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88-sis Kongresas pradeda 
Savo Posėdžius

Šią Savaitę Pradeda Dirbti Aukščiausias Teismas; Prezi
dentas Grįžta iš Atostogų; Trečiadienį Pradeda Dar

bą Naujai Išrinktas 88-sis Kongresas; Kongrese 
Svarbiausias Klausimas Bus Nustatymas 

įstatymų Svarstymo Tvarkos.

PREZIDENTAS JOHN KENNEDY SL KUBOS BELAISVIAIS

■w*-

'■/j;

- u., .'u? >• . .y.v - •> jį,;-
. #/• > w

....

Šią savaitę sostinė Wa- New Yorkas Vis Dar 
shingtonas grįžta prie dar-| f> . ..
bo. Aukščiausias teismas* LuikrUSCllį
pradeda posėdžiauti šį pir-
madienį. Antradienį prezi
dentas J. F. Kennedy grįž
ta iš Floridos, o trečiadienį 
susirenka naujasis 88-sis
kongresas, ir pirmiausia ja
me iškils naujo reguliamino 
klausimas, ypač atstovų rū
muose. Ten teks išspręsti

New Yorko didmiestyje 
jau penkta savaitė kaip ne
išeina devyni dienraščiai dėl 
raidžių rinkėjų streiko. Kas
dien keturi su puse miliono 
žmonių negauna skaityti 
savo įprastų laikraščių. De-' 
rybos dėl darbo sutarties at-,

klausimas, ar į „tvarkos“ J sinaujina šią savaitę, bet ar I 
(mies) komisiją rinkti 12 ar į pasiseks susitarti, parodys 
15 žmonių. Pereitame kong.į tik pačios deiybos. 
rese buvo 15 asmenų, nors
seniau visada būdavo 12 at- . , 
stovų. Atstovų skaičius bu-;11 ^v° laikoma viena iš pa-1

Raidžių rinkėjų unija yra 
viena seniausių Amerikoje
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Prezidentas John P. Kennedy Palm Beach, Fla.. susitiko su išlaisvintais Kubos be
laisviu vadais. Iš kairės į dešinę; sukilėlių brigados vadas Jose Sam Roman, ci
vilinis brigados viršininkas Manuel Arti me. prezidentas John Kennedy, brigados 
vado padėjėjas Erneido Oliva ir Enriųue Ruiz-Williams, už kurį ( astro reikalavo 

$ 500,000.

L° Buvo Nemažai Aukųją įeitų daugiau liberališko n.Įu dėl tos unijos poli- 
nusistatymo kongresmanų.! Ma VT
Prezidentas norėtų,
naujame kongrese atstovų

kad ir' klll ab^jonių. Gal unijos na 
‘ riams nėra paVOjaUS fietek-

įūmų įstatymų leidimo tvar
kos komisijoj būtų 15 asme
nų, o tos komisijos pirmi-

Kongo
Prie

Suvienijimas Eina 
Kruvino Galo

Jungtinių Tautų Karo Jėgos Rengiasi Užimti Visą Katan- 
gos Provinciją; Diplomatas Ralf Buncbe Katangos 

Sostinėje Sako, Kad Čombe ”Jau Baigtas“; 
Čombe Betgi Ragina Savo Tautiečius

Kariauti ’Tki Galo.“

Jau Paskelbtas 
Kubos Krizės Galas

Kongo respublikoj Jung
tinių Tautų organizacijos 
kariuomenė baigia užka
riauti visą Katangos provin.

. • o • x o - ciją. Jungtinių Tautų pase-
Amerika ir Sovietų bųjun. kretorius amerjkietis diplo- 

; ga sutarė baigti“ Kubos matas Ra, h Bunche sek'ma_ 
| krizę, no,s dėl bendro pa- dienį sausio „ d. ko ia 
reiškimo apie krizes galų ne New Yorko ; Kata
ruivrv fru limo cneitoi’ti I rv/Hril . ___ . _ . ___ ., buvo galima susitarti. Todėl į Unę ElizabethvHle ir ten sa. 
rusai u Amerika padai e; k^. kad su £ornKatangos

{skirtingus pranešimus apie 
i Kubos krizės galą Jungtinių 
į Tautu saugumo tarybai. Ru
sai pr
kė iš Kubos savo raketas ir 
bombonešius ir kad Ameri-

prezidentu, nebėra reikalo
skaitytis, Jungtinių Tautų

_ ............. kariuomenė turinti turėtifranese, kad jie istrau-; ,)ilniausi laj judėti
ic Kllhnc cg\7A pobntoc ir . .. . .Katangosvisą ivatangos provinciją. 

Kol kas JT kariuomenė pa- 
Jadot- 
sustojo

dėl suardytų tiltų, bet mūšių 
su Katangos karo pajėgomis 
šiuo tarpu nėra. Pagal pra
nešimus, Katangos kariuo
menė ar jos likučiai kon
centruojasi Kolwezi mieste, 
provincijos pasienyje.

JT karo jėgos Katangoje 
užėmė svarbiausias kasyklas 
ir greit visi Katangos tuitai 
bus JT karo pajėgų ranko
se, o tada Katanga nebega
lės priešintis, nes nebeturės 
nei jėgų, nei pinigų. Tada 

i Kongo suvienijimo klausi-

ka tą ištraukimą tikrino. A- sjstumėio nirmvn iš 
Vietname Nepavyko Kongrese Gali Kilti į Chruščiovas Atvyks į merika iš savo pusės prane- vį]ie y, mylių ir 

i a ' ! šė JT saugumo tarybai, kad 1
Ginčų Dėl Katangos Į Kytinį Berlyną

I
Pereitą savaitę Pietiniu- į 

me Vietname komuni^iniai 
ti darbo, nes raidžių rinkė- j partizanai turėjo nemažą 
jai gali gauti darbo ir ko-, pasisekimą. Spėjama, kad 
inercinėse spaustuvėse, bet Į jie patys klaidingais „šnipų
kai kurie laikraščiai dėl

ninkas kongresmanas Smith streiko ir dėl padidėjusių iš
yra linkęs grįžti prie seniau laidų gali būti priversti už- 
buvusio komisijos narių sidaryti. Unija turėtų į tai 
skaičiaus. atsižvelgti.

Senate taip pat gali iškil
ti klausimas dėl vidaus su
sitvarkymo. Senate jau se
nas ir vis neišsprendžiamas 
yra debatų uždaiymo arba 
„filibusterio“ klausimas. Pa. „ , ...
žangieji senatoriai norėtų, 'espubl,kos vyriau
kad debatus galima būtų
baigti trim ketvirtadaliais ',ask7lbe> kad J? sasekusl k“T 
balsų, o ne dviem trečda-^unlstų .^moksl«
liais, kaip dabar. Bet ar tas

IKongresas renkasi posė-- Sausio 15 d. rytiniame 
Įr jam guRT, į Berlyne įvyks rytinės Vokie. Į

rusai rodos ištraukė savo 
puolamuosius ginklus iš Ku
bos, bet to reikalo nebuvo 
progos patikrinti, todėl A-

pranešimais“ įviliojo vy
riausybės kariuomenę į ge- 

~ į rai sustiprintas savo pozici
jas ir susišaudyme užmušė

Peru Respublika 
Sutrukdė Maišto

rinkus, laukiama, kad ten1 tijos komunistų partijos 
pasigirs kritikos balsų dėl | kongresas, kuriame žada
Amerikos pritarimo karui,į dalyvauti ir Sovietijos dik- 
Katangoje. Kongresui dar tatoiįus Chruščiovas .Dabar

invnn.it vuiira u tuiiau ocKLi, 
kas Kuboje darosi. Kol iš 
Kubos negresia pavojus jos 
kaimynams, Karibų jūros 
srityje galės būti taika, sako

nesusirinkus, šen. Dodd iš gįrcįėti visokių spėliojimų į amerikiečių pranešimas. 
Connecticut ręiškė protestą ^ėl chiuščiovo lankymosi! ---------------------------

j! Berl-vne- Kai kas spėja' kadi Ar Duoti Ginklų

Indijos Armijai?
nemažai Vietnamo karių, J Katangos karą, o kongresui „ „ .

' jų tarpe ir tris amerikiečius,' susirinkus manoma, kad to-; J* atv^B pa aittt e -
nušovė penkis Amerikos he-j kių balsų pasigirs ir dau- 
likopterius ir dešimtį ameri- i giau. Žinoma, jei Katanga
kiečių sužeidė. Patys komu- j bus nugalėta ir įsijungs į 
nistai turėję tarp 40 ir 100. Kongo respubliką, tada kri- 
žmonių aukų, bet vyriausy-

lyno krizės, bet taip galvojai 
tik mažuma. Dauguma spė- 
liotojų linksta manyti, kad 
Chruščiovas gal panaudos

SenatoriuTiCB. Russell, mas bus išsPr«stas-

Peni vyriausybę, sutnikdyti

bės kariuomenė turėjo daug 
daugiau nuostolių.

Amerikiečių ir Vietnamo 
karininkai dabar planuoja 
kitaip kariauti prieš komu-

tikos balsai bus šaukštai po 
pietų ir nebepakeis padė
ties. Bet jei Katangos karas 
užsitęstų, tada kongreso kri
tika galėtų dar įvykius pa
veikti.

klausimas bus balsuojamas, ' nistinius partizanus raistuos..
dar nėra tikra. Pe^P ^įetų blok j' i *>reitos savaib® "«p^- j Įstatymo Projektas

Kongreso įstatymų leidi- Komunistai ir Kubos Castro į k,mas ,o<J.0’ka(i kovos Viet..
mo programą pasiūlys prezi- šalininkai dirbę išvien, kad ■ ?.įme gah 1 gai . lkl
dentas savo pranešimais. ! Peni respublika pasuktu sa- tlkra bus užtikrinta, j

vo politiką komunistiniu ke
Rusų Valstiečiai 

JAV Ambasadoje

Pereitos savaitės ketviita- 
dienį į Amerikos ambasadą

liu.
Paskelbus apie atidengtą 

sąmokslą, vyriausybė tuoj 
ėmėsi griežtų žygių sąmoks
lininkams sudrausti. Šimtai

SVEČIŲ VĄISES

Oficialinių svečių lanky
masis mūsų sostinėje šiais j 

, metais tęsis tik dvi dienas, j
, . ,,. ! vietoj seniau buvusiu trijų. I ciaJ,inžmonių areštuota .r padėta | Tuq bū(]u p,.ezidenta-s

Maskvoje įėjo 32 ,-usai vals. ,Ier dta^'a* daUgiaU SVedų
tieciai. Jie atėjo alkani, ap-1 
driskę, sakėsi atvykę iš Čior. 
nogoi-sko Sibire ir prašė 
duoti jiems progos išvažiuo
ti iš Rusijos. Valstiečiai sa
kė, kad jie yra persekioja
mi dėl savo tikybos ir norėtų 
išvažiuoti į užsienį, ypač, jei 
galima, tai į Izraelį.

Amerikiečiai rusus sve
čius pavaišino, bet prieglau
dos teisės jiems negalėjo 
duoti ir pranešė rusų užsie
nių reikalų ministerijai, kad 
atsiimtų tuos svečius. Rusai 
prižadėjo, kad valstiečių ne
baus ir į kalėjimą nedės. Ki-

klausinėdama tikrus ar įta
riamus sąmokslininkus.

BRAZILIJOS BĖDOS

Brazilijos gyventojai sek
madienį, sausio 6 d. balsavo! 
dėl grąžinimos prezidentui j 
vyriausybės galios. Balsavi
me dalyvavo gana mažas 
skaičius balsuotojų ir bal
savimo rezultatai paaiškės 
tik vėliau.

Brazilijos didžiausia bė
da šiuo metu yra pinigų ver
tės mažėjimas ar infliacija.
Brazilijos pinigai smunka 

tą dieną rnsai skelbė, kad! be jokio sustojimo, jų ver- 
valstiečiai „apžiūrėjo“ sos-Įtė kasdien mažėja ir neži- 

kur tas pinigų smuki 
mas sustos ar bus sulaiky
tas.

AKTORĖ IR DUKTĖ

Aktorė Ann Sothern su sa
vo dukterim Patricia tarp
tautiniame debiutanėių ba
liuje New Yorke.

v aloviečiai a|7Zjiuivju cvcr i *
tinę Maskvą ir išvyko į Čior. nia, 
nogarską... Apie ti plačiarųma? 
yra antrame puslapyje.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje reiškiama didelio 
pasitenkinimo dėl pasiseki
mo kariaujant Katangoje.

Katangos vadas Čombė 
vis dar nenustoja vilties, 
kad jam pasiseks atsilaikyti, 
jis šaukia savo tautiečius 

! kių davimas indams būtų “P» iešintis Jungtinių Tautų.z  a _ _i •  m e” g o lzorl ig

karo pajėgų komisijos va
das, sako, kad senato komi
sija, kuriai jis vadovauja,vokiečių komunistų suvažia-

vimų išdėstjdi savo pažiū-, nuod ia. R,
roms i Berlyną, bet krizes davjm«

Nikita Berlyne "pils į kailį“, <>nes k,mec,us vestl del s,e’ 
kinų komunistams ir viešai i v. . . , , , .

I su jais išsibars dėl kinų j Senatorius sako, kad gm-

Seniems Gydyti

Senatorius Engle iš Kali
fornijos praneša, kad jis 
įneš į kongi esą įstatymo su
manymą, pagal kurį seni 
žmonės būtų gydomi iš so
cialinio draudimo fondų.

įstatymų kongrese 
buvo jau keletas ir nė vienas 
iš jų nepraėjo. Bet vyriau
sybė tokį įstatymą remia ir 
prezidentas pakartotinai sa
kė, kad toks įstatymas yra 
reikalingas ir turi būti pri
imtas.

Šen. Engle, demokratas, 
sako, kad jo niošiamas įsta
tymo projektas turės daug 
rėmėjų dar prieš įstatymą 
įnešant į kongresą. Senato
rius dabar telkia įstatymo 
išleisti sveikatai palaikyti, 
tų už toki Įstatymą ir būtų 
jo rėmėjai.

Senųjų žmonių gydymas 
yra gana skaudus reikalas 
Amerikoje, nes senesniems 
žmonėms, kurių uždarbiai 
ar pajamos yra nedidelės, 
tenka daug daugiau pinigų! 
šalininkus, kad jie pasisaky-

'klaidingos politikos“.

