jau ne- . . r
it
Komunistinė Kinija taip nusiginklavimo klausimą ju ra iliustracija, kokiame pa to sekusios ten maišaties,
uo Kanaiaato tikvoą mažai
prezidentas aktoriaus pagalba,
o apie
pat daro didelę technišką dinti iš naujo. Teks aiškin saulyje mes gyvename ir kuri ir dabar dar nėra baig
kas beuzsimena.
Nera ne , tolimoj ateityj pieziaenra. t j -- R, gaminimasi
nrasmės anie tai kalbėti nes turės užimti poziciją tokiuo- ..
.
D . . V pažangą ir vieną gražia die tis, ar su rusais galima susi su kokiais pavojais mūsų ta.
EXXai pS
reT * klausimuose, kurie paro- £^^u’k
Belgija paskubomis davė
ną gali nustebinti Vakaras kalbėti dėl nusiginklavimo, šalis susiduria ir turi būti
Kongo
kolonijai nepriklau
kalas iki sekamų
rinkimų d-v^ kaip jis savo politiką
žodžiams tikėti. Ir savo atominiais ginklais. Ir ar galima prie der? u stalo pasiruošusi tokius pavojus somybę, bet prieš tai visiš
suderins su savo pnesnnki.,.4
kodėl ne?
prittraukti ir kitas šalis, ku Įveikti.
yra išspręstas.
kai neruošė to krašto prie
j.a(j miniais pareiškimais. Vie- net“£h
rios dabar tik per Jungtinių
Bet tai nereiškia,
§
nepriklausomo gyvenimo. Iš
§
žmonės apie tai negalvoja. inas toks ginčijamas klausiAtominis monopolis, kaip Tautų organizaciją tose de Daug agnostiku
to
gavosi dabartinė painia
Pirmas
Viena didelėj daugumoj mas ^us teikimas pagalbos
. Tamošius netikė ir visokie kitokie mokslo ir rybose gali dalyvauti, o ko
o Belgija dėl to turėjo
Vienas kunigas, kuris yra va,
protestantų organizacija ra- sektanmams universitetams lis pasiskelbė arabų kras- išradimų monopoliai, yra munistinė Kinija ir visai
didelių nuostolių ir dabar
do reikalo net viešai pasisa- iir kolegijoms ir kitas -bus tuose. Tai yra Jiuigtinės tik laikinas dalykas. Šian nedalyvauja. Nusiginklavi ir inžinierius, nusiskundžia, nori apdėti gyventojus ne
kyti ar padaryti įspėjimą gimd.vnių kontrolės rėmimas Arabų Respublikos diktato- dien dėl to niekas nebeabe mas ar bent ginklavimosi kad Stevens Technologijos paprastais mokesčiais tiems
būsimam prezidentui dėl per Jungtinių Tautų organi-irius Nasseris. Jis sakė, kad joja, nes daugiausiai kalbė suvaržymas nėra tik kelių Institute (Hoboken, N. J.) nuostoliams nors dalinai iš
jo padarytų prieš rinkimus zaciJ4- Žiūrint kaip būsimas jeigu žydai tikrai gaminasi jusieji apie “Amerikos ato didžiųjų valstybių reikalas, 65% studentų esą agnosti lyginti. Darbininku unijos
pareiškimų bažnvčios ir Val- Pre?identas dėl tų klausimų atominių ginklų, tai arabai mini monopoli” skaudžiau bet turėtų apimti visas val kai ir maną, kad mokslas ir pasisakė prieš tokius mo
stybės atskvrimo klausimu. Pasisakys ii kokią politiką .^tai atsakys karu iiytuoj pat. siai nusvilino savo liežuvi, stybes, nes. kaip rodo Izra religija esą du nesuderinami kesčius ir savo opozicijai
Ta organizacija yra “Pro- Jis ves’ bus aišRu, kaip jis Pagal NasserĮ, arabai nega- kada Sibiro platybėse paki elio pavyzdys, ir mažos val dalykai. Kun. Theodore R. paremti paskelbė generali
priešrinkiminių pareis- Ii leisti, kad žydai pasiga lo Į padanges rustus atomi stybės gali bandyti ginkluo Smith mano, jog kas tai yra nį streiką.
testantai ir kiti amerikie- savo
,.
mintų atominių bombų, nes nės bombos dūmų ir dulkių tis atominiais ginklais.
netvarkoje su sekmadieni
čiai už atskyrimą bažnyčios kimų laikysis
Katalikų ir liberalų vy
tada
arabai
negalės
ramiai
nių
mokyklų mokslų stu riausybė bando streiką su
nuo valstybės.” Ta organi Minėtoji organizacija sagrybas.
—ab. dentų jaunose dienose.
zacija jungia apie 100,000 kosi neabejojanti. kad būsi- miegoti ir turės visam laikui
O ką gali rasai, tą gali ir
laužyti ir iš to krašte dide
Ar yra kur netvarka, mes lis nerimas ir suirutė.
narių ir turi tikslo daboti, mas prezidentas laikysis sa- atsisakyti nuo minties “at kiti. Klausimas yra ne kas
kad valstybės ir bažnyčių vo pareiškimų, nežiūrint Į vaduoti” iš žydų Palestiną, gali ar negali atominių gin MŪSŲ ATSTOVO ANGLI negalėtume pasakyti, bet
Darbininkai sako, jie ne
reikalai nebūtų painiojami galimą spaudimą iš katalikų kurią žydai iš jų “išvadavo” klų pasigaminti, bet kas jų JOJE NAUJAS ADRESAS nesuklysime pasakę, kad supranta, kodėl už ne jų ne
studentų mokslui visai ne sugebėjimą Kongo koloniją
ir veliami Į krūvą.
įierarchijos pusės. Bet jeigu
jau gaminasi? Reiktų būti
svarbu, ar studentai tiki į išvesti Į nepriklausomą gy
Savo metų galo pranešime būsimas prezidentas aukš- muose, tada ta organizacija dideliu naivuoliu manyti, Dabar jis yra toks:
bažnyčių skelbiamas tiesas, venimą, jie turi nešti naują
J. Venckūnas,
visuomenei minėtoji organi- čiau minėtais klausimais žada prisidėti prie sukėlimo kad švedai ar šveicarai, ja
ar
netiki.
1,
Raewell
Cresceut
zacjia širdingai pritaria bū- laikytųsi kitokios pozicijos krašte tokio teisėto pasipik ponai ar vokiečiai negalvo
mokesčių naštą?
Galima
net
stebėtis,
kad
Orbiston,
Bellshill
rimo prezidento J. F. Ken- negu jis žadėjo laikytis savo tinimo, kokio ši tauta nėra ja apie atominių ginklų paj7d
35%. būsimų inžinierių ir
», Seotland
sidirbimą. Yra tik laiko, ir
nedy pasisakymams prieš priešrinkiminiuose pareiški- niekada mačiusi. . .
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Puslapi, trečiai

Amerikos Lietuviii Gyvenimas

WORCESTERIO NAUJIENOS

GESINA LfiKTVyO PADEGTUS NAMUS

KAS SKAITO. KAIO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KONSULATAS JIESKO

Petronis Jonas »š Degučiu kra.,
Kas vadovaus didžiausiai ko nemažai su jais ginčytis
Abraitytė- Skodis Vera.
Utenos #psk giwes 1917 m
ir įtikinėti, kad taip blogai
draugijai
Balčiūnas Jurgis, žmona Juze- Pliopiys Jonas ;,uv. Vilniaus
nebus. Aš jiems ir dabar
Mūsų didžiausios drau patariu lagaminus ištuštinti
fa, vaikai Jurgis, Juzefą ir Vytauto Didžiojo gimnazijos
gijos — Lietuvių Piliečių ir būti ramiems.
Vincas, gyveno Brooklyn, N. Y. mokinys.
Klubo vadovybėn išrinkti:
Dambrauskas Juozas, Jono sū- Rainys Jonas ir K r>vtė Mag.
J.
Krasinskas
'
Pirm. Antanas Šeškevi
nūs, gyvenęs ir dirbęs Alytuje. daIena Vinco vaikai.
K
čius, vicepirm. Alfonsas
Dubickas Juozas, gimęs New- Runkauskas t.'tanKOv) AlekNEW YORK, N. Y.
Anusauskas, sekr. Vytautas
comerstown, Ohio,
gyvenęs sandras įr ju >ina iš PakalnišMorkūnas, fin. sekr. Vincas
Hartford, Conn.
kių km f Kruopių vi., Šiaulių
Veraitis, jo pad. Stasys V. Atvyko 5 asmenų šeima iš
Kubiliūnas Matas, gimęs Skagyvenę Enfield. N. C.
Kazachstano
Mačys, ižd. Jonas Kasper,
piškyje, gyvenęs Telšiuose.
Sakalauskas Raimondas, gim.
ižd. glob. Antanas Morkū
Kušlytė Ona ir Zuzana, Juozo Onuškyje, Traku apsk.
Šiomis dienomis lėktuvu
nas ir V. Manasas, tvarkos per Maskvą ir Briuselį į
dukterys, iš žalsvos km., Liu- Sukackas Juozas. 1 ,v. Vilniaus
saugotojų Juozas Norkaitis, New Yorką atvyko penkių
dvinavo valse..
Marijampolės Vytauto Didžiojo gimnazijos
apsk.
1 mokinys.
šeimininku Leonas Misiū lietuvių šeima, iš kurios trys
nas.
Lamaitis
Rapolas,
gyvenęs Švedaitė Domicėlė, Kotryna.
yra Amerikos
piliečiai:
Brooklyn, N. Y.
. Marijona ir Zuzana, Kazimiero
Direktoriais: Anta nas šeimos galva Joseph M.
Linkus (Linkevičius) Bronius, ir 0nOs švedu duktervs, kilusios
Staliulionis. Edvardas Struc- Marshall-Mašalaitis, gimęs
Felikso sūnus, gimęs 1918 m. iš Kaniūkų km., ištekėjusių
kus, Joseph Zaleckas, Al Utica, N. Y., žmona Paulina
Zaliesio vienk., Raseinių vi.
bertas Rutelionis, Vincas ir duktė Aldona Simanavipavardės nežinomos.
Matulytė-Belkauskienė Alziutė Žigas Aleksas V., buv. fotograKraunelis, Jurgis Sinkevi čienė, visi trys Amerikos
iš Netiekampio km., Marijam fas-filmininkas.
čius ir Juozas Valentukevi- piliečiai. Su jais atvyko
polės vi.
čius. Dauguma minėtų as Pranas Simanavičius, Al
Ieškomieji arba apie juos ži
Meškauskas Jonas, Juozo sū
menų yra čia gimę ir augę. donos vyras, ir jų trijų me
Brooklyne nukritęs lėktuvas padegė kelis namus, čia matome, kaip ugniagesiai
nantieji maloniai prašomi atsinus, kil. nuo Kelmės, gyveno
i•
Klubas turi apie 1,200 tu dukrelė.
juos gesina. Nevisi gyventojai suspėjo iš namų išbėgti, yra žuvusių.
j
Rockford,
III.
CONSULATE GENERAL
narių, gražu, be skolų va Išskyrus dukrelę, visi ke
JM .... '.BĮ
Ramoškaitė Izabelė, gim. Ka
OF LITHUANIA
sarnamį, vadinama Bunga- turi išbuvo po dešimt metų
MIAMI, FLA.
NEW BRITAIN, CONN.
DENVER,
COLO
zokų
kaime,
gyveno
Brooklyn,
41 West 82-nd Street
low ir virš 205,000 dolerių kalėjime. Jie buvo suimti
N.
Y.
New York 24, N. Y.
grynais.
i Kaune 1945 metais. Senieji
Miršta seni ir jauni
Auka jaunimui
Lietuvis simfoniniame
Šimukonis Antanas, gimęs RuiiMarshallai buvo nuteisti po
orkestre
Veteranų vadovybė
kakiemvje. gyvenęs Brooklyn,
Janina Narūnė-Pakštienė Senas Keleivio skaityto
KONGE DAR YRA
*25 metus kalėjimo, o jų sveikinimų
vietoje Vasario jas, jau peržengęs 81-sius
ŽMOGĖDRŲ
Čia vietiniame simfonijos N. Y.
Kita žymi vietos drau duktė ir žentas Simanavi
Stankevičiūtė
Birutė
ir
Jadzė,
16
gimnazijai
aukojo
$10.metus, palaidojo savo pa orkestre jau senokai griežia
gija yra lietuvių legionierių čius — po 10 metų. Jų at
00.
Belgai, valdydami Kon
skutinį sūnų, vos 45 metų mūsų žinomas čelistas My Marijos ir Juozo Stankevičių
postas, kuris turi apie 700 siminimus skaudu ir klau
dukterys.
Tėvai
mirę
1936
m.,
gą, smarkiai ir sėkmingai
nariu vyrų ir apie 300 mote- syti. Paskutiniu laiku visi Gražus moterų banketas amžiaus Petrą Esiukevičių. kolas Saulius.
gyveno
Rodney
St.,
Brooklyn,
kovojo su žmogėdromis, bet
vasarą
jis
dalyvavo
Šią
Velionis
Petras
buvo
do

ni. Postas turi gražų namą gyveno Kazachstane.
N.
Y.
Moterų
Klubo
gruodžio
dabar, krašte siaučiant su
ras vyras, Amerikoj gimęs ateitininkų kongreso kon
Shrewsbury prie Quinsiea- Joseph M. Marsall iš A11d.
banketas
gerai
pasise

certe
Chicagoje.
Šitą
faktą
:
Sta
P°
nkus
Aleksas
Marijonas,
irutei, vėl pasireiškia senas
ir augęs, bet gražiai kalbė
mond ežero. Jis
išlaiko merikos į Lietuvą atvyko
kė,
svečiai
vos
sutilpo
salėje.
nvl/Arrtva
LToa
plačiai Šeškevičius Albertas, Bronius, paprotys nugalėtoją suėsti.
jo lietuviškai, nriklauaė lie pažymėjo ir JAV
vu^irtrri imivu vri JYV73UI «• ivai
1920 metais vyriausybės
Po
gardžių
vaišių
prasidė

Žinomas
muzikos
žurnalas
Edvardas ir Juozas, gyveno
Burtininkai vėi pradėjo
tuvių organizacijoms? Var
geltonolaukiai, mėlynakiai kviečiamas, kaip aviacijos
jo
kalbos,
dainos.
Kalbėjo
“
Musical
Leader
”
lapkričio
Shenandoah,
Pa.
vaidinti
didesnį vaidmenį.
po
Klubui,
Amber
Klubui,
berniukai ir mergaitės žy specialistas. Ten ir išgyveno
A.
Kadsel,
A.
Norris
ir
jo
mėnesio
numery.
Ten
rašoši
a
P
as
Ignas,
Karolis
ir
KaziJie skelbia, kad kai kurios
lietuvių legionierių skyriui.
giuoja miesto gatvėmis ir iki arešto 1945 metais.
•
*
mieras, Mykolo sūnūs.
žmona
ir
Skurdžinskienė,
užmuštojo priešo kūno da
Liko
tėvai,
netekę
trečio

ju pučiamu trimitų garsai
Vytautas
Lapinskas
su
žmo

“Tarp Denverio simf. Daubar-Vs Aleksandras. Anta- lys nepaprastai paveikia tą,
jo ir paskutiniojo sūnaus.
toli aidi. visi skuba ju pa
HARTFORD, CONN.
na
ir
jau
seniai
žinomas
kuris jų paragauja. Pavyz
Vietos lietuviai reiškia E- orkestro narių yra čelistas
žiūrėti. Kaip Bostonas di
no-Aleksandro
sūnūs,
iš
Kivylių
Pabaltiečių
trejetukas
—
džiui,
suvalgyta
priešo
siukevičiams gilią užuojau Mykolas Saulius.
džiuojasi Onos Ivaškienės
Kas daugiau turi, tas
km.,
Vainuto
vi.,
Tauragės
estė
Meeta
Sepp,
latvė
Aširdis
suteikia
narsumo,
tą juos tokiai didelei nelai
Š. m. rugsėjo 3 d. jis
šokėjais, taip Worcester
daugiau nori
melija
Peterson
ir
lietuvė
kojos — padidina greitumą,
mei
ištikus.
buvo
svečias solistas lietu- apsk*
didžiuojasi būgnų-trimitų
Anita
Navickaitė
gražiai
vių katalikų kongresiniame Dubosa Antanas’ Antano sū‘ smegenys — p> oto aštiumą.
Philip Brandner, dantų
kapela.
Nedarbas
didėja
koncerte Chicagoje. Ta pro- nus ir Dubosa Simonas, Ma- Kuo didesnis ir- labiau ne
To posto pirmininku — gydytojas, nubaustas 6 mėn. padainavo.
Programai
vadovavo
paDidžiosios dirbtuvės — ga pirmą kartą Amerikoje taušo sunus’ klIę ,š šllenų km” apkenčiarras buvo priešas,
vadu išrinktas Juozas Šar- kalėti už mokesčių sukčiavi
sikeisdamos
Nevis
ir
NavicStanley
Works, Fanier, I ponas Saulius su pianistu Panemunės vL> Kauno aP«k- tuo didesne iš jo kūno pakus. Be jo valdyboje yra mą. Jis nuo 1956 m. esąs
(Den- gaminto valgio
nauda jį
į American Hardware, Len- Aleksandru Kučiūnų patie i Girėnienė-Denkevičiūtė
Juozas Jurevičius, Vincas nusukęs virš šimto tūkstan kaitė.
suvalgiusiam.
\ ėliau buvo šokiai, o kas Jer Frary & Clark suma- kė auditorijai Rapsodinę cerage) Adelė.
Grigas, Edvardas Mačiulai čių dolerių mokesčių, šeši
Grigaliūnas
Romanas
iš
GarTie Žmogėdros ėda Žmonešoko,
tas
šildėsi
prie
baro,
'
žino valandų skaičių iki 32 Sonatą vilončelei ir fori^
tis, Benny Ambroz, Erne mėnesiais kalėjimo — labai
gaus mėsą tk : malonumo
stas Troupis, Juozas Chiras. menka bausmė už tokį di kur visiems gražiai patar savaitėj ir dalį darbininkų pijonui — kūrinį, kurį pa- binų km., Ukmergės apsk.
Guobys
Klemensas.
Silvestro
ar dėl to, kad ji jiems būtų
navo baro užveizda J. Ma- atleidžia neribotam laikui, rašė V. K. Banaitis, žymus
.Tonas Markūnas, Danielius delį sukčiavimą.
Sakysim, Frary & • Clark, į lietuvių kompozitorius. Ba- sūnus, iš Purvėnų km.. Molėtą gardi. Jie neėda misionieLetukas, Vincas Burokas, Pakliuvo ir William Ja- rozas.
riaus tik dėl to. kad jis migavo; net 3 valdžios užsa-. naičio gausių kūrinių tarpe vl. .Utenos apsk.
Mirė W. Bukšnis
Viktoras Ramanauskas, Ga- kan iš Graton, kuris laiko
kymus, bet kas savaitę at žymi vieta paskirta kame Jasenka Juozas, buv. Teisių Fa- sionierius ir kitos rasės,
bes Trumpaitis. Richardas sveikstantiems poilsio na
Porą
savaičių
pasirgęs
kulteto studentas Kaune, 1940- Ėsti tegalini., tik dvikovoj,
Wackell- Vaškelevičius, Al mus. Jis 1956 m. sumokėjęs mirė William G. Bukšnis, leidžia po kelias dešimtis rinės muzikos veikalams ir 1941 m.
fonsas Kabasaitis, Pranas mokesčių tik $158, o turėjęs virš 70 metų amžiaus, kuris darbininkų. Matyti, dirb dainoms. Minėtas kompozi Jucius Antanas, gyvenęs Wor- mūšyje ar is keršto užmuš
to priešo mėsa.
tuvės vadovybė mano už torius jau Amerikos pilietis
Rukšnaitis, Antanas Leketa, mokėti $2,315.
cester,
Mass.
čia
atsikėlė
prieš
13
metų
Jungtinių Tautų atstovai
sakymus atlikti ir su ma gyvena Brooklyne N. Y.
Vicent Mathus-Matijošaitis, Pripažintas kaltu ir dr. iš Detroito.
Liulevičius
Jeronimas
ir
Liuleyra tikri, kad Balubos gi
“Saulius, atvykęs Ameri
Petras Jonitis, Edvardas J. Edward Deroan už $4,000- Velionis buvo kilęs iš žesniu darbininkų skaičiu
vičiūtė
Elena,
Prano
vaikai,
minės žmonės suėdė vieną
mi.
kon, grojo Indianapolio ir
Struckus, Jonas Valinskas. mokesčiu nusukimą.
gyvenę
Philadelphia,
Pa.
užmuštą airių kareivi. Spė
San Antonio simf. orkes
Savotiškai mokesč i u s Kristabūdžio parapijos, dar
Pranas Naunčikas
Mankauskas
Antanas
ir
Jonas,
p
jaunas
būdamas
atvyko
į
jama,
kad panašus likimas
Be reikalo išsigando
truose, o paskutiniuosius
skaičiavo ir Abraham KofAntano
ir
Marijonos
Milerytės
šį kraštą, čia gerai įsikūrė,
ištiko ir du Tuniso karius.
10 metų Denver simfonijos
Prieš rinkimus buvo pla sky, kuris laiko Consumers buvo malonus žmogus, šu
Mankauskų sūnūs.
ROCK
CREEK,
OHIO
Kai buvo pareikalauta,
orkestre”.
čiai leidžiamas gandas, kad Home Suply ir gerai biz visais gražiai sugyveno.
Manovas Alfredas, Aleksandro kad Ganos atstovas apleis
Kennedy išrinkus preziden niauja. Jis valdžiai nusukęs
sūnus..
tų Kongą, ir jis atvyko į
Čia liko liūdinti žmona
Mirė A. Lingienė
tu. komunistai užviešpataus $37,000. Aišku, teismas Stella, brolis ir- Lietuvoje
DETROIT, MICH.
Norkus Pranas, Prano ir An- aerodromą, prie jo priėjo
Gruodžio 3 d. mirė An
visą Ameriką. Daugiausia “įkirps” ir jam, o kol kas dvi seserys.
tosės Milerytės Norkų sūnus.
Kongo leitenantas ir jam
tanina Lingienė, sena Ke
tokius gandus leido tie, ku laisvas padėjus užstatą.
Mūsų
padėka
Petrauskas Jonas, buv. Teisių sušuko: “Jeigu jūs neatMes draugai reiškiame leivio skaitytoja, nes ji jį
Pranas Naunčikas
rie skaito Dirvą. Ir man te
jiems užuojautą, o velioniui skaitė nuo 1913 m.
Širdingai dėkojame mū Fakulteto studentas Kaune. šauksite Ganos karių, mes
1940-1941 m.
i juos suėsime
ramiai ilsėtis Dėdės Šamo
Velionė ilgesnį laiką gy sų apylinkės miesto kores
žemėje.
veno Clevelande, o pasku pondentui Alfonsui Nakui,
tiniuosius 13 m. gyveno kuris turbūt ir naktimis ne
L. J. Staniulis
VVATERBURY, CONN.
Nužudė žmoną, jos
Paralyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
ūkyje. Ji buvo kilusi iš Pa- miega, nes suspėja visas
advokatą ir save
garduvių kaimo, Šeduvos žinias laikraščiams pranešti.
Amerikos. Joje aprašoma:
Padegė bažnyčią
Pakalbinkim draugus ir
Joseph Austin, 67 m. Ar
Ačiū
jam
ir
už
pinformavivalsčiaus.
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
kaimynus užsisakyti “Keleimą apie mūsų marčios Ber- mada ūkininkas, nušovė Suimtas 40 metų amžiaus
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
Tegu
jai
būna
lengva
šio
kaimynus užsisakyti “Kelei
{spūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
nices mirtį, o taip pat apie savo žmoną, 53 m., jos ad Frederic R. Gibbs, 4 vaikų
krašto žemelė!
vi.” Kaina metam* tik $4-00
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro;
mano Onos ligą ir opera vokatą, kuris vedė skyrybos tėvas, padegęs antrąją kon
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas;
gregacijos bažnyčią, prie
bylą, ir pats save.
ciją.
YeUowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
.I■ ■ I
OAKVILLE,
ONT.
Nušovęs žmoną savo na- kurios ir pats priklausė,
Ačiū visiems draugams
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ir bičiuliams, kurie mane muose, Austin kitą dieną Policijai jis prisipažino ir
Seras, kuriame žmogus neskęsta;
Dr. P. Ancevičius mokyklų lankė, laiškais linkėjo pa- nuvažiavo pas minėtą ad- daugiau padegimų padaręs.
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
taryboje
sveikti, atsiuntė dovanų.
vokatą, nušovė jį ir, grįžęs Pavyzdžiui, 1959 m. gruo
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
RADIJO VALANDA
džio 4 d. padegęs $10,000
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Visos programos iš W0PA,
Visa tas mus džiugino ir namo, pats nusišovė.
Dr. Pranas Ancevičius
1490 kil. AM 102-7 FM
Upė po žeme; Žuvys be akių...
stiprino.
Austin
paliko
testamentą,
j
verties
namus, o rugpiūčio
išrinktas į viešųjų mokyklų
Kasdien: nno pirmadienio iki
Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Su gražiais paveikslais.
Negalėdami kiekvienam kuriame savo dviem duktė- 9 d. — $35,000 vertės ir tt
penktadienio 10—11 vai. ryto.
tarybą, kurios žinioj yra 5
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
Šeštadienj ir tekmadienj
mokyklos su per 60 moky atskirai padėkoti, naudo- riju užrašė po $1, o visą Paleistas padėjus $35,000
nno
8:30
iki
9:30
rai.
ryto
akučiame. Kaina 75 centai
jamės Keleivio skiltimis: kitą apie $20,000 vertės tur- užstato.
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vaL v, tojų.
Pranas Naunčikas
“KELEIVIS”
Dr. P. Ancevičius bene Nuoširdus mūsų ačiū vi- tą paliko savo giminėms
Tel.: HEn.lodt 4-2<U
siems.
Lietuvoje.
7159 S. MAPLEWOQD AVE. bus pirmasis lietuvis Ka
CM East Broadyray
So. Boston 27, Moša.
CHICAGO 29. ILL.
Nemesk kelio dėl takelio.
M. B.
nadoje šitokiose pareigose. Mykolas ir Ona Balčiūnai
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Puslapis ketvirtas

mosios teisės nuostatus kva tas Lietuvos laisvės kovų
LIETUVOS ATSTOVO
lifikuoti kaip
valstybės dvidešimtmeciui paminėti.
SVEIKINIMAS
Ateitininkai,
santariečiai,
išdavimas, t. y. sunkiausias
skautai, neolituanai, vyčiai,
nusikalstamas darbas.
Kalėdų Šventės čia pat.
J. VLKS
varpininkai,
šviesiečiai,
o
Artėjame
prie Naujųjų Me
Amerikos Lietuvių Tary i nepriklausomybės atstaty
3. Komisijų sudarymo
taip
pat
pavieniai
studentai,
ba New Yorke metiniame mo būtinumą i antrojo pa
Tų metų gruodžio mene- metų lapkričio 5 d. buvo tų slenksčio.
reikalu
santykiaudami
su
sveti

Praeitieji metai pasižy
padarinių
susirinkime lapkričio 12-13 saulinio karo
sis Vilniuje buvo kupinas pavedusi sudaryti valdžią,
maisiais,
turi
nuolatinių
Sėkmingesniam VLIKo
dienomis New Yorke pri Europoje likvidavimo pro
visai Lietuvai lemtirgų Įvy- lr tokia lapkričio 11
d. mėjo lietuvių veiksnių, or
progų
priminti
lietuvių
tau

laikraštininkų
darbui VLIKo sesija įga
ėmė šitokius nutarimus: gramą ;
kių. Tie Įvykiai verti ne priešakyje su prof. A. Vol- ganizacijų,
tai
padarytą
skriaudą
ii*
lioja praplėstą VLIKo pre
vieno Lietuvos naujųjų am- demaru pasiskelbė. Kadan- ii- paviemių asmenų ypatin
1. Protestas priei sovie
2) Pavesti VLIKo Pre zidiumą sudalyti komisijas, taip pat surasti vis naujų
žių istorijos lapo. Tų Įvykių gi toji valdžia buvo suda- gu veikimu. Jis atspindėjo
tinį Letuvos pavergimą ir zidiumui daryti žygius per kokios bus reikalingos, at draugų Lietuvai.
padariniai iki šiol gyvai ryta vadinamų urachininkų, kalbose Vasario 16-tos Die
lietuvių tautos valios klas laisvųjų kraštų vyriausybes skiriems klausimams stu
Šioje idėjų lūžio ir naujos jaučiami Lietuvoj, dabar tai yra karaliauti Lietuvai nos proga Kongrese bei
tojimą.
ir jų delegacijas Jungtinėse dijuoti ir sumanymams tiek technikos gadynėje jauni okupuotoj.
išrinkusių vokiečių kuni- Amerikos lietuvių minėji
mas Įgyja didžiulę reikšmę.
Tęsdamas daugelio metui Tautose kelti Sovietų Są ti.
Okupantas maskolius pri- gaikštĮ Urachą, ji Lietuvos muose. Jis atspindėjo Lie
jungos
okupacijos
ir
kolo

Pasaulio ir kartu tautų atei myktinai nori Įrodyti, kad gyventojų taipe buvo ne tuvos skriaudos, okupacijos
1 etuvos laisvės kovų tra- i
4.
Padėka'
už
atliktus
darbus
tis pareis nuo to, kaip jau lietuvių tauta per visą savo populiari, nepriimtina ir sukakties proga, pabrėžime,
d iei ją. ryšium su Sovietų nializmo apraiškas Lietu
voje
ir
kiekviena
proga
VLIKo
sesija,
išklausiusi
nimas supras uždavinius ii* istoriją žygiavo kartu su gruodžio pabaigoj ji galu- jubiliejiniais suvažiavimais,
Sąjungos Įvykdytu prieš dvi
reikalauti,
kad
Sovietų
Są