PASTAS PABRANGO

Paštas pabrango nuo šiol 
pirmadienio. Už paprastą 
laišką reikia lipdyti 5 centų 
ženklelį (buvo 4), už papra-

! tas pats, kaip davimas tų 
i ginklų kinų komunistams.
! Senatorius mano, kad Indi
jos kariuomenė nėra užten
kamai išmiklinta kariauti 
prieš daug stipresnę kinų 
kariuomenę, o todėl indų 
ginklavimas moderniškaisstą atvinrtę-4 centai (bu-l gink]ai ah būti as

,vo 3), oro pašto laiškas 8 *toli so nc alba ,n.
centai ir oro pašto atvirute I j-• • 
kainuoja 6 centai. 1 'i

DŽIAUGSMO AŠAROS

Vieno iš išlaisvintu Kubos 
belaisviu žmona, susitikusi 
Miami su savo grįžasiu vy

MAZGOJO NUMERIUS
IR JIE VISAI IŠNYKO

Holyoke, Mass. pilietis 
Wilfred Malboeus pasiskun 
dė motoių registracijos įs
taigai, kad jis numazgojo 
savo rau ją registracijos nu-

barbai-ams” ir sako, kad iš 
džunglių karas bus tęsiamas 
prieš įsiveržėlius. Kokias 
kariškas pajėgas jis dar tu
ri Kolvvezi mieste ir kitur 
Katangoje, tikiu žinių nėra. 
Kiek seniau buvo skelbia
ma, kad Katanga turi sam
dytų karių būrius, bet jie 
kažkur dingo, ar gal dar pa
sirodys?

KUR MIRTIES BAUSMĖ 
2VDĖTI ŽYDI

ru.

Komunistų teismas Ukra
inoje vėl nuteisė šešius žmo
nes sušaudvti už spekulia
cija valiuta ir try» žmonės 
nuteisti mirties bausme už

merį paprastu vandeniu ir kyšių davimą komunistų 
po to numeris išnykos. Išga-; valdininkams ir už slėpimą 
tavo ir tiek! į vogtų daiktų.

Panašų skundą įteikė ir “Spekuliacija valiuta,” už 
vienas Šptingfield, Mass. kurią komunistų teismai 
pilietis. Jis pasiskundė poli- žmones baudžia sušaudymu, 
cijai, kad po numazgojimo yra ne kas kitas, kaip pilie- 
registi acijos skardos papra- čių nepasitikėjimas sovietų 
stu vandeniu, numeris išny- rubliu. Kur tik žmonės ga- 
ko ir jis paliko be registrą- Ii, jie supirkinėja Amerikos 
cijos numerio. dolerius arba auksą ir sle-

Registracijos skardos ir pia atsargai, o bolševikiš- 
numeriai yra piešiami kalė- kam rubliui nepasitiki. Už 
jimuose, kur gal kas ir su- tą nepasitikėjimą komunis- 
galvojo tokį šposą. tai spekuliantus šaudo.

J
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Puslapis anfraJ
Kr 2, Sausio 9, 1963

esąs John Birch draugijos 
nariu ir už tai balsuotojų 
buvo nebeišrinktas Į 88-ąjĮ 

į kongresą. Svarbus kalbė-! 
tojas ouvo Ežia Benson, bu.! 
vęs Eisenhowerio adminis-{ 
tracijoj žemės ūkio sekreto-j 
riu. Tas pastarasis kalbėto-! 
jas gali daug ką nustebinti.

Kalbėtojų buvo ir dau.' 
[giau. Kalbant E. Benson’ui; 
publikos buvo arti tūkstan
čio, bet kiti kalbėtojai pasi
tenkino 150 klausytojų mi
nia. Kai kurie kalbėtojai,

Kongresas renkasi
Šią savaitę pradeda posėdžiauti 88-sis kongresas.

Apie jo sąstatą jau esame rašę šioje vietoje. Jame, paly
ginti, nedaug pasikeitimų, o žinovai spėja, kad ir naujo
jo kongreso santykiai su vyriausybe irgi nedaug tepasi- 
keis. Pietinių demokratų ir dešiniųjų republikonų koali
cija formaliai nors neveikia, bet praktikoje visi Įstatymai 
eis pro tos koalicijos tinklą ir visi kiek pažangesni Įstaty
mai užklius už tų pačių kliūčių, kurios ir seniau tik labai 
šykščiai tepraleido Įstatymus, kurie būtų kiek žymiau pa
gerinę eilinių žmonių gyvenimą.

Amerikos parlamente nepaprastai didelę Įtaką i is- i kaip A. II. Rorke, Jr., papa-’ 
tatymų leidimą turi kongresinių komisijų pirmininkai, ku- šakojo nepaprastų dalykų 
rie yra skiriami pagal ištarnautą laiką kongrese. Tie kong. j aPįe Kubos Įvykius užper-'

Įtakingi Įstatymų leidėjai. Daugumas tokių “saugių’’ sena. 
to ir atstovų rūmų apylinkių yra pietinėse valstijose, kur 
vyrauja konservatoriai. Tatai ir yra pirmoji kliūtis, ko
dėl prezidento siūlomi Įstatymų sumanymai pirmiausiai

Z4JLEI v i3, Sv. nOS 10x4

LAIVŲ KROVĖJAI TEBESTREIKIOJA

Atl.tnio pakraščio uostu laivą krovėjai tebestreikuo- 
ja. Paseiksie matyti Krovėju unijos (I.L.A.) vicepir
mininkas Thomas W. Lleason savo įstaigoje New 
Yorke.

Kas savaite
yra kažkokios protestantų 
sektos nariai, kurie jaučia,

... kad jiems nėra ir nebus gy- mene pereitą sava,,ę uzerne J komunistu .liktatū- 
Katangoje Jadotville miestą 10s je

i ir ta proga spaudoje teko j 9
I matyti tokią nuotrauką iš to

Karas yra karas
Jungtinių Tautų kariuo-

miesto: Baltas žmogus, su 
belgiška pavarde, išlipęs iš

Saudi Arabija mobilizuoja

Saudi Arabija pereitą
automobilio klaupiasi prieš’ savaitę paskelbė “visuotiną 
indų karius ir iškėlęs rankas' mobilizaciją” karui prieš 
maldauja jo pasigailėti. Pa-• savo kaimyninę Jemen res- 
aiškinimas prie fotografijos ’ publiką. S. Arabijos valdžia 
sako, kad indų kariai nušo- sako, kad Egipto diktato-
vė automobilyje važiuojan
čio to belgo žmoną ir jį pa
tį sužeidė ir jis norėdamas

liaus Nasserio atsiųsti karo 
lėktuvai ir kariai užpuldinė
ja S. Arabijos teritoriją irgalimybės.

Vakare prieš garsųjį mi
tingą, kuriame pats Dievas’ 
turėjo pirmininkauti, susi- ritiniai kraštutiniai ir fašis- su D. Pečiulaityte, taip pat

susiduria su kongresinių komisijų ir ypač jų vadovų pasi-j rinko “tėvynės gelbėjimo’” pradėjo veikti 1961 metais, persikels Į Australiją, 
priešinimu. Atstovų rūmuose veikia Įtakinga “tvarkos” ■ smetonėlė, maždaug 300 as- į tai piadėjo veikti 1961 m. Lankėsi J. Bačiūi
komisija, per kurios lankas turi pereiti visi Įstatymų su
manymai pirma negu jie gali patekti Į atstovų rūmų visu-

menų iš 75 kraštutinių deši
niųjų organizacijų, kurie be

Jų Įvairiai pasivadinę ju
dėjimai ir organizacijos šie

mą ir ten balsuojami. Nuo tos tvarkos komisijos labai spaudos atstovų banketavo. į kia panaikinti demokratiją 
daug kas pareina. Pereitame kongrese ta komisija buvo
padidinta, kad konservatorių vyravimas joje būtų pras
kiestas. šiame kongrese ir vėl bus bandoma ta komisiją 
praplėsti, kad Į ją Įeitų šieš tiek daugiau liberališkesnių 
žmonių.. Tai bus pirmas jėgų bandymas kongrese tarp 
konservatorių ir liberalų.

Tokie Įstatymai kaip rėmimas mokyklų iš federali
nio iždo, arba gydymas senų žmonių ligos atveju iš soci
alinio draudimo fondų, šiame kongrese vargu ras dau
giau pritarimo, negu pereitame kongrese. Bet vyriausybė 
tuos ir panašius Įstatymus, be abejonės, vėl siūlys kongre
sui priimti. Įstatymas dėl rėmimo mokyklų užkliuvo kon
grese dėl katalikiškų parapijinių mokyklų noro prisibriau- 
ti prie federalinio iždo. Kadangi kongreso nariai bijo su
pykinti katalikus balsuotojus, kurių vardu tariamai kal
ba vyskupai ir kardinolai, tai klausimas atpuolė kongre
se ir vargu bus kitaip naujame kongrese.

Įstatymas dėl senų žmonių gydymo iš socialinio 
draudimo imokėjimų atsiremia į “socializuotos medici
nos” tariamą baimę gydytojų eilėse ir ypač Į privačių drau
dimo kompanijų norą pelnytis iš žmonių draudimo ligos 
atveju. “Socializmo” baubas išgalvotas tam, kad lengva
tikiai nedrįstų ir svajoti apie viešą žmonių draudimą ligos 
atveju. Ir tas baubas veikia. Anglų gydytojas D. Stark

Susirinkime ir bankete daly. | įr įvesti čia tokią tvarką, ku. 
vavo ir Robert Welch, BeK rioje nei liberalams, nei ki

tokiems demokratams vie
tos nebebūtų.

monte gyvenantis John 
Birch draugijos kūrėjas ir 
vadas ir eilė jo bendradar
bių, buvo ir kitokių garse- Yra amerikoniškų fašis- 
nvbių. Vaišės vyko Statler- ‘ mylėtojų ir lietuvių tarpe, 

i. Į Hilton viešbutyje. 1 Vienas inžinierius iš Conn.
Tame pačiame viešbutyje valstijos buvo atvežęs Bos-

tono Lietuvių Kultūros Klu
bui amerikoniško fašizmo 
pranašystę, bet buvo pasi
tiktas gana vėsiai ir dau
giau čia nebesirodė. Gal 

Sekmadienį 10 vai. iš ry-i'1?’8*? lopšio atmosfera pa. 
to aplink viešbuti pradėjo!s,rode ^pnelank,? 
vaikščioti piketai. Masini!
birčininkų ir panašių žmo-

Įvyko ir tas garsusis sąskiy- 
dis, kuriame turėjo dalyvau
ti žmonės iš visos Naujosios 
Anglijos, kuriems tik rūpi 
Dievas ir tėvynė.

ib.

iunai

Laivas, kuriuo .Juozas Ba
čiūnas su žmona plaukė Į 
Australiją, dvi dienas buvo 
sustojęs Aucklando uoste. 
Ta proga pasinaudodami, 
Bačiūnai aplankė kelias lie-

kio reikalo tą daiyti.
Nebuvo reikalo šaudyti

Į beginkluis, juo labiau, kad 
Katangos kariai Jadotvillėj 
visai ir nesipriešino. Bet ko
dėl nepašaudvti didesnei JT 

tuvių šeimas ir vieną vakarą j gai bei.
J. Bačiūnas parodė atsivež- Tuo tarpu iš New Yorko

išgelbėti savo gyvybę išlipo prieš tuos banditus, kaip ir 
iš mašinos ir atsiklaui>ė prieš “bončių maištininkų” 
prieš U Thant armijos ka- . Jemene tenka gintis, 
rius. Vienas indų karininkas, j Jemeno respublika gimė 
paklaustas kodėl buvo šau-, iš maišto, jos akušerė buvo 
doma Į beginkli automobi-1 Egipto Nesseris, kurie pa- 
1Į, atsakęs, kad nebuvo jo- siuntė ten virš 10,000 karių

tus filmus L. Bendruomenės 
Apylinkės sukviestam lietu, 
vių būriui.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

JT bosų puvo paskelbta ži
nia, kad Įsakymas buvęs 
duotas tik prisiartinti prie 

: Jadotville ir miesto neužim. 
ti. Kitas pranešimas sakė,

Bostoniškiui — Tamstos 
“Mintys apie gruodžio 17” 
bus Įdėtos i Keleivi greitu 
laiku, gal jau kitą savaitę, 
gal kiek vėliau.

nių mitingą piketavo unijos,
; piketavo negrai, piketavo 
kai kurių protestantų baž
nyčių žmonės ir šiaip pa
žangesnių organizacijų na
riai. Pro piketus i viešbutį 
susirinko arti 500 žmonių,
Į kuriuos ir prabilo garsieji 
kalbėtojai. Dr. Hargis iš O-

Red. pastaba: Apie anti
demokratiškus sąjūdžius i 
Amerikoje skaitytojai gali 
rasti platesni straipsni Ke-1 
leivio kalendoriuje 1963 m.,
Tas kalendorius šiomis die-Į
nomis jau bus pasiųstas vi-. draugui, tai atsiminkite,• •• w • 1 • •__ 11 • • 1 1dovana bus

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova-

Murray, kuris neseniai lankėsi Amerikoje ir savo įspū
džius aprašo “Nevv America” laikraštyje, sakosi susiti- į klahomos aiškino Bostone 
kęs ir tokį studentą šiame krašte, kuris jam sakė, kad jam susirinkusiems savo šalinin.
atrodo draudimas ligos atveju geras dalykas, bet tuoj pat kams, kad Bostonas esąs la

bai abejotinas laisvės lop-
klausė, ai gi ta! nėra socializmas." Tokiais baidomais . šys, nes ji tame lopšyje pa- 
žodžiais čia daug kas gyvena ir, nuo tokios baimės ligos ! sitiko piketeai, ko jis kitur 
ne taip jau lengva žmones išgydyti. Kitas pavyzdys, kaip Į retai tematąs. Bostono libe-
A m-/"! irin-in __ __ " _ _________ i •• -_Amerikos gydytojų tarpe draudimas ligos atveju yra vir
tęs savo lūšies baidykle, pasirodė Bostone, čia visokie 
margi fašistai ruošė sąskrydį ir pasiūlė gydytojų draugijai į nedžentlemonais. Toks bu- 
pasiuntinėti savo nariams kvietimą, kad dalyvautų tame •vo “daktaro” pamokslėlis ir 

• ta , , - . . ! jis niekam nepadarė dides-sąškrydyje. Draugijos atsakingas žmogus su tuo sutiko ir | nio įspūdžio. Kiti kalbėtojai 
pasiuntinėje laiškus. Paskui jis apsižiūrėjo, kad padarė irgi nieko naujo nepasakė, 
visai neprotingą darbą ir aiškinosi šitaip: jo pažįstama °-~1-—J~- --—- •-
jam paskambinusi ir pasakiusi, kad bus “konservatyvių” 
žmonių sąskrydis ir kad visi tie konservatyviai esą griež
tai nusistatę prieš žmonių draudimą ligos atveju. To už
teko, kad gydytojas pasiuntinėtų kvietimus gydytojams Angliją i kovą už Dievą ir 
atvykti Į fašistini suvažiavimą! Kada tokios nuotaikos Tėvynę.

rališką spaudą jis išniekino 
ir spaudos žmonės išvadino

Sąskrydžio pirmininkas iš 
viso neprabilo, tai taip ir pa
sibaigė tas mitingas, kuris 
turėjo išvesti užsnudusia N.

ir moderniškų pabūklų. Bet 
senosios tvarkos šalininkai 

! vis dar nepasiduoda, jie net 
nežino ir “nekerina,” kad 
galingoji Amerika jau pri
pažino “bončiaus maištinin
kų” valdžią Jemene.