VLIKo
pirmininko,
Vyk

Žalgirio mūšio paminėjimu
tikslus.
Šioji problema ly rusu, jo globoje ir vadovy- tinai pakriko.
dešimt metų ’ Lietuvos už
grobimu. laužant jai duo-Į junga vykdytų jos pačios domosios Taiybos, Tautos giai gula ant lietuvių jau- je. Didelis noras dabartinio Tada, gruodžio 24 d. bu- bei Paminklo Žuvusiems už
tus iškilmingus pasižadėji- Į pripažintus tautų apsispren Fondo Valdybos ir Tautos nimo pečių. Krašte jaunimo Lietuvos okupanto Įrodyti, vo pavesta Mykolui Sleže- Lietuvos Laisvę atidengimo
mus nepažeisti Lietuvos dimo principus ir juos Įgy Fondo Atstovybės Kanado- lūpos yra sukaustytos sveti- kad Lietuvos žmonės nieką- y*čiui »udaryti _ vyriausbę ir kt. progomis. Lietuvių vei
klos pasėkoje atsakingų
valstybinio suverenumo ir vendintų Lietuvoje ir kitose je pirmininko pranešimus mo pavergimo, priespaudos da nenorėjo atsiskirti nuo **
J4 pakelbė gruodžio
Pabaltijo valstybėse.
apie atliktus darbus, prita- ir persekiojimų. Todėl pa- Rusijos. Štai ir 1918 m. 25 d- ~ Kalėdų pirmą die- institucijų ir asmenų pada
tei korinio integralumo,
ryta reikšmingų pareiškimų
ria jų veiklai ir reiškia pa- šaulio lietuvių jaunimo pa
VLI Kas pakartotinai reiš
3) Kviesti Lietuvos lai dėką. Ta proga VLIKo reiga Įgauna reikšmingesnės gruodžio mėnesi lyg suki- n4 kooliciniai* pagrindais ir pasakyta reikšmingų kal
lusi visa Lietuva prieš vo- sudarytą. Į ją įėjo visų Liekia protestą prieš Sovietų svinimo talkon lietuvių vi
bų Jungtinių Tautų posė
sesija su ypatingu pasiten- svarbos ir žymiai padidėja,
Sąjungą, jos vykdomą nuo suomenės organizacijas vi kinimu atžymi Tautos Fon- nes iš jo pavergtasis kraštas kiečių okupantus, prieš Lie tuvoj tada veikusių politinių džiuose bei kitur. Veikla
latini lietuvių tautos valios suose pasaulio
tuvos buržuaziją, prieš už srovių atstovai imtinai ir pasireiškė Įvairiose vietose
kraštuose, d o Atstovybės Kanadoje laukia darbų ir žygių
klastojimą ir jos užmačias kad jos kreiptųsi su atitin pirmininko Vaclovo Vaido
sienio imperialistus ir toji iš nesrovininkų. Ji ir buvo ir Įvairiais būdais. Tos vei
Šios padėties akivaizdoje, sukilusi Lietuva gruodžio tikroji Lietuvos vyriausybė,
visur kalbėti lietuvių tautos kamais pareiškimais i joms to nuopelnus telkiant lėšas
klos pasėkoje mes patys
vardu.
artimas atitinkamų kraštų ir linki jam ir toliau sėk siekdamas jaunimo aktyvu 16 d. sudarė laikinę revo įsipareigojusi sušaukti Lie dvasioje stiprėjome, palai
VLI Kas visam pasau organizacijas, išryškinda- mingai dirbti Lietuvos lais mą padidinti, VLIKas krei liucinę darbininkų ir var tuvos Steigiamąjį seimą. kėme Lietuvos pi isikėlimo
piasi ne tik Į politines gru gingųjų valstiečių valdžią. Ji tą darbą ir atliko.
liui primena, kad Sovetų mos sovietinio imperializ vinimo reikalams.
Gi kapsukinė valdžia, viltį gyvą ir demaskavome
pes ir laisvinimo darbą
Sąjunga. 1940 metų birželio mo ir kolonializmo apraiš
Apie tai giuodžio 16 d.
organizacijas, prisiminė ir Vilniaus radi noi-s ir buvo pasiskelbusi naujo kolonializmo Tėvų
15 dieną okupavusi Lietu kas Lietuvoje, ypač atkreip- Sveikinimas diplomatijos dirbančias
bet lygiai Į visas kultūrines, jas. O prisiminė, kad Įtikin revoliucine valdžia, bet, kai žemėje siautimą.
šefui ir diplomatams
vą. jai jėga primetė savo damos dėmėsi Į politini,'
Šia proga reiškiu gilią
komunistinę santvarką, ku ekonomini ir kultūrini pa- > VLIKo sesija, išklausiusi šalpos, religines, profesines tų Lietuvos gy .'entojus, 1919 m. sausio 1 d. Vilniaus padėką visiems Amerikos
li nebuvo lietuvių tautos vergimą, išnaudojimą ir Lietuvos diplomatijos šefo ir kitokias organizacijas ir jog Lietuvos nepriklauso gatvėse pasirodė skėryčio- lietuviams už vienu ar kitu
Į jų vadovus ir kviečia juos mybės metai buvo atsitikti- Jan
8lnkl“s nesa,n‘leJ1
valios aktas, bet brutalus prievartavimą, būtent:
S. Lozoraičio ir konsulų J. daryti ypatingas pastangas, nai jiems užsienio impe.ia- lenk« S?ranazllos. aukstes- būdu talkininkavimą Lietu
Sovietų Sąjungos veiksmas.
vos darbe.
a) tautų apsisprendimo Budrio
.... ir P.. Daužvardžio
......
'kad lietuviškas jaunimas listų užkrauti tikslu juos ?>«. klaJ15
lenkų
Įvykdytas sovietų armijos
Esu patyręs daug mora
?*inim!Į . 11 linkėjimų, batų įtraukiamas Į jų akty- išnaudoti, tautiniai ir kultu-^S>on.enų tvarkomi ir re
karinėmis ir sovietų polici teisės paneigimą, nurodant, sv
linės paramos metų bėgyje,
vįiklą ir teutini darbą. niai skriausti. Gi dabartinė dam1-,. 131
kad komunistinės diktatū reiskia uz juos padėką ir
kaPsuklnes o ypač Švenčių metu. Nebe
jos teroro priemonėmis.
su pasitenkinimu atžymi Nebijokime naujų formų pavergtos Lietuvos padėtis ‘evoliucines valdžios neSovietų Sąjungos pa ros išlaikymą jų pavergtuo
galėdamas asmeniškai vi
j
Pastangą nei metodų ir nedarykime yra anos 1918 m. graudžio buy°. Pa‘*aryta K>k«i
statytoji vadinamoji Tary se kraštuose sovietai verti glaudžiai
siems atsakyti ir visiems
bendradarbiauti, kliūčių jaunimui tapti vibų Lietuvos valdžia tegali; na daugiau negu tautų siekiant Lietuvos nepriklau- suomeniniais vadais. Pasiti- mėn. sudarytos laikinės re- Vl'nių. aP«‘n“ nu.° le?k’ mane sveikinusiems padė
voliucinės valdžios teisėtas
kokl° v,.en? klt0 koti bent šiuo giliai nuo
kalbėti Maskvos vardu, bet laisvo apsisprendimo dėsni; somybės atstatymo.
kėkime saVo jaunimu, visiš- tęstinumas.
s
™°
‘
e
,
nkl
i !^'°menų.
negali reikšti lietuvių tau b) rusų, kaip valdančios
tai dėkoiu.
OVuT
Ol'lTv- širdžiai už
----- r------------------------v Likas vra . »įsitikinės.
v.:
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tuviai
---- n.ai ui<įsi<CT pavesiunie jdin
Visų
tų
nūdienių
Lietuvos
,
.
tos valios.
Savo keliu Švenčių proga
tautos, politini dominavimą kad glaudesnis visų lietuvių, visuomenines, Lietuvos laisLietuvių tauta per am visose okupanto Įstaigose stovinčių Lietuvos nepri- vinimo ir kitokias atsakin- okupantų panašūs jtikinėji- t0J1 vyriausybe savo veiki nuoširdžiais sveikinu visus
mai ir įrodinėjimai pagrinb“™ .Palkeluslv.,«1.'uo- geraširdžius Amerikos lie
žius savo nepriklausomybę Lietuvoje, paneigiant vieti klausomybės sargyboje, tar- gas pareigas.
de
melagingi
su
iškiaipy<L
‘
°
2? <1.! Kauną. VUmuje tuvius. Naujųjų Metų proga
turėjo, niekad jos neišsiža nių gyventojų teises;
pusavis bendradarbiavimas
t • .
. T.
!£* ,°- linkiu, kad jie būtų Lietuvos
ir visų sutelktinis darbas , ^kedamfa sviesta te tais ar kitaip sudėstytais to J1. Pal!k<? Tdėjo ir dėl jos kovojo ir
meto
ivykiafe.
MykoI?
?
lrask
«'
Jls L‘e’ geradariams
c) piliečių nelygų trak padės greičiau ir sėkmin- tu™5 atelt,ml>
kovos. Tai liudija visa Lie
..P3’
laimingesni,
tavimą,
pripažįstant
pir

giau
pasiekti
visų
lietuvių
™
skla
,
.Paėjimą
tuvos istorija,
paremta
Toji laikinoji, priešakyje ūejkė Vilniaus komendantui pavergtam lietuviui leng
daugelio šimtmečių valsty maujanti ir vadovaujanti troškimų Įsikūnijimo: Lie- ,!et!lv?sku jaunimu ir sude- ĮuJinc“lenkli legionierių vadui vesni bei viltingesni ir pri
į ji savų .Viltis ir Lietuvos buvo
sudalyta Maskvos protestąU prieš Vilniaus ... artintų Lietuvos tikrosios
bine tradicija ir tautos ap vaidmenį ir teises komunis tuvos laisvės ir nepriklausomvbės
atstatymo.
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gruodžio 8 d. Iki tP;X kariuomenės okusvep;. laisvės ir nepriklausomybės
tams.
skirstant
žmones
Į
sisprendimu išlaikyti savo
VLIKo sesija, savo ruož- lkeJlmas > fe.rasn« 1,et“v!’S gruodžio 16 d. buvo pro- vi
Gi ..revoUurionier^. rytojų. Visiems linkiu ryžto
laisvę ir valstybinę nepri tikinčius ir netikinčius Į
kletuvos atelt! jektuojamas, rašomas tos iž kapsukinės valdžios net ir ateinančiais metais Lie
klausomybę. Tas apsispren Dievą ir paskutinius perse tu, linki diplomatinės ir f31“0®
kiojant
;
konsularinės
tarnybos
at!
en
f
‘
"
a
ka
fd.len0? tautm, valdžios manifestas. Krem-nesi Pžo a ^nti b
ė. tuvą kelti ir pavergto lietu
dimas buvo atnaujintai deklarubtas 1918 metų vasario
d) ūkini krašto išnaudo stovams ir toliau sėkmingai *r L‘et“VOS Ial5™™0 da? Iiaus to meto perversminin- džiaujančius užkluptus pra vio dalią lengvinti.
kM valdžios, faktinai komu- fesiniį
b ur0 Pna.
mėn. 16 dienos aktu, patvir jimą, paimant vietinius ginti Lietuvos valstybės b> Tebuna ?? tlket‘mas
J. Kajeckas,
teises
ir
interesus.
?
odl
®
,
lald
f
tęstmumo
nistų
,
atsakingi
da
.
.
Varnu
tintas Steigiamojo Seimo Lietuvos išteklius Sovietų
Lietuvos Atstovas
ir visų lietuviškų pajėgų ir Vė nurodymus ir patarimus,
“ ’ Lietuva
J’
1920 metų gegužės 15 die Sąjungos reikalams, visų
Ne sukilusi
suda- Washington, 1960.XII.19 d.
Sveikinimas PET
kartų vienybės šviesių tau- kas tame manifeste minė- rž kapsukinę valdžia, bet
nos deklaracija, pakartoti darbo žmonių išnaudojimą,
tinių
tikslų besiekiant.
pirmininkui
tina ir kartu paliepė vyl iau- tai buvo Ma,kvo, imperia.
nai įrodytas Lietuvos nepri verčiant juos dirbti virš
TURĖS KĄ IR KITI
klausomybės kainose sava jėgų už menką atlyginimą,
sybę
sudalyti
ne
vien
tik
„
u
mach
inacijo,
nep.lei.ti
PASKAITYTI
VLIKo sesija sveikina
is lietuvių, Lietuvos gy ven- Liįtuvos a Ru,ijo, ^perf.
norių ir karių krauju ir o taip pat žemės ūkio dar- V. Sidzikauską, išrinkus
vėliau partizanų aukomis darbininkų pavei girną, ku- jį Pavergtųjų Europos Tau
Anglų kalba parašytų
KAS DARYTI ILGAIS i tW. To?e , sudalytoj vai- jos okupacijo,.
nuolatinėse kovose dėl Lie I ris prilygsta sunkiausios tų Seimo pirmininku, ir
' dzioj lenkas Cichovskis Kai Kremliaus politikai knygų mes labai mažai te
ŽIEMOS VAKARAIS? .Iąetuvoj nebuvo gimęs. Ai- tvirtai isitikin0> kad Lietutuvos laisvės Sovietų Są lūšies baudžiavai;
turime, todėl malonu, kad
linki jam sėkmingai vado
jungai kraštą okupavus.
a-.
.
.
zikas
Vamsteinas
taip
pat
va
tvirtai
pasiiyžusi
Rusijos
vauti PET siekiant paverg
Žiema artmasi, o su ja ir buvo ne Lietuvos gyvento- jun.„. nus k,aZti ir kain šiomis dienomis pasirodė
e) kulturini prievartavi
\ L! Kas reiškia pagal bą
tųjų tautų ir ypač Lietuvos ilgi vakarai. Kad jie nebūtų jas, S. Dimenšteir.as vilnie- " matė ™na^ d£as ne net kelios tokios knygos:
visiems žuvusioms kovose mą, verčiant kartoti lietuvių išlaisvinimo.
nuobodus, skaityk sias įdo-, tis, bet Lietuvos reikalais Įangas ir Bielorusijos gy- Stepo Zaborskio perkurtą
dėl Lietuvos laisvės: tėvy kalba propagandinius ru
liaudies pasaką apie brolių
VLIKo sesija Įgalioja mias knygas-romanus:
iniekuomet nebuvo susitūpi- ventojų, tai nois ir pavė- ieškotoją, Danguolės Sadūnėje,
Sovietų
Sąjungos siškus komunistinius kūri V. Sidzikauską perduoti
šiaurės ar Sibiro tremtyje, nius ir skleisti jųjų idėjas, VLIKo sveikinimus Pirma Juozas Švaistas: JO SU nęs. Tik penki iš tos vai- ]uotai griebėsi išsaugoti, jei naitės- Rafaelės išveistą,
yra
apgaulingai jam Pietų Amerikos Lietu ŽADĖTINĖ, premijų o t a s džios nariai bu\o kilę iš dar ga]ima tas šalis sau,o išleido Arthur H. Stockvvell
o taip visiems tiems, kurie kurios
bekovodami už Lietuvos peršamos kaip socialistinio vių Kongresui, Buenos Ai romanas iš Vinco Kudirkos Lietuvos.
I ypač Lietuvą ir Įsakė komu- leidykla Anglijoj.
turinio;
Bet
tos
valdžios
sudarynjštų patikėtiems sudalyti
laisvę k jos geresnę ateiti
Algis Budrys parašė an
res, jam lankantis Argenti gyvenimo, 394 pusi. kaina
mo
metu
niekas
iš
jų
nei
yra kalinami, kenčia trem
$5.00.
gliškai
ir Gold Medai Book
tą
dabar
taip
labai
Lietuvos
f) istorijos klastojimą ir noje.
Lietuvoj,
nei
Vilniuje
ne
ty ie. ar vra nukentėję nuo iškraipymus, aiškinant, kad
Pranas Naujokaitis: U- gyveno. Jie gyveno Maskvoj okupantų garbinamą “Lai leidykla išleido romaną
VLIKo žodis jaunimui
J ietuvos okupanto bet ku cai-ų Įvykdytas Lietuvos
PELIAI NEGRĮŽTA I ir kaip kurie jų buvo per kiną revoliucinę darbinin “Rogue Moon” (Mėnulis
riuo kitu būdu.
pavergimas buvęs progre
Kovoje už tautos laisvę KALNUS, 509 pusi., kaina kelti i Lietuvos pasieni — kų ir vargingųjų valkiečių suvedžiotojas). Be šito ro
YLIKas sveikina paverg syvus ir išganingas lietuvių ir nepriklausomybę kiekvie $4.00.
valdžią”.
mano, Budrio yia išleisti
DaugapilĮ.
tu- brolius ir seseris tėvy tautai, ir
dar
5 romanai.
Žinoma,
čia
tik
pastabos,
no asmens ir kiekvienos
Vadinasi,
toji
“
revoliuci

nėje kviesdamas laikytis
Viena didelė New Yorko
Vytautas Alantas: TARP
tik priminimas, bet ne tų
g) nuolatini' rusų tautos į besikeičiančios kartos Įna DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 nė” valdžia buvo sudaryta ano meto gruodžio mėnesio leidykla netrukus išleis
tautiniu vertybių: savitos
šas yra reikšmingas, reika
už Lietuvos sienų. Gi tame Vilniaus Įvykių aprašymas. Henriko Radausko poeziją
dvasios, tautinių papročių į garbinimą ir aukštinimą, lingas ir svarbus. Jis laidoja pusi., kaina $4.50.
jos manifeste buvo pasaky
ir tradicijų, kalbos ir tvir ' paliekant kitoms tautoms tos kovos tęstinumą ir yra
.anglų kalba.
Vincas
Ramonas:
MIG

ta,
kad
ji
suraryta
Lietuvos
tik
antiaeili
vaidmenį.
tai tikėti, kad laisvės aušra
Lietuvių pasiuntin y b ė
laidas, kad tikslas bus pa LOTAS RYTAS, 166pusl., sukilusių darbininkų ir val
TURIME LIETUVOS
Lietuvai patekės.
Washingtone
paruošė 28
siektas. Džiugu, kad jau kaina $2.00?
4
1
Iškelti
Sovietų
Sąjun

stiečių
vardu
ir
kad
Lietu

ISTORIJA
pusi. memorandumą apie
YLIKas kviečia viso lais
nesniosios kartos, lietuviš
vos
ir
Bielorusijos
centro
Lietuvos okupaciją ir ji pla
vojo pasaulio lietuvius dar gos, kaip politinio veiksnio, kas jaunimas, yra Įrašęs
Tas knygas galima gauti
prievartini
pobūdi,
ypač
komitetas
nutarė
tokią
val

Dar
turime
dr.
V.
Sruo
čiai išsiuntinėjo. Jame su
daug'au sutelkti savo jėgas
Keleivio
administracij
oj
nemažą garbingų ir minėti-. „„„
„
« «
iškeliant
Sovietų
Sąjungos
džią
sudaryti.
gienės
Lietuvos
istorijos
ke

glaustai
duodama labai
ir pajėgumą Lietuvai laisvę
nų žygių tėvynės labui at- 636 Bioaduay, So. Boston
smurtą
ir
tai.
kad
nė
viena
Jos sudaiymo metu Lietu lis egzempliorius. Tai di daug medžiagos apie Lie
atrauti ir atstatyti valsty
liktų
127. Masstauta
nėra
Įsijungusi
Į
ją
binę nepriklausomybę.
va buvo dar vokiečių oku džiausia ir visiems supran tuvos padėtį.
Lietuvių Studentų Sąjun
laisvo apsisprendimo keliu,
puota ir gyventojų sukilimo tamai parašyta knyga, 947 Popiežius Honorijus III 1218
visų gos anglų kalba leidžiamas
2. Tarptautinės padėties o taip pat atkreipti
nebūta. Vokiečiai iš Vil psl. kaina $12. Kainą pake m. pavedė Prūsijos vyskupui
GAVOME NAUJĄ
žurnalas “Lithuanus” jau
dėmėsi
i
tai,
kad
sovietų
klausimu
niaus pasitraukė gruodžio ls lpidėjai.
ŽODYNĄ
eilę
metų
atlieka
dideli
dar

Kristijonui uždrausti pardavi
skelbiamoji tariamoji teisė
31 nakty.
VLIK as, išklausęs pra išstoti iš STRS yra tik pro bą, supažindindamas sve
Paragink savo bičiulį Ke- nėti lietuviams prūsams geležį,
Galop
tai
ne
Lietuvai
bu

Lietuviškas
angliškas
žosu pavergtosios
nešimus tarptautinės padė pagandinė
ginklus ir druską, tuo tikėda
pr i e m o n ė, timuosius prablemom^što
dy^p^uoU Vilto Pet^ vo sudaryta toji valdžia, bet leivį ii.ir»yti - ilgei,
ties klausimu, nutarė:
kadangi bet kokie ban proga ypatingai paminėti- rato, 586 puslapiai,
Lietuvai ir Bielorasijai.
mo. V.k.r... ture. ger, mas juos priversiąs greičiau
kryžiuočiams pasiduoti.
1) Ir toliau dėti visas dymai ta teise pasinaudoti ias specialus numeris, skir- *7.00.
I Lietuvos Ta.yba jau tų dr...„.
pastangas Įjungti Lietuvos būtų pagal sovietų baudžia

1918 m. gruodis Vilniuje

Vliko nutarimai

iie

kaina

i

KELEIVIS JSO. BOSTON

Nr. 52, Gruodžio 28, 1960

Naujieji metai Lietuvoje

Puslapis penktas
JIS NORĖJO KENNEDY NUŽUDYTI

NAUJAM METUI

Žemė sukdamos ratu
Vėl nutolo pamažu
Nuo saulutės spindulių
Į sritis erdvių gilių

ma daugelis tų pačių burių
ir spėjimų, kaip ir Kūčių
vakare. Daugelio jų pagrin
Tai šaltyn dienelės eis,
dinė mintis — koks likimas
šalčio gėlės pasiskieis;
laukia žmogų ateinančiais
Iš baltos speigų pilies
metais. Ypač rūpi du klau
Snaigių tinklą Gruodis ties.
simai: vedybos ir mirtis.
Gruodžio trisdešimt pirmoj
Liejama į vandenį švinas,
Seno Meto pabaigojvaškas arba kiaušinio bal
Viduryj tylios nakties
tymas ir žiūrima, kokios
Varpo gausmas pasilies:
susidaro figūros, arba de
Kai eisme nakties tylos
ginamas suglamžytas popie
Varj«is dvyliktą bylos,
riaus lapas ii* žiūrima, kokį
Iš slaptos laikų gelmės
šešėlį duoda suanglėjimas
Naujas
Metas atskubės
— žinoma, čia labai plati
dirva fantazijai.
Dėsniu amžinu raidosKitas svarbus klausimas,
Per padangę atplasnos,
kuris visiems rūpi: ar iš
Amžių mirusių keliais
gyvensiu aš ateinančius
čia i žemę nusileis.
metus? N. Metų išvakarėse,
Čia trumpai, trumpai viešės,
jei mėnuo šviečia, reikia ei
Tas pakvaišęs žmogus Richard Paul Pavlick. 73 m.,
Nepaliks didžios žymės,
ti žiūrėti save šešėlio — jei
buvęs pašto tarnautojas, suimtas ir kaltinamas, kad
Mirksnių
mirksniu pražygiuos
šešėlis bus be galvos, tai
jis rengėsi dinamitu susprogdinti būsimą prezidentą
Ir dings amžių pelenuos.
tais metais mirsi, o jei su
John Kennedy. Pavlick pareiškė, kad jis esąs kata
galva, tai išgyvensi (Židi
Nesuspėsim daug kovotlikas ir esąs įsitikinęs Kennedy esant veidmainį
kai). Arba: vakare įkiša
Despotizmą sudorot,
katalika.
sniegan po žagarą, jei ryto
žmoniškųman pažanga—
metą atranda kurį nors nu
Daugel metų eisena.
Tverečiaus par a p i j o j
griuvusį,
tai
tas
žmogus
(Vilniaus krašte) susirenka
Tat čia žemėj dar vergai
mirs prieš kitus Naujus Me
savieji, laukdami N. Metų
Vis puoš sostus prabangiai;
tus (Linkmenys).
geria ir valgo. Vienas kuris
Čia
lems dalią dar ilgai*
Per N. Metus esą galima
apsirengia senais blogais
Aukso gėlė ir ginklai.
Visur Naujųjų metų šven nimo laiškais ir lankymosi
paveikti ateinančių metų
drabužiais, o kur kokia gra
derlių ir laimę gyvulių ūky tė — sena šventė. Kiekvie pas gimines ir draugus
Eglutė
ži merga apsiiėdo naujais
vaikai
name krašte ji turi ypatingų laikotarpiu. Skotų
je.
Alaus
mėgėjų
krašte
baltais . “Senus Metus” išJoniškėlio apyl. manoma, požymių. Ir JAV į ją yra šaukdami “Hogmanay” pa
GERAI DAR, KAD NE
grūda lauk, t. y. ta senomis
pridėjusios savo priesko sipila po gatves Naujų Me
kad
N.
Metuose
iš
karto
JŲ VALIA
lupetomis apsirengusį, ii’
tų išvakarėse ir prašo pyra
geriant
po
keturis stiklus nių.
tada eina pasitikti “Nau
JAV spauda yra laisva.
alaus avys vedančios po i Sportą myli amerikiečiai gu ir vaisių iš kaimynų.
jųjų” — gražiai baltai ap
Ji
gali spausdinti tą ką
Dvylika vynuogių šventisavo populiariausius klasi
keturis
ėriukus.
Tverečiaus
sirengusios merginos. Tada
apyl. ūkininkas, apdalin kus paskyrė Naujų Metų rimo Madride Puerto dėl roti, neklausdama tokio ar
apverčia čerkas, nusvaido
damas N. Metuose elgetas, dienai ir pradėjo sveikinti Sol aikštėje yra Naujų Metų kitokio valdžios komisaro
pastalėn butelius ii- sako:
visados duoda javų indą savo pamėgtas komandas dienos iškilmių centras. leidimo. Kitaip yra Sovieti
“Dieni buvo metai, kad da
su kuo didžiausiu kaupu, ir Naujuosius Metus tuo Kai laikrodis muša dvyliktą joje. Ten redaktoriai tegali
bar Dievas duot geresnius”.
spausdinti tik tai, kas par
pačiu metu. Rose Bowl ko valandą, žmonės laiko iš[kad būtų derlingi metai.
Vyrai išbėbę į gatvę, pliukši.
Jei N. Metuose važiuo legijos futbolo žaidynės, V£la vununor^c ankstai vii*Q tijos cenzorių leidžiama.
imasi: kas ką apgali, snieBimba su Mizara norėtų,
kurios seka garsųjį Fasade- galvų ir valgo jas laimės
damas
išvirsi,
tai
javai
ge

gan pagriauna, tai jau pyk
vynuogę kad ir JAV bent lietuvių
rai derės (Kupiškis).
dos (Kalifornijoje) Rožių labui — vieną
čio nėra. Visi stengiasi kad
Daug spėjama iš N. Metų Turnyrą, buvo pradėtos kiekvienam metu mėnesiui. laikraščiai tegalėtų spaus
apgalėtų vienas kitą su nau
Vengrai tiki, kad kiaulės dinti tik tai, ką jie leistų.
oro. Jei šaltis išraižo lango 1916 m. ir davė pradžią
jais metais, — reikia pa
Štai Keleivis išspausdino
mažoms ir didelėms “bo\vl” palytėjimas Naujų Metų
stikle
panašius
į
kokio
nore
rodyti, kiek kas turi svei
javo varpąs pavidalus, tai žaidynėms per visą kraštą. išvakarėse atneša laimę. Janinos Degutytės eilėraštį,
katos. šaudo. Šeimininkė
tie
javai
ateinančiais metais Įvairiaspalvis "mummers” Pagrindiniuose Budapešto o Laisvė tuoj sušuko:
patiesia
naują staltiesę,
gerai derės. Bendras dėsnis paradas Filadelfijoje yra restoranuose ir kavinėse “Vagystė! Kaip drįstate
surenka senus ir atneša nau
yra toks: gražus N. Metų kitas Naujų Metų įvykis, taukais ištepta kiaulė yra Degutytės eilėraštį spaus
jus valgius ir gėrimus, —
paleidžiama vidurnaktį per dinti! Juk ji Tarybos Lie
oras
pranašauja
derlingus
tipiškai
amerikon
i
šk
a
s.
nors pusė butelio būtų likę,
tuvos poetė, o jūs Tarybų
ateinančius metus. Giedra “Mummers”’ paradas, kuris pačias linksmybes, ir sve Lietuvą ir lietuvių tautą
vistiek prie stalo neduoda.
pranašauja, kad vasarą bus turi šiek tiek panašumo į čiai ją vaikosi, kad paliestų. šmeižiate”!
Pirma geria šeimininkas, o
Anglijoje vyno stiklas ir
pilni kluonai gėrybių (Pa- Senosios Anglijos “mumpaskui šeimininkė, o kas
Nusiraminkite ir nesitikė
'
duonos
riekė yra atpildas
šaminė),
žvaigždėtas
dangus
mere
’
”
žaidynes,
buvo
pra

kite, kad kada nore kas iš
lieka, tai į lubas pila.
žadąs gerą gyvulių prie dėtas 1876 m. sausio 1 d. [atsilankiusiems piimiesiems Keleivio jūsų klaustų, kieno
Jaunimas ūžia visą nak
auglių (Balininkai), jei kaip didelis festivalis. Per j Naujųjų Metų svečiams. eilėraščius spausdinti.
tį. Apie 12 vai. ir mažus
sninga — karvės duosią [ praėjusius Naujuosius Me- ; Pirmasis atsilankęs atneša
Keleivis Lietuvos nešmeivaikus lopšyj pažadina, kad
I tradicinius šilumos ir gerodaug
pieno
(Dusetos).
Snieįtus
apie
du
milijonai
žiūžė ir nešmeiš. Jis tik aiški
jie savo laimės nepramie
Igas ir pustymas esąs derlin ! rovų iš rytinės Amerikos įvės simbolius (anglių, duo- no ir aiškirs, kad jai jėga
gotų.
gų metų pažymys (Aukš dalies sekė šį fantastiškai J nos ir druskos) ir yra mie- užkartas svetimas jungas
N. Metuose mėgstama
nes vjis “*i- I
tadvaris, Kurkliai). Tačiau, kostiumuotą ir maskaradiš- I lai• sutinkamas,
•
ii- tą jungą svetimieji palai
persirengti: beraiukai per
jei sninega dienos metu, tai ką paradą per Filadelfijos įleidžia” Naujuosius Metus. ko. Keleivis sakė ir sakys,
sirengia
mergaitėmis,
o
; Atstovaudamas
Senuosius
mirsią daugiau jaunų žmo Broad Street.
mergaitės berniukais ir ei
Metus, jis išeina per užpa- kad Lietuvos žmonėms tu
nių, o jei nakčia — tai senų
ri būti duota laisvė gyventi
Nore ir neįprastos yra kai į kalines duris.
na per visą sodžių, gązdina
(Marijampolė).
kurios
amerokietiškos
šven

vieni kitus. Dar persireng
Amerikoje Naujųjų Metų taip, kaip jie nori, o ne taip,
Jei saulė graži — bus čių iškilmės, tačiau didelė
kaip svetimieji juos verčia.
davo ir gyvuliais: meško
geri metai, jei saulė tekė Naujųjų Metų šventimo bū šventimas, kaip daug kas
Pavergtos Lietuvos žmo
mis, ožkomis ir arkliais
dama yra labai raudona — do dalis y’a atsigabenta iš šiame įvairenybių krašte, nių gražiais darbo vaisiais
(Vajasiškis).
bus dideli karai, jei vėjas Europos. Prancūzijoje ir yra sujungimas seno su nau Keleivis visuomet džiaugia
Apie Baisogalą pasako
siaučia — gyvulius užpuls Škotijoje Naujų Metų diena ju. Ir čia yra to krašto sti si, bet jis negali pakęsti,
jama, kad dvyliką mušant
prybė.
ligos.
kad svetimieji trukdo jiems
pasidarė ir pasiliko svar
būtinai reikia Senuosius
Dėl paties oro galioja biausia metų švente: do
A.
C.
tvarkytis
taip, kaip jie nori.
Metus nušauti. Praėjusiems
dėsnis: koks oras per N. vanų pasikeitimo, pasveikimetams atžymėti apie ZaMetus, toks vyraus ir per
piškį įkaldavo į sieną ragą
visus metus.
n
u

Paskutiniuoju metu so
džius juos pasitikdavo be
jokių ypatingų apeigų. Miesuose organizacijos rengda
vo bendrus pasitikimus, bet
jie niekuo nesiskyrė nuo
kitomis progomis rengtų
pokylių. Tik Kaune Karo
Muziejaus sodely rengia
mas sutikimas sudarė išimtį.
Čia susirinkdavo didžiulė
minia. Apeigas atlikdavo
karo invalidai. Kai dvyliką
išmušus suskambėdavo var
liai ir pasigirsdavo karo
orkestro grojamo ir minios
pritariamo Lietuvos himno
garsai... tikrai visi susirin
kusieji išgyvendavo nepa
prastas minutes.
Bet mūsų senoliai sutik
dami Naujuosius Metus da
rė tam tikras apeigas ir pra
mogas. Apie tai rašo dr. J.
Balys savo knygoj “Lietu
vių tautosakos skaitymai”.
* * ♦