Karas “arabų pasaulyje” 
mažai kam terūpėtų, bet ši 
kartą i karą gali Įsivelti S. 
Arabija, Į kurią Amerikos 
aliejaus kompanijos yra in
vestavusios apie bilijoną do.

kad duotas Įsakymas sustoti) lerių pinigų. Jei kas imtų 
Jadotvillėj ir nepulti Kolwe-1 bombarduoti aliejaus kasy- 
zi miesto, bet pranešimai išjklas, būtų skaudu.
Katangos skelbia, kad per-- *
galinga JT armija žygiuoja: Anglija ir Europa 
link Kolwezi. . . : Ar Anglija bus Europos

muitų unijos narys (bend
ros rinkos) 5 ar ne ? Derybos 

bet aiškumo dar

Karas yra karas, dargi jei 
ir Jungtinių Tautų organi
zacija karą veda. Melas, ap. vis eina,
gaulė, žiaurumai lydi ir Ka.; nėra. Susitarti nelengva, nes 

• tangos karą ir gal kitaip ir anglai i deiybas vis dar eina

reiškiasi krašte ir jos yra sistematingai palaikomos suinte- j 
resuotų žmonių, pravesti žmonišką draudimą ligos atveju 
nebus lengva, bet vyriausybė keta ir vėl bandyti.

t 1

Dž Dievą ir tėvynę
Sekmadieni Bostone bu-, Mitingas, kuriame pats 

vo šaukiamas masinis mitin-; Dievas pirmininkauja, turi 
gas kraštutinių dešiniųjų būti kažkas nepaprasto. Bet 
žmonių, pavadintas skam.'šį kaitą pasirodė, kad turi- 
biu vardu “už Dievą ir Tė-i ma reikalo su jau plačiai ži. 

Koks reikalas atsira- nomomis kraštutinių deši
niųjų organizacijomis, ku
rios šmėkliojasi po visą šalį 
ir mobilizuoja “konservaty
vias” jėgas kraštui nuo bol
ševizmo ir socializmo ir nuo 
panašių blogybių ginti. 

Vyriausias kalbėtojas mi

vyrę.
do šaukti tokį masinį mitin
gą, organizatoriai neaiški
na. Viena iš organizatorių, 
Mrs. McKinley, paskelbė, 
kad šitam masiniam mitin
gui pirmininkaus ne bet kas, 
bet oats Dievas. Ji sakė:

“Dievas yra šito sąskry- tinge buvo Dr. Billy James
džio pirmininkas.”

Turint tokį pirmininką,
rodos, nereikėtų nieko bijo
ti, bet organizatoriai bauk- 
štėsi, kad jie gali “sėsti j

Hargis. Kokių mokslų dak
taras šis vyras yra, niekas 
nežino, bet kam tas svarbu? 
Kitas kalbėtojas buvo T. 
Anderson, trečias kongres-

skvlę” ir nepadengti savo iš-j monas J. Rousselot iš Kali- 
laidų. . . fornijos, kuris viešai gyrėsi

anglai i deiybas 
“su visa savo šeima.” Jie 
nesitenkina tomis pat sąly
gomis, kokiomis italai, bel
gai, prancūzai, vokiečiai, o- 
landai ir liuksemburgiečiai 
susijungė Į “ūkišką bend- 
į-uomenę.” Visi sutinka ang.

. - . • negali būti. Bet kam tas ka-,ną savo pažįstamam ras\eikaHngas, ui jau kita 

; istorija.
siems jį užsiakiusiems. kad geriausia

---------------------------išios knygos:
N. ZELANDIJA

------- i Stasio Michelsono “Lie-
Mažėja lietuvių šeima (tuvių Išeivija Amerikoje,” 
Apie 10 šeimų jau anks-iį““ minkiu, vršeliai, »4, 

čiau apleido N. Zelandiją! ,e au $ '
ir persikėlė į JAV ir Austrą-! Slepono Kairio ..tietuTa
Hją.

Šiuo metu tvarko doku- į 
mentus i JAV persikelti Gai.: 
galai, Paplauskiai, MitkevL 
čiai, Pinkai. G. Procuta, va
sario mėnesį sukūręs šeimą

Mitingą organizavo 24 
asmenų komitetas. Iš tu 24 
asmenų 17 yra birčininkai, 
R. Welch vedamos organi
zacijos nariai. Kiti—prijau
čiantieji ir kitų panašiu or
ganizacijų žmonės. Ju ban
dymas Įsiskverbti į Naują 
Angliją ir pasirodyti dides
nio užsimojimo mastu nuėjo 
niekais. Kas mokės viešbu
čiui ir padengs kitus nuos- j 
tolius, nežinia. Gal tas rei-’ 
kalas bus paliktas mitingo 
pirmininkui?

Apie tą Bostono sąskry
dį iš tolo skraidė ir Ameri
kos nacių, Rockwell vedama 
organizacija, kurios svasti
kų pilna dėžė buvo rasta su 
literatūra, siunčiama i šitą 
sąskrydį, bet prie viešbučio 
naciai nepasirodė.

Billy Hargis, dr. Shwarz 
ir, žinoma, R. Welch jau ku. 
ris laikas gelbsti Ameriką 
nuo liberalizmo ir komuniz-
mo. Ypač gyvai visokie po-

budo”, kaina $5.50

“Dieno-

Rusu valstiečiai ambasadoj
Pereitą ketvirtadieni Į 

Amerikos ambasadą Mask

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00. pagelbos išvažiuoti iš Sovie

Kipro Bielinio “Penktieji j tijos bet kur dėl religinių 
metai”, kaina $6.00.
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voje Įsiveržė būrys apdris- lus priimti, bet visi baimijasi 
kusių rasų velstiečių, viso su i tos “šeimos,” kuri, neduoda, 
vaikais ir moterimis buvo'jokių nuolaidų Europos 
32 žmonės. Jie pasisakė esą’ valstybėm, norėtų gauti pri. 
iš čiomogorsko, Sibire, vi-į vilegijų Europos rinkoje. 

Įsi du tūkstančiai mylių nuo į Pirmiausiai tas liečia Kana. 
Maskvos. .Jie atvyko prašyti da, Australiją ir Naująją 

Zelandiją, bet ne tik tas ša
lis. Anglai, norėdami kon
kuruoti su būsima Europos 
muitų uniją, buvo sukūrę 
“laisvos prekybos” apsivie- 
nijimą, kuriame susijungė 
7 Europos valstybės. Dabar 
anglai nori ir tuos savo “lai. 
svos prekybos” partnerius 
įsivesti Į Europos šešių mui
tų uniją. . .

Tie pašaliniai dalykai ir 
vilkina derybas, bet sako
ma, kad gal jau šiomis die
nomis “viskas paaiškės,”— 
anglai arba dėsis, arba nusi. 
statys likti nuošaliai.

21 MUK ST., BOSTON 9

Fhona HU 2-0630

19M METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau baigiamas spausdinti. Laikas jį užsisakyti.

į persekiojimų. Valstitčiai ne- 
i buvo net tikri, kad jie pate
ko i Amerikos ambasadą, 
jie kažkur girdėjo, kad Iz
raelis duoda prieglaudą dėl 
t i k vbos persekiojamiems 
žmonėms, tai ten ir norėtu 
patekti. . .

Valstiečiai skundėsi, kad 
“jie” atima jų vaikus ir juos 

i auklėja bedieviškai, jie pra
šė jų neišvaryti, nes “jie” 
sušaudysią juos. Tie “jie” 
tai komunistai, kurie valdo 
Sovietiją ir visiems, norin- 

į tiems ir nenorintiems perša 
savo “dievą” — Leniną, o 
nenorinčius to tataro gar
binti, moko smurtu tikrojo 
tikėjimo.

Amerikos ambasadoje iš. 
alkę valstiečiai buvo pavai- 

i sinti sanvičiais ir arbata, o 
Į dėl jų likimo buvo kreiptasi 

i Sovietų Sąjungos užsienių' *1 1 ♦ • J •• I 1
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir idomių > pimu> ką su tais žmonėmis 

’ Sovietai mano daryti. Buvo
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

”K E L EI V! S“
636 E. Broadvvay------- :--------South Boa*on 27, Mas*.

Turime “daktarą” Bimbą

Baigsime juokais. Vil
niaus Kapsuko vardo uni- 
versetitas paskelbė, kad jis 
suteikė Antanui Bimbai gar. 
bės daktaro laipsni. Tai ne 
mėsėdžio juokai, bet rimtas 
reikalas.

Iš to pranešimo galima 
• reikalų ministeriją su klau- daryti išvadas, kad Maskva
i ------ir Vj]njus nelaiko Bimbos

FBI bendradarbiu. Tokia 
yra pirmoji išvada. Bet tai 
neviskas. Bimba yra stali- 
nietis, bet ir tas nekliudė 
Vilniui duoti jam “daktaro” 
laipsnį. Vadinas, “dvigubos, 
trigubos sargybos,” kurias 
siūlė Eftušenko, Vilniuje ir 
Maskvoje nieko nereiškia.

Apie tą “daktarą” dar

susitarta, kad Chruščiovo 
valdžia atsiųs autobusą ir 
išveš valstiečius iš amabasa. 
dos. Rusai pasižadėjo, kad 
jie valstiečių nekis į kalėji
mą ir nebaus...

Taip ir pasibaigė 32 rusų 
valstiečių tikybinės laisvės 
ieškojimas Amerikos amba
sadoje. Tie rusai valstiečiai teks pakalbėti. J. D.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Bendruomenė ir politika
Pasmerktos diktatūrinės Bendruomenės užmačios. 

Maištai Kraštų Valdybose. Ar nepersistengs 
Bendruomenės ambicingieji vadai?

Giuodžio 15-tą dieną Jau- Jonas šliupas, kuiio sukak- 
nimo Centre Įvyko Krikšeio- tis šiemet sueina, — didelis 
nių Demokiatų Partijos Chi.'kovotojas ir didelis patrio- 
cagos skyriaus susirinkimas,) tas“. Šliūpas savo energija, 
kuriame dalyvavo nemažai. savo ištverme, savo patvaru.

smerkė politinių grupių 
(tautininkų ir frontininkų) 
pastangas perimti paskirų 
Bendruomenės Apylinkių 
valdžią i savo rankas, pa
smerkė diktatūrines ambici
jas, monopolizmo siekius, 
vieno vado principą ir kvie
tė visus dirbti koordinuotą 
dai bą.

Antroji Krikščionių De
mokratų vakaro kalba buvo 

i St. Rauckino: ”Politinės
svečių ir spaudos atstovų. į mu ir nepraustaburniškumu veiklos prigimtis ir politiniai 
Darbotvarkės svarbiausiuo- buvo tas botagas, kuris pa- veiksniai“. Rauckinas pa
jų punktu buvo simpoziu-1 statė susnūdusius lietuvius1 ryškino pavyzdžiais poĮiti- 
mas apie "Lietuvių Bend-1 kunigus ant kojų ir paskati- nės veiklos išeivijoje reika- 
ruomenę ir laisvinimo veiks- no juos lietuviškai veiklai.“ lingumą ir panagrinėjo par. 
nius“. Iš anksto diskusijoms; Kalbėdamas apie Bend-, tiju uždavinius. Jis tvirtino, 
buvo parengti du praneši- į ruomenę, prel. Krupavičius i kad "gyva, diferencijuota, 
mai. Pirmas buvo pakviestasį nurodė, kad pagrindinis tos j diskutuojanti vienminčių 
kalbėti prelatas M. Krupavi. organizacijos tikslas esąs grupė suaktyvina visą visuo-' 
čius tema "Išeivijos politi-j tautinės kultūros puoselėji-i menę“. O nuomonių skirtu
mai uždaviniai ir Lietuvių mas. čia esą tiek darbo, kui.! m, ginčų gal daugiau pasi- 
Bendruomenės vaidmuo“. tūlos sąvoka — tokia plati! I taiką už politinių partijų ri- 

Prelatas Krupavičius sa-; Tas darbas nesibaigtų ir Lie.' bų, negu jose. Sunku tvirtin. 
vo, kaip paprastai, darnioje ' tuvai Nepriklausomybę at-lti, kad lietuviškame gyveni- 
kalboje palinkėjo susirinku- i gavus, nes ir tuo atveju lie- i me išeivijoje būtų buvę dau

CIVILINIO KARO MEDALIS

jis is<e.s(as j.a\ civilinio karo (1861-1865) 100 metu 
sukakties pro«a. Jame matome karo vadu portretus: 
kairėj šiauriečių gen. I lysses Simpson Grant (1803- 
1878), vėliau (1869-1877) buvusio JAV preziden(u; 
dešinėj pietiečiu >ęen. Roliert Eduard Lee (1807-1870).

'neramių Kalėdų“, tuvių visame pasaulyje lik- 
nes "ramybės dar ilgai netu. I tų. Laisvinimo veiksnių dar- 
rėsime nei tremtyje, nei• bas baigtųsi su Nepriklauso. 
Laisvoje Lietuvoje, nes ne- i mybe, o Bendrtiomenės už- šingai.

siems

ramią rasime Lietuvą. Ar aL 
eities Lietuva galvos lietu
viškai, priklausys nuo oku
pacijos ilgumo; ji kalbės 
lietuviškai, bet ir Mažoji 
Lietuva savo laiku kalbėjo 
lietuviškai, bet galvojo vo
kiškai.“

Aptardamas politinę išei. 
viją, prelatas nurodė, kad 
ir senoje emigracijoje esama 
politinių išeivių, — visi tie, 
kurie begu iiuu bauSmeS uZ 
tautinę veiklą, kaip knygne
šiai, nuo caro karinės tarny
bos, net ir tie, kurie apleido 
kraštą, nepatenkinti val
džios ekonomine politika, 
gali būti laikomi politiniais 
išeiviais, čia pat jis apgai
lestavo, kad politiniai išei
viai neatlieka savo pareigos 
tautai nei Lietuvos laisvini-

daviniai išeivijoje nesibaig
tų. "Nuotaikos Bendraome- 
nėje“, tęsė toliau prel. Kru
pavičius, "didžiai svyruoja. 
Tautininkai ir frontininkai 
siekia okupuoti Vliką ir visą

giau veiklumo,gyvumo ir re
zultatų, jei nebūtų politinių 
partijų. Gal kaip tik prie-

Rauckinas toliau nurodė, 
jog nesutarimai tarp Vliko

Mirė Kazimieras Gugis
Praeitame numery buvo 

pranešta, kad sausio 2 d.
ir Diplomatijos šefo jau ne.j Chicagoje mirė advokatas 
be pasikartoją, santykiai tar- į Kazimieras Gugis, sunkiai
pe Vliko ir Alto esą gen, 
tarp Vliko ir LLK-to nesusi-

laisvinimo akciją, nori dik-! pratimų nesą, o tuo tarpu
tuoti visa kultūrini ir politi
ni lietuvių veikimą, bet kol 
kas jie Bendraomenėje ne- 
sudara daugumos. Kiti teno
ri tik dalies — dalyvavimo 
bendrose organizacijose, 
kaip Altas. Dar kiti Bend
ruomenės veikėjai pagei-

nauji nesusipratimai ir Įtam
pa iškyla tarp Vliko ir Ben
druomenės. Čia jis pacitavo 
Bendrtiomenės Centro rezo
liucijas, numatančias steig
ti "Politinį Komitetą“, kuris 
turėsiąs "koordinuoti ir va
dovauti“ laisvinimo akcijai.

dauja likti, kur šiuo metu Rauckinas pažymėjo, kad
yra. Bendruomenė, prelato 
Krupavičiaus nuomone, tu
rinti teise ir pareigą pasisa
kyti politiniais klausimais, 
bet tai esąs tik atsitiktinis,

lietuvis politikas, besąlygi
niai atsidavęs savo idėjoms, 
esąs kietas ir karštas kovo
tojas; maža to, jis esąs ir 
patyręs kovotojas. Bendino.

ne paerindinis Bendraome- menčs išėjimas prieš politi
nės uždavinvs. Bendruome-

mo, nei lietuvybės išlaiky-’ nė ateityje gal bus didelė ir 
mo srityse. "Dar iki šiol ne-j svarbi organizacija, i ią rei-j 
turime kovos programos lie-' kia dėti dideles viltis. Ta- 
tuvybės išlaikymui“. Reikią,; čiau šiandien ji tesanti dar 
esą, botago mūsų visuome- Į vaiko vystykluose. Baigda-

nes partijas, baigdamas pra
našavo kalbėtojas, galis at
nešti tik pralaimėjimą Ben
druomenei ir chaosą lietu- 

; viško darbo bailiose.
■ Diskusijų metu ivairūs

sirgęs net 6 metus.

nei, — tokio, koks yra buvęs mas prel. Krupavičius pa-' kalbėtojai išryškino, kad L 
__________ _________________2__________________________ ’ Bendiuomenė tikrai krypsta

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Paraiė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad

I

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Brooklynosiuzėjiiir klubai
Nyksta siuvėjai.

Sausio 2 d. nuvykau Į Su-
jungtų drabužių darbininkų;k ? 
unijos (Amalgamated Chlo. iau* 
thing Workers of America) 
buveinę 27 Arion PI., kame 

j yra ir lietuvių skyriaus Nr.
54 būstinė. Tas skyrius ka- 

' daise buvo garsus savo veik- 
! la ir frakcijų kovomis. Ten 
radau Vitą Uberevičių, sky
riaus biznio agentą, ir Joe 
Tohmą. Pasikeitėme Nau
jųjų metų linkėjimais.

— Kaip dirba siuvėjai?
— klausiu.

— Roberth Hali dirba. 
Diržys išvyko Į Floridą, o 
dirbtuvėj užšalę vandens 
vamzdžiai, todėl nedirba, — 
paaiškino V. Uberevičius.

— O aplamai kokia siu
vėjų darbo rinkos padėtis?
— vėl klausiu.

— Sunku pasakyti. Unija
ruošiasi kitą sezoną reika-

1935 m. pirminin-jų ir nuo 
kas.

Velionis buvo žymus SLA 
veikėjas, jo centro iždinin
kas nuo 1929 m. iki susir
gimo 1956 m.

Velionis paliko žmoną kaiaj? Ar jo siuvykla 
Norą, žinomą visuomenės 
veikėją, kuriai reiškiame gi
lią užuojautą.

J. V-ga»

Velionis buvo gimęs 1879 
m. kovo 4 d. Pagyvėnyje, 
Rasenių apskr. Į JAV atvy
ko jau baigęs 1902 Liepojos! 
gimnaziją. Čia pirma suma
nė būti inžinierium, todėl 
Įstojo Į Armour institutą, 
kuri baigė 1912 m., gauda
mas mechanikos inžinieriaus!

iš sutarto ir iki šiol laikytosi 
į kelio — veikti tik kultūros 
ir lietuvybės išlaikymo sri- 

,tyse, kuriose ji padarė nema.,
Ižai didelių darbų. Bendruo-J diplomą. Bet tuo nepasiten- 
' menės užsimota skverbtis i ’
darbą politinių veiksnių, 
siekiant juos eventualiai 
perimti savo žinion, šis užsi.

išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos • m<jj>mas .v,'a skatinamas ir 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę' Amerikoje į v? om^_ ,ai un^ P° .V4' 
mūsiškiai pastatę “Austos įmestą, vėliau virtusi New i siekusių sunaikintj vniką 
Amsterdamu ir dar \ ėliau New Yorku. į pasitraukiant iš jo sudėties.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū- Į $įs užsimojimas prieštarau- 
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai- Į ja PL Bendrtiomenės štei
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo, giamųjų Įstatų paragrafams,
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva-

kurie aptaria Bendruomenės 
santykius su kitomis lietu
viškomis organizacijomis. 
Prieštarauja jis ir susitari-

mXiiir?TttParaPi30St^thai ^kUPai Am"^Xd LkJuTA^nd!
mtteBkių katalikų nuosavybes, bažnyčiose pras.dejo mus-, nlomenę ku,.iuose buvo pa- 

sidalinta darbo sritimis. Dis.tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

kusijų metu paaiškėjo, kad 
ir paskirų PLB Kraštų Val
dybos Europoje kritiškai 
stebi Bendrtiomenės centro

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or- pastangas "supolitinti“ Ben-
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- 
na $5.00: minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

OS E. Broadtray So. Boston 27, Mass.

draomenę, išeiti kovon prieš 
esamus politinius veiksnius. 
PL Bendrtiomenės centrų 
Įsakvmas vykdyti masines 
rinkliavas Vasario 16-tos 
proga Bendrtiomenės reika
lams, kai kurių kraštų val
dybų jau atpo atmestas, nu
rodant, kad šitokios rinklia
vos iki šiol buvo skiriamos

METAI, KAI MIRĖ 
ST. STRAZDAS

Sausio 8 d. sukanka lygiai 
vieneri metai, kai Bostone 
mirė Steponas Strazdas, il
gokai dirbęs Keleivio re

m. turėjęs 600 narių, dabar 
beturi 150, merdėja, namas 
parduodamas ir kas bus to-

Atletu KlubąLietuvių

1902 m. sukūrė 20 narių. Tai 
buvo jaunuolių klubas. Pra
džia buvo be galo sunki. Iš 
kaimo suvažiavęs jaunimas 
apie atletiką menkai tenusi
manė, jis pradėjo ruošti sa
vo šokių vakarus, Į juos at
eiti gražiai pasipuošęs ir dar 
su mergina. Tie parengimai 
patraukė ir kitus. Į juos su
sirinkdavo virš tūkstančio 
žmonių.

Nepamiršo klubas ir kul
tūrinių reikalų. Jis rengdavo 

• paskaitas, diskusijas, kal
bėtojais kviesdavo adv. F. 
Bagočių, J. O. Sirvydą ir kt. 
liberališkų pažiūrų asmenis. 
Klubas nebuvo nei kairus, 
nei dešinus, bet jam rūpėjo 
žmogaus laisve, kova už ge

da rbolauti 35 valandų darbo sa- į resnę ir Šviesesnę 
vaitės. Ruošiasi ne juokais., žmonių ateitį.

— O kaip A. Bubelis? — Klubas prasigyveno, isigi- 
pasiteiravau. . . .. jo savo namus Marcey Ave, 

— Jis jau seniai išvar- 0 pardavęs vėliau nusipir- 
žytas, ir kame jis pats ne- ko kitą 1332 Halsey St., Ri-
zinau.

— Kokie A. Matulio rei-
dgewoode. Dabar — mer
dėja ir šitas klubas, nes nau-

vei"« jų jėgų neįsilieja.
Kitoki yra Lietuvių Pilie-

kia? j
nuėjo ’j AdmtattOT bendro- i,Ma”>ethe reSaĮa* 

vę tikrintoju.
— Vadinasi, beturime tik

VlVIlčį. lietuviu VI. airi—ČIU"

klubas organizuotas

dakcijoj ir spaustuvėj.

Velionis mirė 77 m. am-

Tas
1910 m. Aišku, pradžia ir 
jo buvo sunki ir tamsi, bet 
jame buvo tokie vyrai kaip 

j J. Karsokas, P. Mileris, J. 
i Razminas, P. Kulys, K. Rru- 
sokas ir J. Bernotas. Ant jų 
pečių galėjai versti bet ko
kią naštą, jie ją pakels. Jie 
savo užsispyrimu ir taktu Į- 
veikė visas kliūtis, ii- šian
dien Maspetho Lietuviu Pi
liečių Klubas yra, palyginus 
su kitais klubais, geriausioj 
padėty. Jis 69-61 Grand 
Ave turi dvi puikias sales, 
barą.

J. Buivydas. 

LAWRENCE, MASS.

kino, todėl Įstojo Į Kent tei- žiaus. Jis buvo vienas žy
siu kolegiją, kurią baigė: miųjų senos kaitos lietuvių 
1915 m., gavo teisę verstis i spaudos darbininkų, dirbęs 
advokato praktika ir ja ver- Naujienuose, Vilnyje, Nau-
tėsi, kol 1956 m. liga pakir
to jo sveikatą.

Velionis anksti Įsijungė i 
lietuvių visuomenini gyve
nimą, priklausė Lietuvių So. 
cialdemokratų Sąjungai. .Jis 
padėjo Įkurti Naujienų ben
drovę ir buvo jos pirmasis

jojoj Gadynėj, Keleivy, ne
mažai rašęs ir kitiems laik
raščiams. Jaunystėje yra ne
mažai rašęs ir eilėraščių, ku
rie buvo spausdinami Ko
voj, Keleivy ir kitur.

A. a, Steponas Strazdas 
gerai pažino komunistus,

pirmininkas. 1914 m. jis bu- pes ?u .ia’R kurį laiką artimai 
vo išrinktas Lietuvos Šelpi- bendradarbiavo, todėl ne- 
mo Fondo piimininku. .Jis nuostabu, kad jis jais niisi- 
vienas Universal Savings vylė, su jais kovojo ir mirė

vyklą? — sakau V. Ubere- 
vičiui

— Taip, — patvirtino jis.
Tiesa, lietuvių skyriaus 

delegatas dar kontroliuoja 
I Robert Hali bendrovės siu
vyklą, kur dirba apie pora 
ar trejetą šimtų lietuvių, ir 
buvusią A. Matulio siu
vyklą.

Viso labo dar yra apie 
trys ar keturi šimtai lietuvių 
siuvėjų. Dar laikosi ir jų 
skyrius, tebėra ir Vykdomo
ji taiyba, susirinkimai da
romi du kartu per mėnesį, 
bet nariai mažai skyriaus 
reikalais domisi, Į susirinki
mus nesilanko. Vienu žo
džiu, nyksta lietuvių siuvė
jų skyrius.

Nekokia ir klubų padėtis

Visų pima žvilgterėkim Į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubą, kuris Įsteigtas 1907 
m. rtigpiučio 25 d. Tai po
litinis ir kultūrinis klubas.
Jis daug padėjo lietuviams 
tapti JAV piliečiais, mokė
jo ir moka pašalpą susirgus 
ir mirtis. Jis turi jau antrąji
nuosavą narna. Jo namas ~ , ...
kadaise buvo lietuvių gwe-iS10°* Gulėdama ant gnndi- 
namos vietos centre — Wil. nio stebėjo plėšiku au- 

' tomobilio numerius, policija 
automobili surado. Jis pasi.

Įvairios naujienos

Uršulė Kievienė, sena 
Keleivio skaitytoja, išvyko 
pas anūkus Į San Bernardi
no, Cal., ir ten pabus, kol 
čia pas mus atšils.

Keleivio skaitvtojas Pet
ras Stapulionis išvyko i Flo
ridą.

Alto skyriaus narė J. Dai- 
mantienė išvyko pas sūnų Į 
Kaliforniją.

Keleivio skaitvtoją A. Aš. 
megienę gatvėje užpuolė 
jauni vvrai. sumušė ir atėmė

and Loan Ass. (vadinamojo 
Naujienų .bankelio) steigė-

mūsų nusistovėjusiems po-i 
litiniams veiksniams, ve-i 
dantiems kovą už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mą.

Simpoziume aktyviai da
lyvavo: prel. Krupavičius. 
Padebirskas, Žukauskas, 
Totoraitis, Rauckinas, Mal- 
deikis, redaktorius šimutis, 
Šimaitis, Gilys, Jasaitis, dr. 
Meškauskas, Bertašius. Mo
deratorius — Kreivys.

"Naujienos“

būdamas nenumaldaujamas 
jų priešas.

Velionis buvo nuoširdus 
ir malonus bendradarbis, vi
suomet gerai nusiteikęs.

J.ONG BEACH, CAL.

Klubo nauja vadovybė
Gruodžio 15 d. susirinki

me išrinkta nauja Lietuvių 
Klubo valdyba: pirm. V. 
Bakanas, vicepirm. A. Wa- 
lacienė. ižd. Danys Meki- 
šius, ižd, B. Markis, marš. 
K. G. Urnežis; rev. komisi
ja: P. Atko, A. Walacienė 
ir J. Yankus.

liamsburge. 280 Union Ave.
Buvo manvta, kad nauja

ateiviu banga sustiprins klu- r°įe. es*s 
bo veiklą, bet tos viltys ne-| Zigmas Jankauskas, bu- 
pasitvirtino. Klubas, 1949 v^s kanadietis dabar gvve- 

antis Philadelnhiio1. atsiun. 
tė Uetuvių Klubui daug lin.

Operavo P. Atką

Povilas Atko, kuris sausio 
19 d. Įžengė i devintąją de
šimti, pernai pajėgė Įveikti 
sunkią operaciją. Dabar jau
čiasi gerai.