Naujieji metai Amerikoje

—Maiki, ar tavo rosis
renušalo per buvusią pa
vieto ę?
—Ne, tėve.
—Ale pasakyk tu man,
iš kur tokia pavietrė galėjo
užeiti. Gazietos rašo, kad
nuo šalčių ir sniego žuvo
apie 200 žmonių.
— Taip pat žuvo labai
daug mažų paukštelių ir

jo tenai atsirasti, a?
—Kalbant įimtai, tėve,
sniegas netuii nieko bendra
nei su Dievu, nei su velniu.
Jis pasidaio iš sušalusių
vandens garų ore. Žiūrint
per mikroskopą, kiekviena
snieguole yra stebėtino gro
žio daugiakampė žvaigždu
tė. Tos žvaigždutės susi
formuoja iš vandens garų,
žvėrelių, tėve.
kai temperatūra nukrinta
—Nu, tai pasakyk gi,kas žemiau 32-jų Fahrenheito
čia kaltas, kad orai taip laipsnių, tai reiškia, kada
pasiuto? Juk seniau tokių vanduo sutirštėja ir pavirsta
ledu. Taigi ir sniegas yra
šturmų nebūdavo.
niekas
daugiau, kaip tik
—Tiems dalykams tirti
garai.
ir aiškinti, tėve, yra susida suledėję vandens
—O iš kur tu tą žinai?
ręs gana sudėtingas moks
—Aš, tėve, esu studija
las, kuiis vadinasi meteoro
logija. Bet aš čia jos neaiš vęs meteoiologiją, kuri tuos
kinsiu, nes tėvui būtų sunku dalykus aiškina.
—Maiki, aš vistiek neno
viską suprasti. Amerikiečiai
turi lengvesni būdą gamtos riu tuo tikėti. Juk ore negareiškiniams aiškinti. Jie pa į Ii būti tiek vandens;, kad
sako trim žodžiais:“ Act of pasidarytų tiek daug sniego,
God”. Reiškia, jeigu per kiek anądien Bostone pri
sniego pūgas ir šalčius žū snigo.
va keli šimtai žmonių ir
—Bet sniegas yra labai
daugybė kitokių gyvių, tai palaida, išsipūtusi vandens
tokia nelaimė yra Dievo forma, tėve. Jeigu-prisninga
10 colių, tai atrodo jau la
darbas.
—Maiki, aš ant to neso- bai daug sniego: bet jam
sutirpus, pasidaro tik apie
glasnas.
—O kaip tėvas sakytum? colis vandens. Lietaus kal
—Aš sakau, kad tokia tais prilija daug daugiau;
nelaimę gali tik velnias ant kaltais net potviniai pasi
žmonių*• užtraukti. Juk Die- daro, namus nuneša. Tatai
vas yra mūsų sutvertojas, parodo, kad ore yra daugiau
mūsų tėvas, tai argi jis vandens, negu tėvas manai.
norėtų ant mūs tokią vel Ties žemės paviršium van
niavą užleisti? Ir už ką? duo sudaro apie tris atmos
Juk mes jį garbinam, mel feros nuošimčius.
—Maiki, tu mane dažnai
džiamės, ii- savo pinigėlių
nesigailim, visada duodam, kritikuoji, kad aš negerai
jeigu kaltais ir padarom lietuviškai šneku. O kaip
kokių zbitkų, tai juk visada dabar tu čia kalbi? Matarloišsispaviedojam ir- kunigėlis gija, amtasfera, ir biesas
viską atleidžia. Nu, tai už žino kaip. Ar jau lietuviškai
ką gi mus Dievas korotų? nebemoki?
—Tie žodžiai, tėve, yra
Ne, Maiki, čia ne Dievas
priimti
mūsų kalboje dėl
kaltas. Tą sniego zavienjką
ant mūs užleido velnias, to, kad tinkamesnių nėra.
arba. kaip dzūkai sako. Išversti lietuvių kalbon jie
nesiduoda. Reikėtų kelių
z lyd ūkas.
—O kaip tėvas manai, žodžių, kad galima būtų
iš kur velnias galėtų gauti pasakyti ką jie reiškia.
—Tai kaip būtų mataitiek sniego, kuriuo užversta
logija
keliais lietuviškais
net 14 šteitų? Juk pagal
šventrašti, velnias negali žodžiais?
—Meteorologija,
tėve,
nieko sukulti. Jis tiktai
būtų: oro atmainų arba
naikina viską.
reiškinių
mokslas.
—Vot, to tai aš negalė
—Na, tai koks iš to mok
čiau davatdlyvai išvirožyt.
Nu, o kaip tu, Maiki, roko- slo pažitkas?
—Nauda iš jo labai di
ji: iš kur sniegas atsirado?
—Sniegas, tėve, nukilto delė, tėve. Meteorologijos
biuras kasdien skelbia oro
iš oro.
—Maiki, tą ir durnas permainas. Pasako, koks
žino, kad iš oro
nukilto. bus vėjas, koks matomu
Ale pasakyk, kaip jis galė mas, iš anksto praneša, kur

aiba vinį.
N. Metų naktis — nepa
prasta naktis, dargi esą ga
lima pamatyti, kaip raganos
šoka. Tuo tikslu reikia nu
eiti už klojimo ir atsistoti
už akėčių: prieš pat dvyli
ką pasirodysiančios raga
nos, kurios pirmiausia įvaiį iais būdais mėginančios
gązdinti, bet reikia nekreip
ti dėmesio — lygiai dvy
liktą jos pradėsiančios šok
ti.

# ♦ #

VAIKAMS DOVANA
Visa tas jau nuėjo į pra
eitį, kaip ir daug kitų daly
Išėjo iš spaudos Janinos
kų, kuriais šventai tikėta.
Naranės
mažiems vaikams
Bėga laikas, keičiasi ir mar
eilėraščių rinkinio “Jaunie
go svieto rūbai...
ji Daigeliai” antroji patai
R. M.
syta ir papildyta laida. Tai
tinkamiausia dovanėlė mū
sų mažiesiems. Knyga gau
siai iliustruota, Švietimo Ta
ŽALGIRIO MOSIS
rybos
patikrinta,
išleido
“Keleivis” išleido istori “Draugas”, kaira S 1.50.

N. Metų išvakarėse daro jos daktarės Vandos Sruogienės parašytą 24 pusi.
knygelę “Žalgirio mūšis“.
prasideda ir kuria kryptimi Neturintieji laiko stora knyeina uraganas. Tai yra be gų apie tą Lietuvos istori
galo svarbios žinios orlai
jos svarbų , J vyki skaityti
viams ir jūrų laivams, ypač
šioj knygelėj, ras tą, ką
žvejams.
—Olrait, tegul jau bus kiekvienas turėtų žinoti.
Knygelės kaina 50 centų.
tavo teisybė.

ATSIUNTĖ paminėti
LIETUVIŲ
KALB O S
VEISMAŽODŽIŲ ASPEKtai, parašė L. Dambriūnas,
160 pusi. Kaira $4.00, iš
leido Lietuvių Enciklopedi
ja. Tai svarus lietuvių kal
bos mokslo veikalas.

,

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS

Mūsų kalendorius 1961 metams šią savaitę baigiamas
spausdinti ir kaip tik bus įrištas, bus pasiųstas visiems jį
užsisakiusiems. Pats laikas jį užsisakyti.
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
vardai ir plati kalendorinė dalis.
Tėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na kaira parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendos šaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broad wa v ------ :------ South Boston 27, Mass.

t

t
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Vaikai ir žaislai

MOTERŲ SKYRIUS

V. FUNK1ENC r GBINKEVIČIOTĖ

VIENUOLIS

Kūčių naktis
(Tęsinys)
Rublinės pažadėjimas labiau paveikė Joną, negu
kas kita. Iš karto nusiblaivęs atsikėlė ir, užsimetęs kai
linius, išbėgo iš vaistinės. Prie durų apsidairė ir patylo
mis nubėgo i vieną skeisgatvj, ten apsižvalgęs, kita gatvės
puse, ligi kito ir tuoj sugrįžęs pareiškė, kad vaikino nie
kur nesimatą.
—Jonei, rasit jis prie ligoninės durų skambina, bėk.
pažiūrėk ir atsivesk . . . .Juk daktaro nėra ligoninėj, o
felčeris dar vakar išvažiavo su pačia į uošviją,—kas ji
priims.
Šį kaitą paklusnus Jonas vėl tekinas nubėgo net į
ligoninę. Pristygęs kantrybės ir didžiai susirūpinęs išėjo
į gatvę ir Gudelis: lauke šalo: į abu prospekto galu ėjo
po dvi virtini lempų: visoje gatvėje nebuvo matyti nė
gyvos dvasios, tik toli, už miesto žvygavo, it paklydęs,
garvežys, ir iš dangaus žemėn žiūrėjo milionai žvaigžde
lių.
—Ne, nėra,—tą pati pranešė sugrįžęs ir sunkiai al
suodamas Jonas,—ir panaktinio klausiau: mergina, sako,
neseniai kažkokia praėjusi, bet vaikino nematęs.
Valandėlę pastovėję ir pasidairę, abudu sugrįžo į
vaistinę, ir tik kai Gudelis Įėjo į kabinėtą, atsidusęs Jo
nas atsiliepė iš už indaujų:
—O iš tikrųjų gaila vaikiščio: žinoma, kas jį naktį
priims. . . —ir trupučiuką pagalvojęs, pridūrė:
—O mano vienas pažįstamas kurpius tai taip dėl
piršto ir mirė.
Gudelis tikėjos, kad vaikinas, niekur neprisi
skambinęs daktaro, bus priverstas vėl grįžti į vaistinę, ir
todėl paėmęs pirmosios medicinos pagalbos knygą, įsi
skaitė apie gangreną ir kaip ją gydyti.
Bet praėjo valanda kita. o vaikinas neskambino.
Ir vos tik Gudelis atsigulė, kaip prie vaistinės susto
rogutės
ir pravirko nakties skambutis. Šoko Gudelis
jo —
s
iš lovos, ir piima, negu atsikėlė Jonas, atidarė duris. Į
vaistinę Įėjo kažkoks ponas su dama. Jiedu pareikalavo
visokių kvepalų, odekolono, muilo, pudros. Atsakyt ir ne
duot Gudelis bijojo, ir todėl kantriai tylėjo ir laukė, kol
jo dama rinkosi parfumerijos; taip pat be jokio pasiprie
šinimo nusileido į pogrindi ir mineralinio vandenėlio.
Abiem išėjus vėl atsigulė.
Gudelis kad jau ir nebelaukė vaikino, tačiau žinojo,
kad jis vis tiek r.ebeužmigs, ir todėl atgulė net nenusitai
sęs, tiktai užsimetęs apklotu ir po juo galvą, kad ne taip
girdėtų, kaip knarkia Jonas.
Girdėjo jis, kaip laikrodis išmušė ir tris ir keturias,
kaip pro vaistinę kelis kartus pragirgždėjo kažin kieno
žingsniai, bet vis dėlto truputį užsnūdo, nes, neišgirdęs
vaipelio, išgirdo tik už kabineto durų Jono žodžius:
‘‘Kelkis, atėjo”.
Tuoj atsikėlė Gudelis, skubotai apsirengė ir pla
kančia širdim išėjo į vaistinę. Prie durų nedrąsiai stovė
jo tas pats vaikinas ir, atkišęs apvyturiuotą sopamąją
ranką, verkšleno.
—Broliuk tu mano, broliuk! — pripuolė prie jo
Gudelis ir apsikabinęs prisivedė prie rašomojo: — visą
naktį nemiegojau — tavęs laukiau... Sušalai, privargai
dėl mano kaltės... Broliuk tu...
—Man tik kokių milčiukų nuo galvos ir nuo pra
kaito, — verkšleno vaikinas.
’
—Visko duosiu, visko, tik nusiramink, sušilk; ne
drebėk taip! Sėsk štai čia prie krosnies... Jonai, duok
jodo, vatos duok, vatos daugiau, daugiau — matai, kaip
jis sušalęs.
Gudelis tepa jam ranką jodu, tveria ją į vatą. Bet
juo daugiau jis ją tepa. juo labiau ir labiau ji tinsta ir
įausta.
—Jonai, veikiau dirbk kompresą! Kompresą vei
kiau... Ko žiopsai!
Ir kol Jonas dirba kompresą, Gudelis bučiuoja
vaikinui galvą, spaudžia jį prie savo krūtinės...
—Man tik nuo galvos ir nuo prakaito... — šnab
žda pamėlynavusiomis lūpomis vaikinas.
—Visko duosiu, visko... štai tuoj paskambinsiu
miesto ligoninei, pašauksiu greitosios pagalbos vežimą...
Atvažiuos daktaras... Ligoninėj tave apžiūrės, šiltai
paguldys... Ranką išgydys... Nedrebėk taip, nedrebėk...

—Man tik nuo galvos... — beištaria vaikinas ir
išlėpsta ant jo rankų.
—Jonai, juk jis leidžias, — visomis galiomis šaukia
Gudelis ir spaudžia prie savęs vaikiną.
—.Jonai, bėk veikiau prie telefono ir skambink
miesto ligoninei! Dzinnn... dzzz... — net išsišiepęs
skambino suko telefono rankelę Jonas.
Dzinnn... dzzz... dzinnn...
Gudelis krūptelėjo, atbudo ir ūmai iššoko iš lovos.
Dzinnn... dzinr.n... — be paliovos skambėjo te-

5vėdijos princesė Brigitta susižiedavo su princu Jahann George Hohenzollern. Jų jungtuvės bus kitų
mėty vasarą.

BENAMIO DAINA
Z
Tu išeik pas mane,

Kai saulė toj kryžkelėj leisis.
Juk žinai, kad esu
Benamis, bėglys ir beteisis.

Bekepdama virtuvėj AL tą ar kitą išvadą, bežaisda
na nustebo, kodėl taip tylu mas jis turi duoti progos
bute. Vaikai ir vyras jau se išsivystyti savo fantazijai,
niai namuose, bet įprasto patobulinti savo skonį, pa
triukšmo nesigirdėjo. Ji rodyti savo sugebėjimą. Bet
įėjo į salioną, bet ten nieko per daug žaislų, ypač tokių,
nerado, radio tylėjo (ach, kur reikia tik spausti mig
kaip gerai!) ir tik katinas tuką, neduoda jam šios pro
miegojo išsitiesęs ant sofos. gos, o tik apkrauna jo vai
Savo vyrą su vaikais ji ra kišką sielą vis naujais,kal
do vaikų kambaryje prie tais sunkiai pakeliamais
didelio stalo, ant kurio buvo įspūdžiais”.
priversta pilna kartonų, j “Oi, Aldona, gal tu ir
margų poperių, klijų ir t. t. tiesą sakai, bet visi taip daVisi jie atidžiai diibo. Al ro. Nors, kai aš dabar pa
donai įėjus, jos sūnus sušu galvoju, tavo vaikai kiek
ko:
skiriasi nuo kitų”.
“žiūrėk, aš stogą dengiu,
“Nežinau, ar jie skiriasi,
greit baigsiu”. O dukrelė ar ne, bet kaip tik neseniai
išdidžiai pasakė:
skaičiau, kad vaikai dėl tos
“Aš negaliu rankos nu gausybės visokių žaislų
imti, turiu laikyti šį kartoną, tampa arba labai išdidūs,
nes tėvelis sienas kerpa”. reikalauja vis daugiau ir
“Tai ką? Jūs namą sta daugiau, arba jie auga iš
tote”? ! paklausė Aldona.
blyškę, apatiški, beveik nie“Taip”, atsakė vyras,
“tokį patį, kaip ir tu kadaise
turėjai — su nuimamu sto
gu”.

“Tai reiškia,
Aldona,
reikia kaip ir visuomet ieš
koti ii- saugoti “auksinį vi
durkį”, baigė Maiytė.
MOTERYS ATSISAKO
GIMDYTI
A f rikos centre yra Pietų
Rodezija,
kurios
plotas
150,000 ketvirtainių mylių
su 2,640,000 gyventojų. Ji
yra Anglijos kolonija, bet
jau turi nemažą savivaldą.
Tačiau kaip visoj Afri
koj, taip ir ten, yra gyvas
visiškos nepriklausomybės
šūkis, dėl kurios įvairiais
būdais kovojama.
Nepaprastų
priemon i ų
žada imtis moterys. Jos
pasiuntė Anglijos valdžiai
ultimatumą: “Mes nenori
me gimdyti vergų visuoti
nės laisvės amžiuje”. Vadi
nasi negimdysime.
Sakoma, kad ir vyrai tam
pritaria. Kiek tas ultimatu
mas paveiks anglus, pama
tysime.
.aaeooo9&scK»&sj<s

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovaneli

Nusišypsojus Aldona vėl
grįžo į virtuvę prie kepimo,
bet bedirbdama ji prisiminė
savo vaikystės dienas ir tą LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
kartoninį namą, kurį jai
što laikų, kieti apdarai .... $2.50
atsiminimai, kaip Ijetuva kerėsi
pastatė jos tėvelis. Daug iš miego. geriausia dovana kiek
Man vien lygūs laukai,
viena r-i-oua, gražiais kietais vir ŽEMfi DEGA. J. Savicko kai e metų
visokių žaislų ji turėjo prieš šeliais.
i'iuslruota, 410 puslapių,
(1929-1945) užrašai. Pirmoji da
Vien skliautai padangių žvaigšdėti.
ir po to namie, bet juos visus didelio formato. Kaina .... $5.50 lis 453 psl. Kaina .................... $1.50
Man benamio dalia
ji užmiršo, tik tą namuką DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
Vienatvėj budėt ir mylėti.
ji visados atsimindavo ir sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
TEORIJA. Trumpai ir
tą didelį džiaugsmą ii- pa minimai, 464 psl.. kaina—.$6.00 SOCIALIZMO
Tu išeik viena
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
tenkinimą ryšium su juo. 1905 METAI, Kioro Bielinio atsimi menės santvarka ir kodėl ji dar
Šią naktį basa ir vienplaukė,
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
antroji dalis. 592 puslaniai.
Ach,
koks jis buvo gražus nimų
Kaina .......................................... $<>.00
Po ežios obelim
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
lir įdomus! Ir kodėl? Tik
liškio meistriškas aprašymas, kaip
Manęs prisiglaudus palauki.
I PRAEIT;. K. zukn ikarai einant prie galo tūkstančiai
i todėl, kad ji pati galėjo ste- •ŽVILGSNIS
|
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
lietuvių bėgo į Vakarus ruo ru
$5.00.
na
i bėti, kaip tėvelis kūrė jį,
Užmy luošiu tave
sų ‘vaduotojų’, 526 psl. Kaina $5.09
i kad ji sakė jam savo pa- PASAULIO -LIETUVIŲ ŽINYNAS SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų
Ta meile benamio, beteisio,
r
įgeidavimus, kad stogas bū paruošė Anicetas Simutis, daugy pasakojimu ISO psl. Kajna .. $2.00
Palydėsiu atgal
be žinių lietuvių i- anglų kalbomis
tų raudonas, o duris gelto apie lietuvius visame pasaulv. BARABAS, Pae: Lagerkvisto Istori
Ir nueisiu, nueisiu, nueisiu.
apysaka, laimėjusi Nobelio pre
nos, kad ji jam irgi galėjo 464 psl. Kaina ........................ $6.50 nė
mijų. Kaina ............................ $2.25
DAINOS AMERIKOJE,
padėti. Savaites jie su tė LIETUVIŲ
V. Mykolaitis-Putinas
surinko ii- suredagavo Jonas Ba ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
veliu “statė” tą namą, ji lys, 472 dainos su gaidomis. Ang sų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
duotas kiekvienos dainos
buvo tokia linksma ir lai liškai
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
turinys, todėl tinka dovanoti ir
kaina ......................................... 50 C’t.
nekalbantiems, irišta
minga, nes kas vakarą ji lietuviškai
326 pusi. kaina ........................ $5.00
lefonas.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
sėdėjo prie stalo kartu su
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Gudelis patamsy sugraibė telefoną, pridėjo prie tėveliu, stebėjo kaip namas MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim.
Amerikos lietuviams, 144 pusla
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis. J.
pių. Kaina ............................... $1.00
ausies vamzdelį ir visas drebėdamas paklausė:
Balys ;r J. Žilevičius, 226 nsl..
“augo”. Kaip gerai, kad
kaina .......................................... $5.00.
—Klausau... Kalpoko vaistinė!
CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
jos vyras ilgi rado laiko
trijose dalyse, kiekviena dalis po
BŪDAS IŠMOKTI ANG
—Kam vaistinė! Kokia vaistinė! Velniop vaistinę! pradėti “statyti” namelį su LENGVAS
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
LIŠKAI. Gtr.aurias vadovėlis pra
dedantiems
angliškai
mokytis,
vaikais.
Man reikia miesto klubo!
duoda ištarimą, angliškus pasikal. NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
Ji paėmė didelę lėkštę, bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt. M. Michelsonienė, 259 įvairiu lietu,
—Jonai, koks tu panaktinis, kad negirdi, kaip
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
132 puslapiai, kaina.................. $1.25
skambina į vaistinę, — užpuolė jis darbininką, — tu padėjo ant jos riešutų, sau MARLBOROUGH’S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT M. Inkie-ė. ge
sainių
ir
saldainių.
miegi, o publika negali prisiskambinti...
ras vadovėlis ’.etuvių kalbos mo POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga. 250
kytis angliškai kalbančiam, 144
“
Nunešiu
jiems
vėliau
”
,
—Kai aš miegu! Aš miegu! Telefonu tai skambino,
puslapių. Kaina .......................... $2.50
psl., kaina ............................. $1.25
' A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
bet į vaistinę niekas neskambino... Kaip tai aš taip ne galvojo Aldona, “ir pati
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
pasižiūrėsiu,
kaip
toli
jie
girdžiu... O prie telefono ponas neliepia mums...
PRADAI. Populiari ir naudinga
na kietais viršeliais $2.00, o mink
su mano statyba nuėjo”.
knyga šių dienų klausimams su
štais viršeliais ........................ $1.00
Argi niekas nebuvo atėjęs.
prasti. Kaina ............................. 50c
Suskambėjo
telefonas.
ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
—Žinoma, niekas. Pro vaistinę tai praėjo bent keli, Tai buvo Marytė.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
bet į vaistinę niekas... Kaip tai aš miegu... Aš girdžiu...
riaus
Katiliškio
romanas.
514
nsl..
“Kaip gyvuoji, ką darai, kieti vigeliai Kaina ........... $5.00. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
Ponaitis gal susapnavai...
kaip vyras ir vaikai”? klau
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
SŪNŪS. Andriaus VaincGudelis nutylėjo. įžiebęs žiburėlį jis išsėdėjo ligi sė ji. Sužinojus iš Aldonos, NEMUNO
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
IR
BOL
pat ryto.
kad vyras su vaikais sėdi jos ūkininkų sukilimo prieš Sme SOCIALDEMOKRATIJA
ŠEVIZMAS Pagal Kautskj. nau
tonos diktatūra. Pirma dalis 280
jausiomis žiniomis papildyta tuo
Kai atėjo į vaistinę tarnautojai, ir principalas svei ir “stato namą” iš kartono,
psl. K&ina................................. $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
kino ir jį švenčių, linkėjo laimės, sveikatos ir viso gero, Maiytė sušuko:
NEMUNO SŪNŪS, Andr jaus Valu<romano antroji dalis, 426 pus SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
“Na, žinai, nesąmonė. Tu ko
jis tik mikčiojo, kraipė akis į šalis ir jautė, kaip šitie
lapiai. Kaina ............................. $4.00
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
gali pirkti puikų namuką,
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
žodžiai degino jo širdį.
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo
dabar
jų
yra
net
su
elektros
meninių formų plėtojimeri pagrin TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Išėjo jis iš vaistinės, lyg sunkia našta nešinas.
apšvietimu. Aš savo sūnui dai. Paulius Galaunė, didelė kny- Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
8* su daugybe paveikslų, gerame socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Jau nebelinksmino jo nei Kalėdų šventės, nei giedrus
pirkau rakietinį lėktuvą. popieriuje.
Kaina .................... $8.50
žiemos rytas, nei vos patekėjusi iš už miško saulutė, nei Jis yra tokiame vamzdy,
JUOZAS STALINAS, arba kaip
SIAURUOJU TAKELIU, K.
B.
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs
jos spinduliuose kylą į dangų iš kaminų dūmai: nebevi apačioj reikia tik pasukti
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.
ir iš Amerikos lietuvių gyve
liojo jo akies ir šerkšna aptraukti, lyg iš metalo nulieti, ir rakieta išlekia į viršų. vos
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00 DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
medžiai... Žiūiėjo į žmones, ir žmones atrodė jam ne Paskiau dar auto, kurį gali TIKRA TEISYBfi APIE SOVIETŲ vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro LietuRUSIJĄ, arba komunistų diktatū
linksmi paniurę ir, kaip jis, nepatenkinti.
ma iš tolo vairuoti — tik ra
\oje. Kaina............................ 25 Cnt.
faktų šviesoje. Trumpa oolševizParėjęs namo, jis net neapsidžiaugė savo išpuoštu reikia paspausti tam tikrą <no istorija ir valdyme praktika. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
Labai daug informacijų, 96 psl.
PARTIJOS PROGRAMINfiS GAI.
kambariu ir neparagavo nuo stalo gardžiai pagamintų migtuką. Dar pirkau jam Kaina ...................................... 50 Cnt.
KĖS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.
valgių. Išgėręs stiklą arbatos, susilietė kanapoj ir pirmą povandeninį laivuką, jį net NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
užsukti nereikia, tik pa PINIGAI, parašė Jonas Karys, la NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
kaitą savo gyvenime giliai susimąstė.
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
spausti.
popiera. Kaina ........................ $5.00
“Maryte, Maryte, palauk AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
(Galas)
laikų iki Lietuvos ne
akimirką, palauk! Spausti STAUS VIETININKAS? Parašė seniausių
priklausomybės galo 1795 metais.
M. Valadka. Svarbu susi.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
! visokius migtukus! Juk tavo kunigas
pažinti. Kaina ........................ $1.20
veikslų, 396 psl., geras popierius,
GERIAUSIA DOVANA
Kipro Bielinio “Dieno- sūnus dar per mažas to
kaina ........................................ $10.00
MILŽINO PAUNKSMft, Balio Sruo
jant”, kaina $6.00.
kiem žaislam, o be to, ach, gos trilogiška istorijos kronika, 72 ALTORIŲ SEšftLY. V. Futino-Mydidelio formato, gera popie
kolaičlo romanas trijose dalyse.
Jei galvojate apie dova
Maryte, be to,... per daug psl.,
ra, kaina..................................... $2.50
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
Kipro Bielinio “Penktieji dovanoti visokių techniškų
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
ną savo pažįstamam ar
KQDĖL AS NETIKIU f DIEVĄ?
dėjo kunigystės dėl moterystės.
ir
bendrai
įvaįrių
žaislų
Atvira
nuomonė,
įdomūs
argumen

draugui, tai atsiminkite, metai”, kaina $6.00.
Visos trys dalys įrištos į vienų
knygų, kieti viršai, 031 puslapis.
tiesiog kenksminga vaiko tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
kad geriausia dovana bus
Kaina ..................................... $6.00.
Jas galite gaut! ir Kelei sielai. Vaikas turi žingsnis
šios knygos:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
po žingsnio eiti į gyvenimą,
vio administracijoje:
“Lietuva
636 Broadwav,
susipažinti su jo įvaire
KELEIVIS
budo”, kaina $5.50
27,
535 E. Broadway
— į—.
JJo. Boston, Maso.
nybėmis. Jis turi pata prieiti
Juk žinai, kad ne man
Tie rūmai ir šviesios seklyčios,
Kur kviestiniai švečiai
Piktai iš manęs pasityčios.
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Progresyvės reikšmės turinys

Poslapis septini—

KELEIVIS 30. BOSTON

— 11 centų, Maskvoj 20
papirosų — 1 rub. 80 kap.,
New Yorke — 25 centai.
Maskvoj degtinės pusė li
tro — 26 rab. 80 kap., New
Yorke 3 dol. 16 centų.
Tai Maskvos darbininkui
uždarbio požiūriu pasivyti
New Yorko pramonės dar
bininką nėra taip lengva,
juo labiau, kad maskviniam
darbininkui po kojų pai
niojasi kompartija su jos
direktorium priešakyj.

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

ikad mano darbo pareigos
'atima visą laiką ir nelieka
S V E IK 1 N U
nė minutės kitiems, netgi as
Mano širdingiausi linkėji meniniams reikalams. Malo
mai “Keleivio” visiems skai nėsite atleisti.
tytojams, bendradarbiams
Šridingai Jūsų
ir laikraščio štabui links
A. Jenkins
mai praleisti Kalėdas ir lai
Havajuose
mingai sulaukti Naujųjų
Metų. Kartu nuoširdžiai at
siprašau savo artimų bičiu
JlešKojimai
lių, su kuriais per daugelį
metų žiemos švenčių proga Ieškau Onos LEŠKUNAITĖS iš Pa
miestelio, Šiaulių apskr., Kau
keičiausi atvirukais ir šie pilės
nu gub. Kartu atvažiavom j Ame
met nuo daugumos gavau, riką. Turiu svarbų reikalų. Ji pati ar
rašykite:
bet visiems negalėjau pa ją žinantieji
Kokas Praspalewskas
2435 W 45th Street,
siųsti dėl tos priežasties,
Chicago 32, III.
(2