Atvyko Aftukai

kėjimų.
Lietuviu Motera Klubas

mruodžio 30 d. susirinkime 
išrinko nauia valdvba: pir
mininke Uršule Pe^t-icnę, 
vicepirm. F. Petkevičiene, 
sekr. A. Stundzaite. fin.

į sekr. L. šupetriene. ižd. An. 
Pas P. Atką yra atvykę)ra Shurn. Atstove i Alto

Marijona ir Juozas Aftukai 
iš Yucaipos. Aftukas nesvei- 
kuoja, todėl gydosi Vetera
nų ligoninėje ( Jis yra pir 
mojo karo veteranas).

skvrių išrinkta L. T ,aukaitie- 
nė.

Naujoji valdvba pareigas 
perims sausio 12 d.

M. Stonie

i
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Puslapis ketvirtas

keta ne tik įsisavinti kovi
nę techniką, bet ypatingai 
keiti politinį lygį, o tai, esą, 
jiems padėsią reikalui esant 
apsiginti... Taigi, įtaigota,

Nugriovė Klaipėdos 
bažnyčią

Daily News koresponden
tas George h eilei aprašo, 
kaip komunistai tankai??
sugriovė Klaipėdoje pasta-! «eri komuni.t.1, ir jo.
tylą bažnyčią, kurios kuni- j aaj^VOJa‘ Jums Bebu‘ pi' 

gams pereitais metais buvo j VOJingl*
iškelta parodomoji byla, ii | 
jie buvo nubausti po kele-į 
rius metus kalėti.

gimininių pirmąjį tomą 
„Lietuva budo“. Antras 
atsiminimų tomas jau para-' 
sytas. Netiukus bus atiduo
tas spauuon. u dabar jau jo 
baigiama lasyti istorinis ku. 
nnys, apimąs bolševikmečio 
apibudinimą su bolševizmo

JO Negalima bendradarbiauti
Lietuvių Gydytojų Kol- pasikalbėjimą, 

poiacijos Fiaternitas Litliu- 3. Esant tokioms aplinky. 
ai ica metinio suvažiavimo beins v min amas kultūrinis

j baltimorėje 1963 m. lapkri- su okupuota Lietuva ben- 
giind.', to ju £ ei inu. i čio 25 d. dalyviai, išklausę diadai bia\imas, kurį oku-

Dabai K.t. raiiys gyvena plausima apie kultūrinį pantas peisą per kaikuriuos 
toli nuo n.iesto triukšmo, tj^j^di jidarbia v imą su oku- mūsų tarpe gyvenančius as- 
saimo aplinkoje, bet jis se-* Lietuva, visi vienu menis, is tikro butų ne kul-
\a gy venimą ir dažnokai tuo' ( alsu nutai.ė: tui inis, bet politinis bendra,
ai kitu klausimu atsiliepia. j šiuo metu okupuotoje duibiavimas, kokio okupun.

. j Lietuvoje nėra jokios lais- tas patvliomis siekia, nes 
tautai, |vos kultūrines organizaci-: ketkoks bendradarbiavimas 

, ........ įjossukuriabūtųįmanomasika<lirsjvadinamomiskul-
y uo.a . giliai sakins į savo, laįgvas kujtūiinis bendra- tūrinėmis organizacijomis, 
autos įleidęs, plačiai (>a,bįavimas, nes ter ai kiek- veikiančiomis tik pagal oku.
ssisaktjęs, aukštai pakilęs, 1 vjena organizacija veikia panto direktyvas, reikštų 
vejų m palenkiamas, audrų pagaJ nurodvmuri komunistu Lietuvos okupacijos netie- 
tpa laužiamas. '.partijos, kuri savo ruožtu .ioginį pripažinimą.
• ti-!^a-ai”)al eSta^' aklai vykdo okupanto poli- Tonį bendradaibiavimą
i. rac k t. Ramo irieista at. truku nuio(jymus Korporacija Fratemitas Li-

simmimu knyga ir kitos, ku- ‘ , . - . i,.,.,,.;... „nn. ir luitu iirios išeis; dar regali pasiekti' 2 Joks laisvas kultunnis Sdav
Lietuvos skaitytojo. Turimo- bendradarbiavimas ar pas.- esant Ilgo fe.}nes išdavi

.....................t • . • tarimas net su atskuais as- m ui.mis žiniomis, Lietuvoje vra , - ,. motu Kmnnlaėiai žinoma kad lis vra menimis okupuotoje Lietu- tuo pačiu motu Koip.
’ • ‘ f___voje taip pat neįmanomas, b rate; nitas lithuanica ma

nės komunistų partija pei no, kad moralinis ir mate- 
savo patikimus organus rialir.is Lietuvoje gyvenan- 
kontroliuoja ne tik spaudą ir čių tautiečių rėmimas laiš- 
laiškus, bet ir kiekvieną i kais ar siuntiniais, kur ima- 
Lietuvą nuvykusių asmeninį noma, y;a mūsų pareiga.

Nauja gamykla Lietuvoje

(E) Tauragėje statoma 
Įnauja gamykla, užimanti 11 
i ba plotą — tai keramikos 
! vamzdžių gamykla. Ligšiol 
j tie vamzdžiai buvo Įvežami 
Į iš kitur. Drenažo vamzdžiai 

gaminami iš vietinio' 
amz.; 

ga-Į
benti iš Borodiėio uolynų; 
(Rusijoje).

Sniečkus apie sukčius 
Lietuvoje

pauuoje.
Lietuvai, lietuvių 

t. Kaiivs vra tas didžiuli
Konceitavo Maskvoje

Vilniaus Valstybinės mu
zikos mokyklos orkesti as, 
kuliam vadovauja Saulius
Sondeckis, sausio 5 d. kon-, .. , ...... ai i..l .. .„.i:.,,, J molio, o kanalizieįios vaceitavo Maskvoj, kremliaus ... . ±
. dziams žaliava numatvtateatre.

A. Bimbai davė daktaro 
vardą

Laisvės redaktoriui Anta. 
nui Bimbai Vilniaus univer
sitetas pripažino istorijos 
mokslų garbės daktaro var
dą.

Visi žino, kad 
Lietuvos istorijai 
kuo

Steponui Kairiui metai
J. Vlks

1879 m. sau.io i d.Užr.e. mis valstybėmis ir pasiskelb- 
(E) Savo kalboje LKP* vėžiuose, kurkliu valse, ūki- ti nepriklausoma, 'lokiam

CK plenume Vilniuje gino- ninko šeimoje 
džio 6-7 dienomis pirmasis nas Kairys, 
sekr. A. Sniečkus kartojo Dar Šiaulių

gimė

4 R' bal"“1* "* *“* - --------gimnazijoje
- ^im. Į teiginius apie sukčius, kyši- besimokydamas, jis pajuto 

nėra me- njnkus jr kt. jau Lietuvoje,1 savo gimtajai kalbai daromą
nusipelnęs, ne uz tai primjn4 kad. , , . , . y—««« sukčiai

jam n- daktaro vaidas pupa. ‘kombinatuose prisigrobė 
zintas. A Bimba yra ilgus: valstvb& vert bi maždaug SL i 
metus paklusniausias Mask- niiiio’no vvk& savo
vos tarnas, todėl ir liepta jj . tQw1vWMia

parašęs jau savo atsiminimų 
dalį, ir tię jo raštai ten labai 
laukiami.

Neveltui Lietuvos okupan. 
tų pakalikai, imtinai su ko
munistų skoliniu Justu Pa- 
leckiu, visaip St. Kairį pra
vardžiuoja. Jie junta ir žino, 
kad Lietuvos žmonės nėra 
jo pamiršę ir jo įtaka nėra 
tenai dingusi. Tas ir verčia 
okupantus ir jų pakalikus 
nerimauti.

Stepo- nutarimui įgyvendinti ir Lie. 
tuvos šeimininkui Steigia
majam Seimui sušaukti buvo 
išrinkta Lietuvos Taryba. 
Lietuvos Tarybos nariu bu
vo išrinktas ir St. Kabys.

1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės ak-

skriaudą. Kai buvo pareika
lauta maldą kalbėti rusiškai.

Kairys, kartu su kitais 
bendramoksliais neis

iąs tardymas ir dėl mėsos į kentė — visi protestuodami tą. To nepriklausomybės ak. 
grobstymo, jos pardavinėji-J išėjo iš klasės. Tai buvo pir. to suprojektuotojas ir jo tu 
mo Kapsuko (buv. Marijam-! mas revoliucinis žygis, kuris 
polesi parduotuvėse, vykstą'apsprendė visą Stepono Kai.

dirbti, veik
Rasų kapinėse, palaidoti! ‘-‘f- ceiu.uje. u, —.... dėl tos Lietuvos!
Vienybės redaktoriaus poeto; PereJunal- vertelgos stamb.u 

Juozo Tysliavos pelenai, ku-'

daktaro laipsniu apdovano
ti.

mėsos 
iš Automobilis Amerikos gyvenime

kuo skiiiasi vienas nuo kito, 
bet halconas, kurio kaina 
$1,812, lanai skiriasi nuo 
Lincolno, kurio kaina — 
$6,347.

General Motors bendrovė 
gamii a pradedant mažu 
Chevroletu už $1,827, vidu
tiniu Chevroletu už $2,114 
ir baigiant liuksusiniu Ca- 

ku- dillocu už $9,116.
Pareikalavimas mažesnių 

automobiliu, atrodo, jau bai. 
gėri. Dauguma naujų auto

je platinti 1 rvs St Seimo ir kitu triiui - , ' kurių darbas susijęs su au-; mobilių, net ir mažesnių, tu.
J J . , ; ‘ L fcelrno 11 . RU tnjų K. Ambrasas save vadinai m-amone i i sportiškas linijas, automa-

bt Kanys bu.u nera mų akyvas, vtenaa zy-j |ilt|atlllos k,itiku_ het tomob.lių p.amone. .nspora J , _ _
veikliųjų iyųo metų levoltu., mtųjų kalbėtojų. ,kaip tiklas č.ekistas_

rimo svarbiausias gynėjas
Palaidojo J. Tysliavą polės) parduotuvėse, vykstą'apsprendė visą Stepono Kai. buvo taip pat Steponas Kai- 

Gruodžio 27 d Vilniuie grobstymai ir gimdų srityje, rio gyvenimą — dirbti, veik-. rys.
i n nylairinHi Sniečkus teigė: Lietuvoje i ti. kovoti dėl tos Lietuvos' 1917 m. gale St. Kairio

nuos ten nuvežė jo žmona 
Valerija Tysliavienė.

Rašytojų rūmuose kalbė
jo rašvtojas Antanas Venc-i 
iova, o kapinėse poetas Te
ofilis Tilvytis ir Laurynas 
Kapočius.

Kaune — per 250,000 gyv., 
nauji rajonai

(E) Gruodžio mėn. vidu
ty paskelbtas Aukšč. Sovie-i 
to įsakas apie Kauno m. pa-' 
dalinimą į administracinius 
rajonus. V. Komiteto pinn. 
Lengvinas nurodė, kad 1962 
m. pabaigoje Kauno terito-

mastu spekuiiavę grūdais, 
neteisėtai
stare. Sniečkus, ištikimas 
Maskvos įsakymų vykdyto
jas, savo kalboje Vilniuje, mečio pradžioje sumanė Til-:
(buvo dar.....................
pažino, kad

TRIMITUOJĄS ČEKISTAS

Eltos biuleteny

Amerikos gyvenime auto
mobilis vaidina labai svar
bų vaidmenį. Daugiau kaip 
10 milionų amerikiečių savo 

; uždarbį gauna iš automobi- 
Nr. 47! Kų piamonės ir darbo, susi-Laisvės, dėl lietuvių kalbos pastangomis Vilniuje prade-Į _____ ________

teisės viešame gyvenime, jo eiti „Darbo Balsas“, ku-l mane sudomino^ straipsnis Į Jusio su automobiliu. Čia į- 
gerovės. i rio redaktorium ir našiausiu ‘ u nio K Amhi-»«n sam mota-i eina ne tik darbininkai, ku-Kazach-Įdėl daibo žmonių gero

Studentaudamas, kartu su bendradarbiu buvo St. Kai- 
V. Sirutav ičium, šio šimt- , rys.

Lietuvos valstybei atsi- 
ir diskusijos) pri.i žėje išleisti darbo žmonėms! stojus ant savo kojų, jos gy. 
J, girdi, dabar y- skirtą laikrašti „Dat bininkų j venimo

patingai tenka besąlygiškai 
vykdyti partijos, vyriausy
bės direktyvas, kitai}) ta
riant—įsakymus iš viršaus.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Balsą“ ir ii slaptai Lietuvo-! St. Kairy

cijo
tais

uaiyvių.
Vilniaus

atstovai sumanė sušauKti 
platesni pasitarimą lietuvių 
Kultūros Klausimais, s>t. Kai
rys su sąra vienminčiais

apie K. Ambraso samprata-. . .
vimus, kad nebebus lietuvių' tie dirba automobilių, tunk 
literatūros, ją pakeis taiybi-| vežimių ir autobusų fabii 
nė sovietinė literatūra. K.' kuos, bet taip pat ir tie, 
Ambraso straipsnis buvęs Į Juos parduoda, aptai-

pirmaisiais metais, i išspausdintas Komunisto Nr. į nauJa» van'uoja, v.iraa «es= 
s buvo valdžios na- Į 10. 1 zino gamyboje ir visi «kiti,

rašo

Kai tais me-i Vėliau St. Kairys įsijun- 
?viesuomenes gia į mokslo darbą, profeso-

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50. į draugais, ryžosi to pasitari

riją sudarė 108 kv. km., o i MURKLYS, A. Giedriaus graži 
gyventojų buvo daugiau 
kaip ketvirtis miliono. žalia, 
kalnyje statomas naujas 
pramonės ra joras, jo plotas 
būsiąs 6 kv. km. Statoma vi
sa eilė gamyklų, jų didižiau-
sia — acetatinio (dirbtinio)' LIETUVIŲ 
alko gamyba. Naujai suda- MERIKOJE. St. Michelso-

apysaka 
kaina .

jaunimui. 130 psl., 
.. $1.80,

mo programon įtrauKti Lie
tuvos ateities klausimą ir 
paraginti, kad iš visų Lietu.