UŽSAKĄ “KELEIVI”
DOVANŲ

Elzbieta ir Stasys Norvai
Nemažai lietuvių karo
metu gyveno ir dirbo Vo šai iš Ocala, Fla., atnaujino
žiugždinėj Lietuvos TSR Lietuvoje turėta.
kietijoje. Jie žino, kad ne 'prenumeratą ir užsakė ka
istorijoj ne vienoj, bet
Ir visa tai, dabar sovieti
visur buvo pakenčiamos le n d orių J. Stramskiui,
keliose vietose yra pasaky niai istorikai mėgina pa
gyvenimo sąlygos. Bet anuo Span*, Fla. • • •
ta, kad Lietuvos įjungimas teisinti ir imasi įrodinėti,
metu Vokietiją valdė na
i carinės Rusijos imperiją kad toks Rusijos užkaria
Mrs. Helen Bilitzer iš So.
ciai ir liepsnojo karas. Be
turėjo lietuvių tautai pro vimas Lietuvos lietuvių
to, Hitleris sakė, kad kitos Bostono, užrašė laikraštį
gresyvės reikšmės.
tautai turėjo progresyvės
tautos yra mėšlas, ant ku Mrs. Antaninai Rosavage,
O štai koks buvo tos pro reikšmės.
rio turi augti ir tarpti vo So. Bostone.• • •
gresyvės reikšmės turinys.
Ir šią, šių dienų Rusijos
kiečių tauta. Todėl svetim
1830-31 m. buvo sukilusi okupaciją, Lietuvoje mas
taučius kaip vergus į dar Mrs. Anna Girourd iš
Lietuva kaitų su Lenkija kviniai komunistai visaip
Candia, N. H., užsakė laik
bus varė.
tikslu nusikratyti carinės mėgina pateisinti ir įrodyti,
Vielinės žinios
šiandien kiti laikai. Da raštį Mr. John Šidlauskui,
Rusijos imperijos okupa kad tik dabar Lietuva pra
bar Vakarų Vokietija — Fitchburg, Mass.
• «*
cijos. To sukilimo pasėkoje, žydo, jos bendras ūkis su
demokratinė respubl i k a.
Mirė S. Žižniauskas
Lietuvos valstiečiai dėjo klestėjo, žmonių kultūra
Mrs. A. Dumbrauskas iš
Jos ekonominis gyvenimas
pastangų nusikratyti ne pakilo.
Gruodžio 23 d. staiga mi- dabar klesti. Jai trūksta Worcester, Mass., atnaujino
O faktinai ir Rusijos rė Stasys žižniauskas, gy- savų darbo rankų. Jų dau- prenumeratą A. Stankevi
vien tik Rusijos okupacijos,
bet kartu ir išsijungti iš komunistų valdžia, kaip ir venęs 929 Fourth St., So. giausia surado
N. Y.
Italijoj. čienei, Amsterdam,
* *»
baudžiavos. Sukilimą Rusi carinė, varo Lietuvoj rusi Bostone. Į Ameriką jis atvy- Šiuo laiku su maža ispanų,
darbą. . Visoms
jos kariuomenė numalšino. fikacijos
P. Cypas iš Paris, Ont.,
...
.
., ko po antrojo pasaulinio ka- beneliuksų, olandų ir kt. damokykloms
yra
pavalomai
L
o
Ve|ionis
pa
,
iko
liūdin
.
Štai ką apie tai toje istori
limi, dirba įvairiuose Vo Canada, švenčių proga už
primesta rasų kalba ir ji čius žmoną Elzbietą Kairai- kietijos fabrikuose virš sakė laikraštį savo pussese
jos 409 pus. pasakyta:
“Sukilimą numalšinusi, dėstoma lietuvių kalbos tytę-žižniauskienę ir du sū 325.000 svetimtaučių. Tas rei Mrs. M. Martinkus, HaLietuvių
kal- nus—Algirdą ir Stasį.
caro valdžia ėmėsi žiauriau- sąskaiton.
------------------ T —
skaičius kitais metais dar milton, Ont.,♦ Canada.
# ♦
šių priemonių prieš Lietu-! bos dėstymo valandos siaui padidės.
vos valstiečius. Žemaitijos ■ rinamos, rasų plečiamos.
Lapkričio 4 d. Hambur Mrs. Frances K. ThamaNaujų Metų sutikimai
kaimuose buvo apgyventi Tiesa, spauda lietuvių
ge įvyko atskira valstybių gos švenčių proga atnaujino
kalba
nėra
uždrausta,
bet
Naujųjų
Metų
sutikimai
baudžiamieji būriai, kurie
darbo ministerių konferen prenumeratą Charles Kelly,
rykštėmis vertė valstiečius ji nei*a laisva n tun taip ^us: Lietuvių Piliečių Drau- cija, kurioje ir vyriausias Baltimorę, Md.
pra. darbo ministeris Blank vie
paklusti dvarininkams. Nu lasyti kaip Maskvos yia |gijos didžiojoj
MAYNARD, MASS.
kentėjo ir Lietuvos mokslo įsakyta. Pei ją, pasitikeji- 'dgja g vak rengia Daina- šėjo. Toje konferencijoje
įstaigos. Už aktyvų studen mas sava, lietuvių tauta vos sporto kluba3.
paaiškėjo, kad svetimšaliai
Mirė P. Grigas
tų
dalyvavimą sukilime rausiamas ir kalama, kad Tautininkų name, pradžia darbininkai nevisur jaučia
vaj vak
1832 m. uždarė Vilniaus lietuvių tauta pranyktų be 9
si patenkinti. Braunschwei- Gruodžio 23 d. staiga miunversitetą”.
rasų atramos.
Sandaros svetainėj, pra- g’o becirke italai net strei mė senas Keleivio skaityto
J. K
O tos knygos pus. 438
kavo. Centrinės vyriausybės jas Petras Grigas, 84 metų
džia 8 valandą.
dar pridėta:
darbo ministeris Blank pa amžiaus. Velionis gyveno
'Lietuvių ir rusų kultū-: UŽDARBIAI MASKVOJ
sakė : Mes su milionais 84 Glendale St., Iš Lietuvos
J V OKAI
riniams ryšiams plisti ir,
IR NEW YORKE
pabėgėlių susitvarkėme, tai jis atvyko į šį kraštą prieš
Turtuolis
mėgina
į
dangų
lietuviu<t kultūrai kilti trukir su tūkstančiais susitvar 59 metus.
patekti
dė po 1831 m. sukilimo
New Yorko miesto pra
kysime, tik reikią laiko, Liko nuliūdę du sūnūs:
nuolat stiprinama rusifika- monės darbininko vidutinis Mirė šykštus turtuolis ir noro ir kruopštaus darbo. Petras ir Adomas ir dvi dukcinė caro valdžios politika”. uždarbis 2 dol. 17 centų barškina Į dangaus vartus. Jis reikalavo tiems darbi terys Mrs. Raymond Sheridan ir Mrs. George Morris.
O štai po 1863 metų, po per valandą.
Ateina angelas ir klausia, ko ninkams statyti tinkamus
pakartotinio Lietuvos suki
Maskvos miesto pramo norima.
namus, sąžiningumo ir mei- Jiems reiškiame mūsų užuo
limo ir valstiečių mėginimų nės darbininko uždarbis —Prašau įleisti mane į dan_ lės, kad jie, sugrįžę į savo jautą.
nusikratyti baudžiava, cari 4 rub. 40 kapeikų per va- gu.
į kraštą, galėtų gražiai VoVeduhos
nė Rusijos valdžia tą suki valandą. Tenka pastebėti, —O ką gero esi padaręs? .kietiją prisiminti. Be to,
limą įveikusi, uždarė visas kad Maskvos pramonės —Daviau elgetai 5 centus. įsakė darbininkus tik tada Pusamžė našlė moteris vedybų tik
nori susipažinti su geru vyru,
Lietuvoj mokyklas, atleido darbininkų uždarbis žymiai —To neužtenka. Ką daugiau atsivežti, kada turės geras slu
kurs norėtų gyventi ūkyje. Turiu* dvi
vienai nubodu. Su laišku
visus lietuvius mokytojus didesnis negu kitų Rusijos gero padarei?
Į patalpas. Jokiu būdu į ba- farmas.
prisiųskit fotografiją.
ir uždraudė lietuvių spaudą. miesto pramonėj dirbančių —Turtuolis ilgai galvojo ir, l akus nekišti,
Mrs. Antanina Jaks,
420 St. Thomas Avė.
Uždarytų pradžios mokyk jų. Pagal bendrą rublio pagaliau pasakė:
Be to, toje konferencijoje
Albert Lee, Minn.
(2
lų vietoje pradėjo savas įpirkimo pajėgumą New —ir trečiam elgetai daviau darbo ministeris Blank rei
steigti su dėstomąja rasų Yorko darbininko uždarbis 5 centus. Tai viskasŠv. Rašto Tyrinėtojų
kalavo naujo patvarkymo
kalba, bet jų žymiai ma penkis kartus praneša Mas- Angelas pašaukė savo sekre- fabrikų daktarams, susirū
SKELBIMAS
žiau atidarė negu seniau kvos darbininko uždarbį.
torių, liepė jam atiduoti šik- pinti geresniu mokinių iš Garbingi Dievo žodžio Pažadėjimai
Nuo pradžios iki pabaigai Biblija
Ruginės duonos, bulvių Štuoliui 15 centų ir pasiųsti jj laikymu ir išmokslinimu.
kalba apie panaikinimą dabartinių
kainos Maskvoje yra va j peklą
Galop buvo svarstoma, nepalankių aplinkybių, panaikinimą
ir visos žemės garbinimą.
dinamos
“
polinėm
kainom
”
.
KNYGOS JAUNIMU!
ar leisti dirbti sekmadie pikto
4 Mozės 14-21, mes skaitome, kad
Praktiškas skotas
Viešpaties šlove bus pripildyta visa
Duona, bulvės parduodama
niais. Palikta laisvos ran “žemė.
” Kitas Dievo pranašas, įža
Jei
jaunas nepamėgs žemiau jų sąvikainos. Mas Amerikietis škotui už šunį kos. Vadinasi, pagal reikalą das, kurs rašė daug šimtų metų vė
skelbdamas galutiną Dievo tiks
knygos, jis jos »eskaitys ir kvoj ruginės duonos vienas pasiūlė 5 svarus, o anglas ke bus dirbama ir sekmadie liau,
lą, pasakė: “štai ką Viešpats sako:
Dangus mano sostas, žemė gi mano
uaugęs. Todėl tėvai turi kilogramas kaštuoja 1 rab turis, Skotas šunį pardavė an niais.
pakojis;” “aš padarysiu savo kojų
parapinti vaikams ko dau- 13 kapeikų, New Yorke — glui. Amerikieti tas labai nu
vieta garbingą.”—Iza. 66:1; 60:13.
Ignas Šmigelskis
Vienas po kito visi šventieji Bibli
iau lietuviškų knygų. Pirk baltos duonos — 47 cent. stebino ir‘todėl jis paklausė
jos rašytojai kalbėjo apie įsteigimą
žemėje pasiliekančios teisybės ir ra
dami vaikams dovanas, vi Maskvoj bulvių — 1 rab škotą:
mybės. kuriai nebebus galo. Ir vėl
1
suomet atsiminkite knygą ir 10 kapeikų, New Yorke 13 — Kodėl tamsta pardavei
pranašas Izajas sako: “Nes kaip že
DABAR JŪS GALITE
mė augina savo želmenis ir kaip sota dovanokite. Keleivio ad- centų. O štai už vieną ki- šunį mažiau už jį pasiūliusiam ? į
las želdo savo sėklą, taip Viešpats
APLANKYTI
Dievas želdins teisybę ir girių ir vi
ministracijoje galite gauti logramą cukraus Maskvoj Skotas jam šitaip paaiškino:
SAVO GIMINES
sų tautų akivaizdoje.” (Iza 61:11.)
šias jaunimui tinkamas kny-. moka 9 rub. 40 kap., New — Matai, šuo iš Londono
Aukščiau minėtoms pranašystėms
LIETUVOJE
:vykstant. įvyks ir kita pranašystė,
gas:
j Yorke — 24 cent. Maskvoj gali sugrįžti, bet jis negali į IR KITAS U. S. S. R. VIETAS Į kurioje
šitaip parašyta: “Kurs pada
PAVIENIAI AR GRUPĖMIS J rė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas
PASAKĖČIOS,
A.
Giedrius, i vilnonė
prastutė vyriškų Atlanto vandenyno perplaukti. . jj Tūkstai.čiai
pasitenkinusių lanky-t juose yra, kurs laikosi ištikimybės
i;££JeiSapsj
Š2M;drabuži” eilutė kaštu°J'a
J
tojų sako apie darbingumą
( per amžius, daro teisybę skliaudžia/
COSMOS TRAVEL
j miemsiems; duoda maisto alkstanDidelis biznis
DVYNLK6S, N. Butkienės a-1,1’00 ™bh<J, bet tai oficiali
j
BUREAU, Ine, New Yorke,
t tiems. Viešpats paleidžia apkaltin
Pasakaitės vaikams, 34 psl.. karna, juodoje rinkoje bran
— Pone direktoriau, aš tam- j j kuris tvarkė jų keliones i įvairias i tuosius: Viešpats apšviečia akluo
Viešpats pastato sulaužytuo.
dina ...................... $1.00 gesnė. New Yorke kiek štai tunu dideli bizni pasiūlyti..) MES pADEDAME JUMS į sius;
sius; Viešpats myli teisiuosius; Vieš
sergi ateivius, palaiko našlaitį
SUBADO -5V°: geresnės vilnos tokia eilutė Už vieną žodi tamsta gali uz-! į SUTVARKYTI VIZŲ IR į pats
>r našlę, ir sunaikina nusidėjėlių ke
kai-J KELIONIŲ REIKALUS. ' lius. Viešpats karaliauja per am
jaunimui,
108 psl.,
kai- kaštuoja oO dol. 41 cent. dirbti 4 tukst. svarų,
žius, tavo Dievas, o Sione, iš kartos
na .................................... $2.00 Vyriški odos pusbačiai — bėjo vienos anglų įstaigos tar- z
į kartą.”—Psalmė 146:6-10.
Informacijų dėl vizų reikalavimų t
Tada išsipildys ir kiti Psalmisto
naktys karaliskiuose. Liu- 245 rub.
Maskvoj, New nautojas savo direktoriui.
J ( ir rezervacijų, prašom rašyti £ žodžiai,
kuriais jis dar pasakė: “Iš<!o Dovydėno apysaka. 163 psl„
arba kreipkitės:
— Malonu tai girdėti, sakyk; į į
:ikrųjų jo išganymas arti tiems, kukaina ........................................ $2.00 Yorke — 15 dol. 10 cent
ric jo biio, kad šlovė gyventų mūsų
MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- Maskvoj muilo
100 grm. — Aš girdėjau, kad tamsta • COSMOS TRAVEL
šalyje. Pasigailėjimas ir ištikimybė
roro
BUREAU, Ine.
-usitinka. teisybė ir ramybė bučiuo
69sS:l2 rub. 10 kap., New Yorke savo dukrai duodi penkis tūk
kaina *ps“k”t5s.
jasi. Ištikimybė dygsta iš žemės ir
45 West 45th Street,

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

* Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalviu
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blanką
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Maas.

stančius svarų.
New York City, N. Y.
— Taip. O kas tokio?...
Tel. CI 5-7711
Aš ja imsiu už tūkstantį, j COSMOS . . . P®d^a keliautoJ'
* s
jams jau nuo 1898 metų.
— atsakė tarnautojas.

Naujųjų Metų proga sveikiname visus Draugijos na
rius, linkėdami jiems asmeninės sėkmės ir nepaliauti
dirbti ir stovėti Lietuvos laisvės ir bendrai demokratijos
sargyboje.
LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS
Centro Valdyba
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60 kuopos narius
ir visus sąjungiečius nuoširdžiai sveikina Naujųjų Metų
proga ir linki didelio pasiryžimo tęsti kovą dėl Lietuvos
laisvės ir mūsų siekimų įgyvendinimo.
LSS 60 Kp. Valdyba

Visus Draugijos narius, jų draugus ir pritarėjus svei
kina Naujų Metų proga ir linki sveikatos ir sėkmės
Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 Kp. Valdyba
Naujųjų Metų proga sveikina visus savo narius,
ypatingas jaunamečius, linkėdama daug sveikatos ir būti
ištikimais Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariais.
SLA 359 Kuopos Valdyba

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai idomavosi Karalienės Mikaldos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsipildydavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversti!. Knygelę išleido Petras Pleske
vičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.
Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu :

P. Pleskevičius 288 Emerald St.. North Hamilton. Ont. Canada

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ........................................... $33.00
dydis virš 42 numerio ................................................ $37.00
• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
dydis nuo 36 iki 42.................. $61.00
dydis virš 42 numerio................... $70.00
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42..................................... $95.00
virš 42 numerio.................................106.00
• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAI.NIERIL. tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42......................... $98.00
virš 42 numerio..................... $110.00
• Vyru STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka. 1 jardas 54” platumo ............................. $4.13
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu.
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos .............................. $38.00

• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria-_
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
pilnas apsiaustalo ilguma-; ........... $09.00
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas............ $75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
bams ar chalatams, 1 jaidas 60” platumo .......................... $2.90
— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO' TOCIKLAMS PADANGAS
j
;

TA

Z AB

51 Reurvoir St, CAMBRIDGE, Man. Tel. KI 7-9705

j

)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam daroai, audėja
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

teisybė žiūri iš dangaus, nes Vieš
pats suteikia malonumą, ir mūsų že
mė duoda savo vaisių. Teisybė eina
pirm jo ir žingsniuoja jo keliu.”
Psalmė 85:10-14.
Taigi tie, kurie pažįsta Biblijos ar■>a Šventojo Rašto mokslą, gali kar
tu su Psalmistu sakyti: “Viešpaties
statymas tobulas, jis atgaivina sie
lą; Viešpaties liudijimas ištikimas, jis
suteikia išminties
neklastingiems.
Viešpaties paliepimai tikri, jie pa
linksmina širdis; Viešpaties įsaky
mas tyras, jis apšviečia akis. Viešpa
ties baimė apvalyta, ji pasilieka per
amžius; Viešpaties nutarimai tikri,
visi draug teisingi. Jie geistini labiaus kaip auksas ir saldesni už me
dų. Tavo tarnas esti mokinamas
jais, ir ui jų sergėjimą daug atlygi
nimo.”—Psalmė 19:8-12.

SUA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai mėty ypatingai naudingą jaunimui- Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—:rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRARAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas
3954 E. 41 st St., Clevelaad 5, Ohie
Mes turime pasiskaitymui lapelių,
ir atsiųsime nemokamai šitas knygas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės žinios; Tėvas aūnus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pratas; Atai jūsų Karalius; Tiesa apie
pragarą.