Čekus diktatūrinis reži
mas jau antrą savo gyveni
mo dieną įsteigė politinę 

. . j)oliciją—čeką. Jos svar- 
Jo buvo supiojektuolas ir i blausias uždavinys buvo 

jo (laibais įvykdytas Kauno j „išauklėti“ tarybinį pilietį, 
miestui ir kitiems Lietuvos! £mOgų, kuris taip galvoja ir 
miestams vandentiekis, ka-: jaucja kaip Maskva nori,— 
nalizacija. žodžiu, žmogų be savos

Antrojo pasaulinio kai o į injntjfcS įr noių, be savo ”dū- 
Ir jei kas nepaklustų,

nauja
Kaune

Vvt. D. universitete

Automobilio vaidmens di-iun.lus perduotojus, jeginius 
dėjimą rodo ir šie skaičiai: PįKuius, įadiją ii Ketui įs bė.

1900 m. tebuvo tik 8,000 au
tomobilių, registruotų JAV. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą 
šis skaičius pašoko iki 1,664, 
000, o per Antrąjį pasaulinį

gius.
Iš Vakarų Vokietijos įm

ontuoti automobiliai vis 
daugiau mėgėjų suranda. 
Pernai labiausiai mėgiamas

PT ..... VTAV , vos kampelių žmonės siųstų Į metu, vokiečiams Lietuvą iši(JS
PLAI K. MANO LAIVELI, savo atstovus, lr tas pasitari, i užėmus, St. Kaiivs nerimo i-pyimas l.pninn ’**"*“-j—*'-•*4

J ^.rozimas Lenino,,skaičius pasiekė 65 mil.
italei auksciausio autoriteto,! __ u____ v i

inimo.varfju leido tokiu neklus-i

Petro Segato eilėraščiai., mas Lieturas istorijon Įėjo iki buvo sudarytas Vyru 
1 psl., kaina............ $2.00j kai}) Didysis Vilniaus Sei- sias Lietuvos Išlaisvmii

karą per 25,000,000. 1962<buvo Volksvvagen. Jo 1961 
m. spalio mėnesį buvo par-|m- l’al(iuota 1(7,000, 1962 
duota 726,000 automobilių..,n/ 0 siai^metais tk
Tai rekordinis skaičius. Da-' Limasi }>ai duoti 255,ĮXJO. 
bar JAV keliais ir gatvėmis1- ^Į’įe <,u trečdaliai auto- 
važiuojančių automobilių į pukėjų perka įšsi-

įmokėtinai. Pagrindinis n

IŠEIVIJA 4-imas» atstovavęs visą Lietu Komitetas 
gęs visas

vienu balsu buvo pasisakyta,; Lietuvos
vą. Visų to seimo dalyvių

(Mikas), apjun- 
ligi tol veikusias 
politines sroves.

niųjų kaulais nubaltinti Si

įmo-
iooa ™ uJ i/., i ta * ’ kėjimas gali būti labai ma- 
1920 m. Henry Ford Dėt- . J .J ! zas, tik iki 8ld0, o likusi suraitė pagamino mažą pigų n 

naudingą automobili. Jo kai. 
ra buvo $260. Ji buvo priei
nama ir paprastam darbi-

ma paprastai padalijama į 
30 mėnesiniu mokėjimų.biro tundrą.

ryti Lenino, Požėlos ir Pane-Į no vaizdžiai parašyta šio y ie^u oa,su DUv° P^sisaKyta,; Lietuvos politines sroves. . . « r*: Naudoti! automobili trali
munėsvykd. komitetai, pa-' krašto lietuvių istorija, ^ad Lietuvos žmones patys Tais pačiais metais, be kitų ji . JTškiTI • "t "u ^ ^'ma pirkti* labai pigiai,' bet
rinkti darbuotojai (dar dau-; oOO puslapių, kaina mink- - Liptų savo saues seimimn- pogrindyje ėjusių laikraščių, ; -t JP-nis. Jis įeis , ninkui, todėl skatinančiai , rau<|otas automobilis 
tų,-E.), šalia vvkd. komite- štais viršeliais $4.00, oikais- 9 kad ca‘™ės Rusijos pasirodė ir „Lietuvos’ Ke- xad Lietuvos okupantas gal. paveikė automobilių nnką. įali \ainuoti nuo 500 iki 
tų, dar numatvt'i steigi ivai. kietais $5.00. -okupantą paveiktų, buvo nu. iias” S. Kairio redaguoja- ™Ja Oetuyoje jau tiek lai- Vėliau buvo linkstama Į di- » rtoki|.
rūs skyriai, kaip liaudies p AST,, s-traipsmm Ur? , mokesčių, mase . į kad jos žmones jau- dėsnius, ilgesnius, ga linges. lom<)bi|iu .Jt'.k‘įn,as Aitai
švietimo, sveikatos apsaugos ATSUBNIMAI^^ ^°kyklo5e visUS ,lal>ku* Vokiečių slaptajai imlici-lsis patenkinti, jei bus malti mus automobilius, papuos- R ] • ' "

Albir.IIN.MAI, paraše Juo-,dfetvti lietuvių kalba, įky- jai pasisekė surasti St. Kai-inami vien Sovietuoos ganu-1 tus chromu. i Paminėtina kad.antomn
niai !,1US />ky.l’acIJ'>s valdininkus] rio veikimo pėdsakus, bet jo ramu J"va'u. Nuo 1957 iki 1961 metų biiiai žymiai'paskatino gy-

išvaikyti, sudalyti savas. nepavyko tuo pat metu su-Į K. Ambraso išvedžiojimai; didelių automobilių garny- vent0;u's keltis iš'miestu i 
valsčių valdybas ir t.t. Revo-į imti. Jis žvejų laiveliu megi- 1 * ’ ’ ’ 1 "Al > —
liucija tuo būdu buvo įgy-»no pasprakti švedijon. Deja,
vendinta ir virto visuotine, vokiečių karo laivo buvo pa-

ir kiti.

Vilniuje 14 ligoninių

(E i Vilniaus radijas gruo
džio 10 d. pranešė, kad Vil
niuje veikia 14 ligoninių, 4 
mokslinio tyrimo institutai, 
keli dispanseriai, vaikų tu
berkuliozės sanatorija ii 
8,000 vilniečiu dirba medi
cinos įstaigose. Tačiau Vil
niaus miestui tiek sveikatos 
įstaigų nepakanka ir Lietu
vos spaudoje nuolat užtiksi 
nusiskundimų netinkama li
gonių priežiūra, slaugių, še
šeili ir gydytojų nesąžinin
gumu, apsileidimu ir pan.

Lydėjo jaunuolius 
į kariuomenę

(E) Gru°džio 10 d. Vil
niaus visuomenė dramos te
atro salėje turėjo susitikimą 
—buvę išlydėti jaunuoliai, 
vykstą tarnauti sovietinėje 
kariuomenėje. Partijos bei 
komjaunimo pareigūnai sa
kė kalbas. Jaunuoliams lin-

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..................$1.00. Tiesa, Rusijos gyventojai,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-lsukil? P,ipš caiJb iki gal° 
TUVĄ STATANT, Rapolo; netesėjo. Tada susidarė ga- 

Skipičio atsiminimai, 440l,1Tn.vbė ca,'° valdžiai dides- 
psl., kaina. . . . $5.00

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano

stebėtas ir >uimtas. Bet su
imtas kita pavarde — Ka-

nius kariuomenės ir polici- St. Kail io tikros pavardės iš. 
jos dalinius pasiųsti Lietu- šifraoti, ir jis iš kalėjimo bu-
von jos gyventojų numalšin 
ti.

Pirmajam karai prasidė
jus, St Kairys pasineria į 
Lietuvos valstybės atstaty- 

Tulio 11 novelių, 196 psl., mo darbą. 1917, tais sunkiai.
kaina ........................ $3.00. siais Vokietijos okupacijos

VIENIŠI MEDŽIAI, romą- metais, Lietuvos veikėjų, pa
nas, parašė Aloyzas Baro- silikusių Vilniuje, pastango- 
nas, 117 psl., kaina $1.50 mis vokiečių karo valdžia

1 ti konferenciją. Jos dalyvių 
tarpe bNvo ir St Kairys.

ANGLŲ KALBOS GRA- Lietuvai sutiko leisti sušauk 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina................. $3.50
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27. Mass.

636 E. Broadway,

Konferencijos 
tvirtai ir aiškiai 

; kad Lietuva turi

dalyviai
pasisakė,
nutraukti

sukti, bet mums jo balsas—Į ^a sumažėjo, ir bu\o j priemiesčius. Tai paskatino 
tai pavojaus skambutis. Mū-Sd^g1311 reikalaujama ma- naujų gyvenamų namų sta- 
sų iaisvės budeliai vis labiau į žesnių, automobilių. Garniu- tybą, 0 kartu su tuo augo ir
įsidrąsina, jie jau nebebijo 
viešai kalbėti apie lietuvių

minsko. \ okietijos kalėji- • literatūros reiškimosi galą, 
rouos nepasisekė policijai

tojai, kaip paprastai, tenki-, kelių, mokyklų, krautuvių li
no vartotojų noras. Daugiau kitų pastatų statyba. Visa

kitaip taras, apie lietuvių 
tautos reiškimosi galą.

Tas straipsnis rodo komu
nistų nusistatymą tautiniu 
klausimu, o jis yra aiškiai 
mongoliškas: naikinti be 
pasigailėjimo visas kitas 
tautas, kad tuo būdu būtų 
paruošta dirva pasaulinei 

valstybei, 
reikia dar labiau

vo paleistas. Tada Lietuva 
jau buvo maskvinių nacių 
okupuota. St. Kairys pasili
ko Vokietijoje ir atgaivinta, 
me užsienyje Vlike pradėjo 
toliau veikti.

Vėliau St. Kairys atsikė- mongolų 
lė i JAV ir čia toliau tęsė Į Mums 
Lietuvos laisvinimo darbą, t budėti.
Pora kartu buvo sunkiai su
sirgęs, dėl paskutinės ligos 
neteko vienos kojos.- Bet tas( 
nepaveikė jo darbštumo. į Paka,binkime drougu», kai- 
Dabar jis susirūpino savo' mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.** Kaina me-
atsiminimų sutvarkymu. Dar] 
prieš antrąją ligą jis spėjo

J. Kaminskas

iki tol turėtus ryšius su kito. sutvarkyti ir išleisti savo at- tams penki doleriai.

mažesnių automobilių ga
minti skatino ir vis didesnis 
iš užsienio importuojamų 
automobilių skaičius.

Kokie yra 1963 m. mode
liai? Automobilių gaminto
jai turi kiekvienas ką nors 
pasiūlyti. Yra linkstama į 
didesnius ir ištaikingesnius 
automobilius. Paprastas dar
bininkas, uždirbantis per sa
vaitę $97, gali nusipirkti pa
prastesnį automobili, turtin
gieji gali rinktis liuksusi
nius.

Modelių skaičius yra di
delis, bet dauguma jų ski
riasi tik priedais ir papuo
šimais. Fordo bendrovė, pa-! Gražų Lietuvos žemėlapi 
vyzdžiui, gamina 44 mode- galite gauti Keleivio įstaigoj 
liūs, kurių dauguma mažai už 50 centų.

tai kėlė 
lygi-

American Council

gyvenimo geroves

MAŽĖJA ŽEMĖS ŪKIO 
DARBININKŲ SKAIČIUS

JAV syvertoju surašymo 
įstagos žiniomis, žemės ūkio 
darbininku skaičius per pa
skutinįjį dešimtmetį suma
žėjo 2.600.000. tai yra 37 
procentais, o per ta pati lai
ką darbininku skaičius pra
monėje padidėjo 3,200,000, 
tai yra 21 procentu.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

i



Nr 2, Sausio 9, 1963 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

— Alou, Maik, kas girdė- dos, tik porą metų Valparai-Į * 
ti? se pa&KUto bulves ir jau dak.i y

piekos susaidė galės dar po
liciją pašaukti, bėdos prida. 
rys. Ne, sakau, vuodegą rei
kia kirst. Ji nulėks taip grei
tai, kad katinas nespės nei: 
”miau“ surikti.

— Na, tai kaip padarėt? j 
Kirpot, ar kirtot?

— Kol kas, Maiki, dai i 
nieko nedarėm. Kai aš išaiš- j 
kinau, kad uodegą kerpant j 
katinas labai rėks, tai gaspa-, 
dinė sutiko uodegą kirsti, a- ■ 
le ne visą iš kaito, o kasdien 
po biskį, kad mažiau skau-j 
dėtų. Pradėjom ginčytis. Ji 
spyrėsi, kad reikia kirsti po; 
biskį, ir dacol. Aš pasiūliau 
pakviesti iš Brooklyno Bim
bą. Sakau, kai dabar Vilnius 
pripažino jį daktaru, tai jau Į 
jis žinos, kaip geriau katinui i 
uodegą nuimti. Mano gaspa- ’ 
dinė su tuo sutiko ir pavedė Į 
man nusiųsti Bimbai pakvie. • 
timą. Ale kai dabar tu man 
išaiškinai, kad jis tik kapsu- 
kinis daktaras, tai aš jau a- 
bejoju, ar jis mokėtų tokią 
operaciją padalyti? Gal iri 
neverta- jį kviesti.

— Ar tėvas pats šitą pa
saką sugalvojai, ar iš.kitų 
girdėjai ?»

— Čia, Maiki, ne pasaka. 
Komunistų gazietos iš tikrų
jų apgarsino Bimbą dakta
ru. Anistagat, galiu pasiba-’

PABĖGO Iš KOMUNISTŲ "ROJAUS"

Visokiais būdais žmonės stengiasi pabėgti iš komunistu valdomos Vokietijos sri
ties. Tas invalidas, kuris su savo šeima stovi kairėj, sugalvojo autobusą išmušti 
neperšaunamąja skarda ir. susitaręs su vairuotoju (jis ir jo šeima dešinėj), nuta
rė pabėgti, komunistų sargyba j autobu są šaudė, bet kadangi jis buvo neperšau
namas, tai suspėjo per rubežių pervažiuoti j Vakaru Berlyną.

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

— Nieko naujo, tėve.
— Kaip tai nieko naujo?

tai as: Kad ir KapsuKims, ale Į 
vistiek daktaras. U tu vis su KANADOS LIETUVIAI

A. gi tu negirdėjai, kad An- į trumpom kelnėm svaistaisi., p , kelbtus nt0. i ;,echavičius. 
tanas Rimbą daktaru na- Basakvk. ar tau ne geda? -________________ • i įas riecna\įcius.tanas Bimba daktaru 
stojo?

— Girdėjau; tėve, 
man tokia ' daktarystė 
įdomi.

— Kodėl neidomi?

pa- Pasakyk, ar tau ne gėda?
į — i ėve, mokslui nėra ga- į^doje 1961 

bet (lo, todėl as ir mokausi, ino- 
ne-; ky tis ne geda. i iktai nemo-

! K v tu daktaru” būti via gė

jų surašymo duomenis, Ka
ulėtais buvo

(Tęsinys)
Iš prezidentūros Smetona kas galėjo pasitikėti tais,

! nuskubėjo į generalinį štabą kurie buvo linkę laužyti 
i perimti valdžios iš pervers-j priesaikas ir drausmę?..
; mininkų leitenantų, kur jį1 Taip, jie kovojo ir toliau, 
! pasveikino diktatorius Povi-j bet ne už Lietuvą, o tarp sa

vęs — už fašistinio režimo

27,629 lietuviai. Jų tarpe 
14,846 vyrai ir 12,783 mo
terys. 1951 metų surašymo

"Laikinosios karo valdžios 
vardu perduodu Jums, pirma
jam Lietuvos Prezidentui, vals- 

I tvbės vairą. Tautinis sukilimas,
Įvykęs gruodžio 17 dieną, išgel- niuose• da- — t** j duomenys rodė, kad lietuvių

— Todėl, kad nepelnyta, j — Anivei, Maik, aš ro- tesama 16,224. Per paskuti-1 beJ®musų kr
— Vot tebe raz!.. Nepel-; kuoju, kad tu jau galėtum nįjį dešimtmetį lietuvių' ^ltlk,nę- ka<f

nyta. Tai kodėl Kapsuko u-1 būti daktaru. Juk negalima' 
niversitetas Vilniuje pripa-į Limbai apsileisti. Man pa
žino, kad pelnyta? ; ciam sarmata.

— Bet kažin, tėve, ar gali-1 — l eve, doktoratui aš
ma pripažinti tokį universi- dar nepasiruošęs, 
tetą, kuris vadinasi Kapsu-į — bakai, dar 
ko vardu? ! mokslo turi?

negana

— Ale vistiek škūlė, Mai. Dar ne.

mokratiškas. Visas čia suminė
tas gerąsias savybes, kaip man 
atrodė, tebeturėjo ir būdamas 
ministeriu pirmininku. Kaip mi
nisteris pirmininkas, ouvo labai 
taupus ir skrupulingai vengė 
lianaudoti bet kokį dalyką, pri
klausantį vastybei, savo asme
niniam reikalui (čia kalbu ne 
apie \alstybinio turto pasisavi
nimą, o apie legalų jo naudoji
mą). Pavyzdžiui, dr. K. Grinius 
nenorėjo turėti ir neturėjo au
tomobilio nei kaip ministeris 
pirmininkas. Jei kada sekmadie
nį vykdavo į Marijampolę savo 
asmens reikalais, važiuodavo 
Amerikos Lietuvių Prekybos 

į Bendrovės autobusu, nors galė- 
. davo pasinaudoti kurios nors 

ministerijos automobiliu... K.
1 Grinius nenukrypdamas laikėsi 
tokio nusistatymo ne dėl pasi
rodymo ar ieškojimo populiaru
mo, bet iš įsitikinimo, kad nau
jakurei valstybei kiekvienas 
centas yra brangus. Net minis- 

j terių kabineto posėdžių kamba
rio ir paties ministerio pirmi
ninko kabineto baldai buvo kuo

žiaurumas buvo bereikalingas.”1 papra-^čiausi 'is tais pačiais su- 
! metimais, kad reikia taupyti 

Lž tą žiaurumą vėliau, valstybės lėšas, kad valstybė tu- 
atėjus bolševikams, turėjo rį daug svarbesnių reikalų ir

! sumokėti gyvybėmis daug pan.
Dr. K. Grinius jokios minis- 

' terijos nebuvo pasiėmęs ir gerai 
darė. Nes, būdamas laisvesnis, 
galėjo daugiau apie bendrus 
valstybės reikalus pagalvoti ir 
Ministeriu Kabinete posėdžiams 

pirmi
ninkavo be priekaišto. Klausi
mus formuluodavo aiškiai ir 
tvarkingai leisdavo juos gvil
denti. Posėdžių diskusijose dr. 
K. Grinius būdavo tikrai beša
liškas, t. y. be mažiausios parti
nės tendencijos.

”Dr. K. Grinius, kaip minis
teris pirmininkas, buvo suma
nęs lankyti apskričių centrus ir 

viešuose susirinkimuose sa- 
prakalbas... čia norėčiau 

visuose tuose mi- 
į tinguose Griniui, ar kitiems mi- 
! nisteriams kalbant, susirinku- 

žmonės visai ramiai klau- 
jokio triukšmo niekas 

nedarydavo.“
"Toks pasikalbėjimas vyriau

sybės su piliečiais, žinoma, dide
lių valstybinių reikalų neišspręs- 
davo, bet žmonės matė, kad mū
sų valdžia neišdidi, lengvai pri
einama, sava. O tas neabejotinai 
mažina opoziciją ir lengvina vy-

' lietuvių. Bet tas žiaurumas į 
1 jiems buvo reikalingas gali
mai opozicijai pagąsdinti, 
kad niekas nedrįstų sukilti 
prieš fašistinę diktatūrą.

Gruodžio 30 dieną, A.
Merkio įsakymu, paskirta J pasiruošti. Posėdžiuose
6,000 lt. Varnių koncentra 

. . cijos stovyklai įrengti ir lė-
valdžią ir sostą, nes ir aštuo. j apmokėti iš krašto ap- 
rioliktais-devynioliktais me-( gaugog ministerijos išlaidų
tais Smetona nekovojo už 
Lietuvą, o slapstėsi užsie-

sąmatos statybos reikalams. 
Tokią statybą Lietuvoj pra
dėjo krašto apsaugos minis
teris...Sakoma, kad tas pervers

mas buvęs nekruvinas, bet 
tai nevisiškai teisinga, nes iš

1 to perversmo susikūrusi fa- ---..... —r------’.r”. i ten
__ b. Įšistinė diktatūra vėliau pa-(tamsių herojai bei politikai į
nepasane,, reikalavo, kaip mes matysi-5“..... ----------------

virs 60 gyvybių, Smeto-
prie-

bėjo mūsų kraštą. Mes esame Į- 
Jūs užtikrinsite

tautai šviesia ateitį. Veskite 
įp sinarmai paui- > *, . . . .
, kad buvo įsileis- imus' ° mes sekslme paskul Jus-

skaičius taip smarkiai padi
dėjo dėl to — - 1 • .
ta karo paoegenų. I riecnavicius

Daugiausia lietuvių gyve., kad perversmas išgelbėjo jį | 
na Ontario provincijoje — mcnuo kalėjimo, nuo teismo ir, sunaikintu režimo

ki; kad ir kapsukiška, ale —Nu, tai aš galiu tau pa-Į na lietuvių: 
škulė džius di sem. O jeigu įdėti.
Kapsuko vardas tau nepa
tinka, tai sakyk, kodėl?

— Tas vaidas, tėve, nėra 
nei geras, nei blogas, ir aš 
nieko prieš jį neturiu; man 
tik nepatinka, kad tokiu 
vardu yra pavadintas uni
versitetas.

— Kodėl?
— Todėl, kad universite- Tvardauską, 

tas turėtų reikšti mokslo į- 
staigą, o Kapsukas nebuvo 
joks mokslininkas. Taigi tas 
vardas tuojau sako, kad li
tas universitetas negali būti 
rimta mokslo įstaiga, bet 
greičiau panašus į buvusį 
Kapsuką.

— Sakai, Kausukas nebu
vo joks mokslininkas, Nu, 
gal ir nebuvo, aš nesu šiur.
Ale man rodos, kad D. L. K.
Vytautas irgi nebuvo moks
lininkas, o vis dėlto Kauno 
universitetą Smetonos val
džia apkrikštijo Vytauto 
vardu. Nu, tai ką tu ant to 
pasakysi?

— Žinai, tėve, kad Kap
suko negalima lyginti su Vy
tautu. Vytautas buvo žymi 
istorirė asmenybė, gal pati 
žymiausia Lietuvos istorijo
je, kai tuo tarpu Kapsukas 
buvo tiktai agitatorius, prie
šingas nepriklausomai Lie
tuvai. Vis dėlto aš sakyčiau, 
kad universitetui netinka 
nei Vytauto vardas. Jis ga’ 
gerai tiktų karininkų klubui 
kaip buvusi Ramovė, bet ne 
mokslo įstaigai.

— Maiki, jeigu tu viską 
žinai, tai pasakyk, kokiems 
galams tu vis nešiojiesi tą 
knygą? Vis mokiniesi irmo. 
kiniesi, bet vis dar niekas 
neišeina. Žiūrėk, Bimba, ro

— Kokiu būdu?
— Aš girdėjau, Maiki, už 

ką Kapsuko universitetas 
Bimbą pripažino daktaru. 
Tai uz istorijos žinojimą. O 
as galiu becyt, Maiki, kad 
ant istorijų as Bimbą suby- 
tysiu. Žinau istoriją apie 
amžiną žydą, apie poną 

Kurio velnias

Ką jie nuvertė?
Norint suprasti, ką tie pa-

nuvertė, tenKa apsistoti Deni i - . , ., ’ . -j * • • pridurti, kadties buvusiu prezidentu ir ■ 
ministeriu pirmininku —

16,200, antroj vietoj eina nuo išmetimo iš karinome-' į H-ma . ties Urinium i, Sleževičium.
Quebeck — o,883. ~~ ... v i . .

Kitose provincijose

1,816, B. Kolumbijoje — mažiausia užtikrinti šviesią 
1,479, Manitoboje — 932, ateitį perversmininkams ka. 
Saskatchewane — 644, N.: rininkams...
Scotia — 441, N. Brunsu ickį 
—158, N'evvfoundlande —I 
42, Yukon — 15, Northwest; 
Tenitories — 14, P. E. Is-Į 
land — 5.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Smetona karininkas taip 
atsakė:

"Aš esu laimingas, perimda
mas valstybės vairą iš laikino
sios valdžios ranku. Patriotinė 
karininkių a gruodžio septynio
liktąją atliko didi žygi, kurio 

Ašnegalėjo į peklą nujoti, ir1 Magiškuoju kilimu j Vilnių, niekuomet neužmirš,
dar daug kitų. Taigi galiu Dan Kuraitis, 331 psl., kaina pasitikiu Jumis, jus manimi
ir tave pamokyti

— Nebūk juokdarys, tė
ve.

3.00. Išleido Chicagos Lie- Drauge mes kovojome aštuonio-
liktais-devvnioliktais metais.uvių Literatūros Dr-ja.

Tai Dan Kuraičio praei- i drauge kovosime ir dabar. Tegv- 
— Aš, Maiki, nejuokauju, tos vasaros kelionės į Lietu-; vu°J’a Lietuva: "Valio!“

Ir vėh koks nenuoširdus,— Tėve, jeigu aš norėčiau | va įspūdžiai. Tos kelionės į 
oūti daktam, tai aš studijuoJ domias nuotrupas daug kas
čiau mediciną.

— Vot, čia tai pasakei žo
dį su razumu. Medicinos 
mums reikia. Aš pats jau no
rėjau savo gaspadinės kati
nui operaciją daryti, tik ne
galėjom susitarti, kaip ge
riau uodegą kirsti. Matai, ji 
euri keletą kanarkų. Klėtkos 
pakabintos aukštai, bet ka
dras pašoka ir ištraukia 
paukštuką. Anądien jau 
antrą kanarką suėdė. Mote- 
is nori žinoti, ką daiyti, kat 
satinas negalėtų taip aukš- 
ai šokti — supančioti jį ai 

ką? Aš patariau nukirsti 
am uodegą. Ji net krūpte

lėjo: juk jam baisiai skau 
dės! Ne sako, taip negalima. 
Jeigu jau vuodega kalta, tai 
reikia ją nuimti su meile 
žirklaitėm nukirpti. Matai, 
ji myli savo kanarkas, ale 
myli ir katiną, todėl nenori, 
kad jam skaudėtų. Aš jai pa
sakiau, kad kerpant žirklai- 
tėmis jam skaudės dar la
biau,—jis žviegs kaip sker-

į įau yra girdėjęs iš kny
gos autoriaus, nes jis įvai
riose vietose kalbėjo. Šitoj 
knygoj apie visa tai rašoma 
plačiau.

Knyga lengvai skaitoma, 
ją puošia nemažas skaičius 
iliustracijų. Kas skaitė Dan 
Kuraičio seniau išleistus ke
lionių aprašymus (tokių jau 
buvo išleista 3), tas būtinai 
Įsigvs ir šią knygą.

Pelėda Nr. 4. Tai satyros,
humoro ir savikritikos žur
nalas, leidžiamas Welland. 
Ont., Kanadoje (231 Walla- 
*e Avė, So. Welland, Ont.).
kaira 30 centu.«.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU 

VIV IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa

kas negalėjo prailginti jo 
amžiaus...

Kaip minėta, pirmos tero
ro aukos buvo sušaudyti ke. 
:uri komunistai — gruodžio 
27 dieną. Apie tai Grinius 
taip rašo:

"Naujai vyriausybei susikū
rus, tuoj prasidėjo teroras — 
buvo sušaudyti 4 komunistai, jų 
tarpe Karolis Požėla, neprisilai
kant net veikiančių įstatymų... 
Šitaip tą Įvykį komentavo kai 
kurie mūsų teisininkai. Turbūt 
dėl tų teisėtų protestų prieš A. 
Smetonos išrinkimą nebuvo.

riausvbei bendradarbiauti su 
amžių kovojo su visuomene.

’Tš viso, šis K. Griniaus su
manymas ir jo vykdymas buvo 
puiki politinio bei valstybinio 
auklėjimo mokykla. O tokia mo
kykla ypač buvo reikalinga vėl 
žengiant mūsų tautai į nepri
klausomą gyvenimą.“

miesi nuo kalėjimo, troško, 
perversmo, tad juos paban
dykime palyginti su teisėtos 
vyriausybės vėliavnešiais.

Dr. Kazys Grinius. Didy
sis Varpininkas, dr. Vinco 
Kudirkos asmeniškas drau
gas, visą
priespauda ir neteisybe, su 
tamsa ir prietarais, su kyši
ninkais ir valdžios turto mė
gėjais, su caro ir savais vieš
pačiais, kurie mėgo pamin
ti kitų žmonių teises, juos 
žeminti ir niekinti.