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA .MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU
Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

,
,
;
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Dr. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street,

New York 1, N. Y.
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Bostono
mamytė jam pritarė piani- į „
tik M 00
Jau buvo rašyta, kad pro
itno
met
irm
IviL'lo
uon.
mi
fesorius Steponas Kairys- ‘ Lituanistinė Mokykla ren- nu
-Kaminskas po operacijos gė Kalėdų eglutę, kuri šuteiV. Čepaitės paruošti 1-5
Nepaprastai Svarbus
sveiksta poilsio namuose, kė daug džiaugsmo ne tik skyrių mokiniai visai sklanDabar jo adresas yra toks: į mokyklos vaikams, bet ir jų džiai sudainavo 4 dainas.
PRANEŠIMAS
Prof. J. Kaminskas
; tėvams. Vaikai džiaugėsi Buvo nemaža eilėraščių Visiems Tautiečiams, SiunVilią Mon Repos
[gražia eglute ir gautomis pasakyta. Visi juos sakė čiantiems Siuntinius į Lie
dovanėlėmis, o tėvai akis iš- gražia tarsena. Sakė ir čia tuvą ir į Kitus Kraštus.
Nursing Home
tempę žiūrėjo ir klausėsi, gimusių ir augusių Prakapų
P. O. Box 85,
kaip jų mažučiai tapo dide- sūnus iš visų jėgų stengda- General Parcel & Travel Co.
Smithtown, L. I., N. Y.
359 W. Broaduray
liais aktoriais, nes jie dai- masis teisingai tarti žoSo. Boston, Mass.
navo, šoko, deklamavo. Ir džius, kad nesigirdėtų angDorchesterio Klubo
kas svarbiausia—bene visi liškos tarsenos. Kol kas tas Šių metų gruodžio 28 ir 29
naujoji valdyba
pirmųjų skyrių mokiniai bu- jam dar nevyko, bet, jei ir dienomis ruošia didžiulį
Dorchesterio Lietuvių Pi vo išleisti i sceną.
visų rūšių medžiagų
j toliau stengsis, pavyks.
liečių Klubo susirinkimas
_
__
_____
Visų pirma joje pasirodė Susirinkusius sveikino Tė IŠPARDAVIMĄ.
gruodžio 20 d. išrinko
pirmojo skyrįaus mokiniai, vų Komiteto piim. M. Su- Tomis dienomis mūsų įstai
kią valdybą:
. 'Jame yra 27 mokiniai, iš jų batkevičius, klebonas prel. ga bus atdara iki 9 vai. vak.
Pirm. A. J. Namaksy, vi- trečdalis tokių, kurių tėvai P. Virmauskis ir mokyklos Prašome Įsidėmėti, kad už
cepirm. V. Anesta, sekr. jau gįame krašte gimę. Tam vedėjas K. Mockus.
nupirktas medžiagas Jūs
adv. A. J. Young, ižd. P. skyriui vadovauja vos prieš j
*__ u
galite
atsiskaityti 60 dienų
Žukas, direktoriai: P. Bra- pOfą metų tą pačią mokyklą
laikotarpyje ir už tai mes
zaitis, K. Savickas, v. Pe- baigusi ir jau baigianti rnoneimame
jokių papildomų
.
, ,
..
....
, PARDUODAMA ŽOLIŲ’.
ŽIEDŲ,
trulis, Žukienė ir Kibunenė. ,kytojų
kolegiją Dalia Va- šaknų ir lapų krautuve mokesčių.
kauzaitė. Jos mokiniai pa- I'arsiauoda visokių žiedų, šaknų ir Be to, kiekvienas, kas pri
apų gyduolėms už labai žt-mų kaiSandara rengia
deklamavo. pašoko rateli. ■'a.
Priežastis savininko mirtis. Kas duos tomis dienomis savo
Naujų Metų sutikimą
Tėvu‘ Komiteto
vicepirm.
i
’
or(
'tų
.tokiu, bif?iu
ar Jau
nemokamai
.
.*
verčiasi, malonėkit pa-iteirauti pas siuntinį, gaus
gei
ai
pa’
S. Rainard, Tel. TA 5-1643 ar pas
Ona
Ivaškienės
vyriškam arba moteriškam
Sandaros 7 kuopa savo
—
■i/lf Pntor
Tol Y
ruošti
mokiniai
pašoko
3*šo
adv
'
peter
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kostiumui medžiagą. Mes
svetainėje (124 F St.) ren
kviečiame
mielus tautiečius
gia Naujų Metų sutikimą
pasinaudoti šituo retu pasiū
gruodžio 31 d. Visi kviečia
Dėmesio Siuntinių Siuntėjams
lymu ir įsitikrinti, kad Jūs
mi dalyvauti. Pradžia 8 vai.
Pasibaigus
Kalėdiniam
sezonui,
gauta
dar
pigesnė
tikrai turite galimybę suda
vak. Įžanga $2.00.
mis kainomis siuntiniams prekių:
ryti savo artimiems siunti
Importuotos vilnonės skarelės............... $1.00
nius žymiai papigintomis
Su meisteriu lygiomis
Importuotos vilnonės megztos skaros .. $2.00 j kainomis. Smulkesnės infor
So. Bostono Lietuvių Pi
Itališki sienų kilimai ............................. $5.50
macijos reikalu prašome
liečių Draugijos šachmatiBe to, Įvairios pirmos rūšies vilnonės, nylono, akso- Į kreiptis asmeniškai, arba
ninkai, besirungdami Me ,
-ono
įmpįįams medžiagos, odos, deimantiniai • skambinti telefonu:
uz^Z- *iklui Piauti ■“ “ kte
- -AN
Prof. St. Kairio adresas

Vietines žinios
Kultūros Klubas ragina
skaityti žurnalus

22-as Enciklopedijos tomas
---------

Buvo džiaugsmo visiems

--------Jau išspausdintas ir atiI'ostono Kultūros Klubo duotas įrišti L. Enciklopedivaldyba, kuriai vadovauja jos 22-as tomas. Apie sausio
šiuo metu inž. dr. Jurgis 10 jis bus išsiųstas prenuGimbutas, sveikindama na- meratoriams.
i ius Kalėdų ir N. Metų proŠitas tomas prasideda
ga.'davė informacijų apie •Pareiškimu” ir baigiasi
žurnalus lietuvių kalba ir •Pinay.” Jame plačiai raparagino ko daugiau jų pre- soma apie pasaulinius kanumeruoti.
nas, lietuvių parodą ParyKitų metų pradžioje vai- žiuje 1900 metais, partizadyba žada surinkti duome- nūs, apie 80 vietovių, kurionis, kiek kokių žurnalų kiu- se gyvena lietuviai, daug
bo lankytojai prenumeiuo- j medžiagos apie grynai lie
ja.
tuviškus dalykus.
Klubo susirinkimas bus
sausio 28 d., kuriame dr. N. Anglijos liaudies šventė
Kostas Ostrauskas iš Phi
ladelphijos skaitys apie M.
Naujosios Anglijos liauK. Čiurlionio aplinkos vi-! dies šventė kitą met bus kosuomenę. Tuo būdu bus pa- vo 3-5 d. d. Tufts univerminėta to mūsų didžiojo siteto Cousens sporto salėje
dailininko ir muziko mirties (Medforde). Jos progra50 metų sukaktis.
moję dalyvauti pakviestas
-------------------------ir Onos Ivaškienės vadovau*
I. Vasyliūno koncertas
'jamas tautinių šokių sami būris.
--------Vasario 26 d. So. Bostono :
---------------------------Lietuvių Piliečių Dr-jos di-i
Inž. V. Adomavičius
džioj salėj bus smuikininko
sveiksta
Izidoriaus Vasyliūno kon
certas.
Inž. Vladas Adomavičius
po sunkios operacijos sveikViskas parduodama savikaina, nes GLOBĖ PARCEL General Parcel & Travel Co.
Gustaičiai grįžo
sta savo namuose. Linkime tvnes su Bostono meisteriu
359 W. Broadvvay
jam greičiau pasveikti.
i—Cambridge ‘Y’ lygiomis, SERVICE nėra suinteresuotas turėti pelno iš parduodaSo. Boston, Mass.
Rašytojas Antanas Gu
po du su puse taško. Tik lie- mU prekių.
(Skelb.)
staitis su žmona Kalėdas Siuntinius siųsti galėsite tuviams pavyko nukabinti Pigiau pirkai medžiagas — pigiau kainuos persiuntimas.
praleido Nevv Yorke, kur
ir po Naujų Metų
pustaškį meisteriui už lygio
Su drabužių siuntiniu galima siųsti mažas kiekis
GR 9-1805 ir AN 8-9304 }
buvo atvažiavęs ir jų sūnus
mis sužaistas rungtynes, vi maisto produktų,
Algimantas,
dabar atliekąs
.
i-i| Praeitam Keleivio nume- j sos kitos komandos pralai
Dengiame Stogus 5
Vedėjas J. Adomonis
ką. o pi ie\ olę Kansas v aisti- į jy jęaž kas paskelbė žinią, mėjo prieš juos. Harvardas
Ir Taisome Juos »
joj.
kad nuo Naujų Metų gali sudorojo Cambridge 2.
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
•
būti sustabdytas siuntinių
Pirmenybės Į p u s etos.
Taisome, šingeliuojame, den- •
Kennedy vietoj bus Smith siuntimas.
giame aliuminijum ir dažo- Į
Lentelė atrodo šitaip:
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
me iš lauko sienas.
J
Pranešame, kad tas yra
Cambridge 41/5—Har
Kviečiame
visus
naudotis
greitu
Free
Estimates
senatorius John netiesa ir nėra reikalo sku vard 31/*, Lithuanian, Boyl
patarnavimu patikimos Įstaigos
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO ’
Kennedy sausio 3 d. atsi bėti siuntinius išsiųsti iki ston, Cambridge antroji po
Du hroPai lietuviai
sakys iš einamų pareigų, pabaigos šio mėnesio. Tą 2 tašku, Sylvania 1 tš.
Pristatymas garantuotas Charles ir Peter Kislauskai
Garantuojame gerą darbą ♦
Siuntiniai apdrausti
nes sausio 20 d. jis pradės galėsite atlikti ir po Naujųjų
Lietuviai ir Boylstonas Į i
eiti prezidento pareigas. Metų jums patogiu laiku. laimėjo po lli/» partijų, • Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigioSenatorių jis buvo išrinktas Tokius gandus paleidžia Cambridge 11, o Sylvania »mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
iki 1962 m., todėl jo pagei- kai kurios siuntinių persiun- iy2 partijų.
{riežtuku nuo $’.«"» už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
•
Apsidrausk
:
{
Siuntiniai
nueina per 4—6 savaites
•
NUO
LIGŲ
IR
NELAIMIŲ
{
davimu likusiam terminui i timo istaigos, norėdamos
Lietuvių komanda po pra i
bus paskirtas buvęs Glou-1 šiuo lėtu siuntinių persiun- laimėjimu Haivardui ir Syl- ii♦»za
Draudžiame nuo polio, viso-1
i ra
i D T
l/*
V
cester majoras Benjamin A. timo laiku didesni bizni pa
kių kitokių ligų ir nuo nelai- |
Smith, 44 m. amžiaus
daryti, ir be reikalo gąsdi- Ged. Šveikauską. Sužaidė . }359 w Broadvvay, So. Boston, Mau. Tel. AN 8-5040
mių (ugnis, audra ir kt.) .. ♦
-----j na siuntėjus.
lygiomis su Boylstonu, to- {
Visais insurance reikalais {
Gali sustreikuoti avalynės
kreiptis:
|
Ta pačia proga sveikina liau laimėjo prieš Camb- 7“
77
darbininkai
me savo klijentus Naujųjų ndge antrąją ir paskutinėse Kasdien 9 A..M. 6 P. M.
BRONIS KONTRIM I
Metų!
—lygiomis SU meisteriu. Ko- šeštadieniais ’s A. M. - 4 P. M
Justice of thePeace—Constable
Sausio 1 d. gali prasidėti j
598 E. Broadvvay
mandos
šulai
tai
jaunieji:
Jonas Adomonis
So. Boston 27, Mass.
Massachusetts avalynės dir
Gediminas Šveikauskas, pe
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j
btuvių streikas, kuris palies
reitų metų Bostono meiste
Susižeidė A. Zagurskis
tų 45 dirbtuvėse 10,000 dar
____________________________ I
ris, iš trijų žaistų partijų
TAUPYK
DAUG
5
$
$
$
JOSŲ
KURO
IŠLAIDOSE
bininkų.
—
surinko 2]/2 taško ant pir
Darbininkai reikalauja 151 Pereitą penktadienį Ke- mos lentos, tarpe kitų, Įvei Turėuatnas gerą, automatišką aliejaus pečių (bornerj) visiš
Dažau ir Taisau 4-»4
centų valandinio priedo, 2 leivio spaustuvėj Aleksan- kęs naująjį Bostono meiste kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku
«»
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
savaičių apmokamų atosto-į^r^s Zagurskis skaudžiai rį Carl Freemaną, o jau
Lipdau popierius ir taisau*
i- Namus iš lauko ir viduje, e
gų (dabar turi 1 savaitę), lsu^e^® ranką. Teko aplan- niausias (15 metų) Algis
j GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
£ viską, ką pataisyti reikia. 5
8 apmokamų švenčių ir kyti ligoninę ir vieną naktį Makaitis iš 5 partijų pelni►
Naudoju tik geriausią
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
draudimo sąlygų pagerini- J°Je pabūti. Dabar ligonis jo komandai 4 taškus!
medžiagą.
I
________________________
—
gydosi namuose,
mo.
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
Antras pirmenybių ratas
į JONAS STARINSKAS
i Linkime mūsų bendradar prasideda po Naujų Metų.
220 Savin Hill Avė.
t
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišŠoka Dedhame
biui greit pasveikti.
>
Dorchester, Mass.
Sausio 7 d. į So. Bostono
♦>
kiems aliejinio kuro kostumieriams
Onos Ivaškienės vadovau
Tel. CO 5-5854
L. Pil. Klubą atvyksta Har
jamas Tautinių Šokių Sam Poeto F. Kiršos sukaktis vardo universiteto koman
būris pakviestas dalyvauti
’S
da. Rungtynės pr a sidės
45 DORSET ST„ DORCHESTER
Dedham mergaičių aukšt.
Poetui Faustui Kiršai, 7:30 vai. vak.
| Charles J. Kay
Nakti, Sekmadieniais ir švenf117 C f 9/1 f
mokyklos pokylio progra gyv. So. Bostone, vasario
LIETUVIS
tadieniais ŠAUKIT
moje sausio 7 d.
13 d. sukanka 70 metų.
Mokyklų pirmenybės
Nauji šiko oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS
Real Estate Brokeriai
Namu. farmų ir biznių pardavimas, paskolų išrūpinimas, visokia
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

«

Praną Lembertą !
REALTOR
597 E. Broadvvay
South Bostone
Šaukit nuo y iki 7 vai. vai
TEL. AN 8-703!
o kitu laiku: AN 8-0099

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir tt—X
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

vanijai, timptelėjo, gavusi {General Parcel & Iravel Co., Ine.

FORTŪNA FUEL CO.

f'ffi""

•

*'

•■’T's.jir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadnav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
I
ii

naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
SSSR muitą apmoka siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Bostono mokyklų šach
matų pirmenybių baigmėje
beliko Algirdas Leonavičius
ir mažųjų gi-upėje Jonas
Daugirdas. Užbaiga sausio
7 d. 9 vai. ryto, Cambridge
‘Y’ į-ūmuose.
Atsiminė ligonį

Mattapan džiovininku li- ,
gininėj jau ilgus mėnesius I
Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
guli A Želvys kuri* kol I
Dabar talima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
sveikas'buvo,
daug dirbo 'i
pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
sportininkų tarpe ir kitur.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KRElPKITftS LIETUVIŠK AI
Vki siuntėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar Prieš Kalėdas Liet. Bend
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
ruomenės pirm. Pr. MučinSiunčiame <u INTl’RISTO icalioįimai«.
skas
jį aplankė, pasveikino j
Siuntiniai priimami kasdien nno •• iki ' vai. vak.. ketvirtadieniai*- nno
S vai ryto iki 7 »mI. vak ir ientadieniais nuo R ryto iki 2 vai. po pietų.
j švenčių proga ir paliko $25. Į
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- i
tu saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

VEDkJAS:

JONAS ADOMONIS

pagrindų.

---- ------------------------------------------ - —
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Plumbing—Heating—Gas—Oil
I Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET^

f DORCHESTER 25, MASS. j

R

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Pąrdundnme tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptu? ir turime virus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ži
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai,,u0 re>"™‘fcm? stra!«o. strėn, gėlimo ir kių ligų.
Jei reik vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BRO A DW A Y
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS

AN

8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
409 W. BROADWAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

----- 1

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS—
Laikrodžiai- Dei man tai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuašalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

jyjaaaa « ■ ai ii im!
PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamai
das laiko teologas A. JURA
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde,
universiteto doktorantas ir
či šv. Raštą j lietuvių kalbą.

Flood Sąare
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADMAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reiknienjs
namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