Tai tikrai ne sau gyvenęs

juokingas ir veidmainiškas 
tas tariamas abipusis pasi
tikėjimas, mes matome iŠ to. j Smetonai ir A. Voldemarui 
limos istorinės pei’spekty-i kėjo tuomet kitų valstybių aki- 
vos. Taip, Smetona tų kari-1 vaizdoje pasirodyti, kad jie per- 
ninkų neužmiršo —jis juos1 versmą padarė begelbėdami 
išmetė iš kariuomenės, nes Lietuvą nuo komunizmo. Ir toks

Nors komunizmo pavojaus Lie-j žmogus, kuris mokėjo savo 
tuvai nebuvo, ir kai kurie su- griežtai matematiškai logiš.
šaudyti paimti iš lovų, bet A.

rei-

matysi. Kaina minkštais vir 

džiamas meitėlis. Katinu a- sėliais $4.00, kietais $5.00.*

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtirgos ūkininkės Daugienės įna

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jo? kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiaras 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broad way------ :------- So. Boston 27, Mass.

ku protu padalyti teisingas 
išvadas ir jomis naudojosi 
painiausius politinius klau
simus spręsdamas. Puikios 
atminties iki gilios senatvės 
jisai turėjo savo smagenyse 
ištisą žinių enciklopediją į- 
vaiiiausiais klausimais, ku
riomis stebindavo pasikal
bėjimo dalyvius. Jis nenu
ilstamai skaitė arba rašė net 
pačiose blogiausiose emig
racijos sąlygose.

R. Skipitis savo knygoje 
'Nepriklausomą Lietuvą 

statant“ giriasi padėjęs per. 
versmininkams prikalbinti 
Grinių atsistatydinti, taigi 
jo negali laikyt nei Griniaus 
draugu, nei tuo labiau jo i- 
dėjos žmogumi, bet apie 
Grinių, psl. 301-304, jis taip 
rašo:

"...dr. K. Grinius yra idealis
tas. gilus patriotas, nuoširdus 
lietuvis, labai darbštus ir pro
tingas. Jis kalbėdavo aiškiai ir 
tiesiai, kalboje mėgo .humorą. 
Jis buvo kuklus, paprastas, de*

Deja, ta ”mokykla“ vėliau 
perversmininkų žygio buvo 
sunaikinta iki pačių pagrin
dų, ir Grinius dėl to sielojo
si — gyvas ir nuolatinis ry
šis tarp vyriausybės ir visuo
menės nutrūko...

Tai taip R. Skipitis apra
šo dr. K. Grinių jam einant 
ministerio pirmininko parei
gas, bet vėliau, psl. 417-418, 
jis aprašo Grinių jau prezi
dento pareigas einant:

’Tuojaus nuėjau pas pati pre
zidentą dr. K. Grinių. O pasiekti 
prezidentą buvo lengviau, negu 
kokį fanabemą apskrities vir
šininką. Koks buvo paprastas, 
neišdidus dr. K. Grinius neuž
imdamas jokios aukštos vietos, 
toks jis buvo pakeltas i ministe
rio pirmininko vietą, toks jis pa
siliko ir dabar, kai tapo išrink
tas pirmuoju valstybės pilie
čiu — Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Net durininkas man 
nusiskundė, kad jis jaučiasi po
nui prezidentui nereikalingas e- 
sąs, nes ponas prezidentas ir ap
siaustą užsivelkąs. ir skrybėlę 
pasiimąs pats be durininko pa-

(Nukelta i 7-t, psl.)

)



KELEIVIS, SO. BOSTORPuslapis šeštas

Viena Ivano Denisovičiaus diena
(IŠTRAUKA IŠ APYSAKOS)

(Tęsinys)
Įprastiniame apžiūrėjime ne vakare, tai nors is nio 

per šalčius tvarka buvo pakenčiama: kalinys atsisagstyda. 
vo ir išskleisdavo vatinio skvernus. Taip ėjo po penkis ir 
penki prižiūrėtojai priešais stovėjo. Jie papliaukšėdavo 
lageriniu! per atsegtos šimtasiūlės šonus, plodavo per vie
nintelę kišenę ant dešinio kelio, patys gi mūvėdavo pie
tinėmis, ir jeigu ką nors neaiškaus užčiuopdavo, tai ne- i 
traukdavo iš kaito, o tingiai klausdavo: “O čia kas?

Ko gi iš ryto ieškoti pas lagerini? Peilio? Tai kad ji i 
ne iš lagerio, o i lageri neša. Iš ryto patikrinti reikia, ar ne. 
neša kas su savim valgio kokius tris kilogramus, ruošda
masis bėgti. Buvo laikas, kad tos duonos taip bijojosi, to 
dešimtgramio gabalėlio pietums, jog net buvo 
išleistas Įsakymas: kiekvienai brigadai pasidaryti medini 
lagaminą ir jame nešiotis visą brigados duoną, visas 
kriaukšleles surinkti. Ką jie manė pasieksią—negalima 
sugalvoti, matyt, kad tai žmonių kankinimui naują rūpes
ti primetė: savo gabalą atsikąsk, paženklink jj, dėk laga- 
minan, o jie, tie gabalai, visi panašūs, visi iš vieno kepalo, 
ir visą kelią galvok apie tai ir kamuokis, ar neapmainys 
kas tavo gabalo, ir po to ginčykis su kitais, kaltais net 
muškis. Tik syki ėmė trejetas ir pabėgo mašina iš gamy
binės zonos, visą duonos lagaminą pasiglemžę. Atsitokėjo 
tada viršininkėliai ir visus tokius lagaminus sargybinėje 
sukapojo. Nešiokis, kaip išmanai, savo gerą.

Ir dar iš ryto patikrinti, ar kas nors po kalinio drabu
žiais civiliu kostiumu nepersirengė?

Bet civiliniai daiktai jau seniai iš visų iki siūlelio at
imti, kaip kalbėjo, jų neatiduos iki kalinimo pabaigos. O 
kalinimo pabaigos šiame lageryje dar niekas nesulaukė.

Gal patikrinti — ar neneša laiško, kad i laisvę ji pra
stumtų? Bet juk laiško pas kiekvieną ieškoti—tai iki pie
tų prasiknibinėsi

Bet surėkė Volkovojus kažko ieškoti, ir prižiūrėtojai

ISTORINIAI BATELIAI

Pa u Ietie Harris žiūri, kaip Lucinda Fieree šoka apsi
avusi šviesiai raudonais bateliais. Jos abi yra Roket- 
tes šokėję Krupi., narės. Tie bateliai buvo panaudoti 
Rockettes grupei šokant Radio City Musie Hali New 
Yorke 30 metų sukaktuviniame spektaklyje. Jie dabar 
tapo istoriniai, nes patenka į teatro istorinių batelių 
kolekciją. Jie yra pagaminti iš naujos DuPond me
džiagos.

Gvatemaloje, prie Karibų 
jūros, gyvena iš indėnų ir 

i negrų mišinio susidariusiI t? 4.
tautelė, kuri smarkiai ski-

' iriasi nuo kitų Gvatemalos 
: gyventojų savo papročiais 
! ir vadinasi karibais.

Nors čia vyrai turi po ke_į 
lėtą žmonų, tačiau jų teisėsi

tų pipii-ų, troputį cukraus, Į- 
pilti šaukštą grietinės ir pa
kaitinti.

Patiekiant pabarstyti ža
lumynais ir garniruoti vilto
mis bulvėmis.

SENATVĖ IR LAIMĖ

Nr 2, Sausio 9,1963

džiaugsmuose, stengtis kuo 
nors prisidėti toms proble
moms išspręsti.

3. Išlaikyti pusiausvyrą 
tarp darbo ir poilsio, šeimos 
ir visuomenės, juoko ir rim
ties.
4. Kreipti dėmėsi i savo gy-

. rvenimo įpročius. Seno am-
labai ribotos. Jie tegali i Galima ir senatvėje būti|2iaus žmonėms tai tiek pat 
užsiimti tik medžiokle iilaimingam. Amerikos gydy-, svavbu kaip mažiems vai-
žvejyba, žemės ūkio ir namų 
ruošos darbus atlieka mo
terys.

Jei karibai mušta, tai su- kaip 65 m žmonių reikalą-* į70~arnžiaus> nes kai’ kas 
smilkę draugai devynių die-, vimus į, paruošti pasiūly-'vra linko nuvottinti 

| r.ų laikotarpyje pasakoja jo į mus, kas įeikia daryti, kad
į biografiją. Kalbantysis lai- jįe galėtų gyventi ”pilnu 
ko rankoje akmeni, kuri gyvenimu“ ir jaustis laimin.

gi. Tas komitetas paskelbė 
šitokias išvadas-patarimus:

tojų draugija buvo sudariusi 
net atskirą komitetą, kuris 
turėjo išnagrinėti senesnių

kams ir suaugusiems.
5. Nuolat save Įkainuoti.

Tas svarbu visiems, o ypač

• 1 _ •

kalbą užbaigęs, perduoda 
sekančiam kalbėtojui. Ak
muo reikalingas tam, kad1
būtų galima užvožti juo, jei] a^Tai^gaii^U X 

mėgintų kalbų nutiau- ltal!)as- lai ?an ,,utl vls4kas 
kti.

Praeityje Sibiro čukčų 
: tarpe, ypač Pamaryje, mirus 
) žmonai, medžiotojas nega- 
Į lėdavo 40 dienų išeiti me-
i džioti romu,t.'
i praleisdavo

senųjų via linkę nuvertinti 
savo pajėgas, todėl jiems 
dar labiau svarbu sekti save 
ir savo veikimą.

6. Poilsis. Jo returi pa
milsti žmonės senesniu am
žiaus.

jĮICIUU pU SLIŽIUS lIU^lliiUTV, liv-pla
kuriom dar slypi barako šilima, marškinius atsagstyti — 
ir lenda apčiupinėti, ar ko nors neleistino neužkišta. La- 
geiiniui nustatyta turėti dvejus marškinius — apatinius 
ir viršutinius, o kas viršaus, Įsakyta palikti! Štai koki VoL 
kovojaus Įsakymą lageriniai perdavė iš eilės i eilę. Kurios 
brigados ansčiau prasmuko — jų laimė, kitos jau ir už 
vaitų, o šitoms — išsirengti. Ir kas šilčiau apsivilkęs, nu
simesk visa tai tokiame speige.

Ir pradėjo, bet netikusiai išėjo: tarpuvartė jau palais. 
vėjo, o sargyba iš būstinės plyšoja: greičiau, greičiau! 
Ir Volkovojus susimylėjo ant 104-osios brigados: užrašyti, 
kas ką turi viišaus, tegu vakare patys Į sandėlĮ atiduoda 
ir pasiaiškinimą parašo: kaip ir kodėl slėpė.

šuchovo visi drabužiai valdiški, imk ir čiupinėk — 
savi tik kūnas ir siela, o Cezariui užrašė bajinę palaidinę, 
o Buinovskiui liemenę ar kažkokj palaidinuką. Buinovs 
kis gerklę paleido, Įpratęs, mat, minininkuose komanduot 
o lageiyje dar nė trijų mėnesių neišbuvęs:

— Teisės jūs neturite šaltyje žmonių išrenginėti 
Baudžiamojo kodekso devinto straipsnio nežinote!..

Teisę turi. žino. Tu, brolau, dar nežinai.
— Jūs ne tarybiniai žmonės! — smogia jiems kapi 

tonas. — Jūs ne komunistai!
Volkovojus dar iškentė priminimą apie kodekse 

straipsni, o po paskutinių žodžių kaip perkūnas iš juode 
dangaus sugriaudėjo:

— Dešimt parų griežto!
Ir tyliau viršilai:
— Vakare apiforminsi.
Iš lyto jie nemėgsta i karceri sodinti: žmogaus išdir 

bis pradingsta. Per dieną tegu nugarą palankstys, o vaka 
re Į BUR-ą.

čia pat, kairiau nuo liniuotės, ir BUR-as — akmeni 
nis, su eiviem galais. Antrą galą ŠĮ nideni pristatė — vie 
name pradėjo nebetilpti. Kalėjimas aštuoniolikos kamerų 
dar vienutės iš akmenų atitvertos. Visas lageris medinis 
o kalėjimas iš akmens.

šaltis pašliaužė po marškiniais ir dabar jo neiškrapš 
tysi. Kuo buvo apsitūloję lageriniai — viskas veltui. I; 
taip jau maudžia šuchovui nugarą. Atsigult dabar i ligo 
r.inės lovą —ir miegoti. Ir nieko daugiau nesinori. Tikta' 
antklodę sunkėlesnę.

S liz atlaiintiaviu č.imtnai įlipiBTaaaaa IK)l'~

Benediktas Rutkūnas 

DEBESĖLIAI

Mano žvilgsnis per padangę lydi 
baltaplaukių debesėlių būrį: 
slydinėja naktį, dieną pasiklydę... 
Mėlynuoja gelmių akys — sielą buria.

Susieina debesėliai, sklaistos, 
vėl i draugę tartum broliai buriąs — 
Dieve, kokie šitie toliai skaistūs, 
kokios gilios, žydros jūros!

Bėkit, bėkit, tekini būreliai!
Jums tik nešti žemei skalsų lietų; 
man — pakilti su kainų ereliais 
ir su žydriu spinduliuotu susilieti.

Keisti papročiai
Birmiečių (Azijoj, greta onių — šerpų — tarpe išsi-t 

Indijos) patarlė sako: „Vie.1 skirti labai lengva. Ir tai! 
nuolis geras, kai liesas, bui-Jgali padaryti tiek vyras, tiekį

todėl kaltais 
patogų laiką 

j medžioklei ir likdavo be 
J maisto atsargų žiemai. Tai 
j buvo daroma ne iš meiles ar 
į ištikimybės, o dėl prieiarin- • 
gurno.

Norėdamas vesti, čukčas; 
j turėdavo dvejus-trejus me- į 
tus atidirbti uošviui už žmo. 
ną. Buvo jų tarpe paplitusi 
ir savanoriška mirtis. Norė
damas numirti, žmogus pra- 

j nešdavo apie tai savo gimi
naičiui, kuris privalėjo ji už. 
mušti. Dažniausa tai dary
davo seniai, bet buvo atsi
tikimų ir jaunimo tarpe.

Masajų moterys niekados 
nepasirodys vyrui nepasi
puošusios, nes tai būtų lygu 
neištikimybei. Masajų 

Į rai, kaip ir kai kurie čigonai,
Į valgo atskirai nuo moteni, 
taip pat ir ne iš tų pačių in
dų, iš kurių valgo moterys.

„M. ir G. ’

SUI9UMDIKE!:}

laiką dirbtas darbas, arba,! 
sakysim, išėjusio Į pensiją 
koks nors kitoks darbas, ap
mokamas ar neapmokamas. 
Koks jis bebūtų, bet jis turi 
būti nuolatinis, skatinantis 
kūną ir dvasią, naudingas 
plačia prasme.

2. Nepaliauti dalyvauti 
1 šeimos įūpesčiuose ir

Jei savo bičiuliui išrašysi 
Keleivi, jis tau bus dėkingas 
ištisus metus.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

* « «
— Na, viskas tvarkoje, pasėdėkim, pasišildykim, — 

pasakė Pavlo dviem mūrininkams. — Ir jūs, Senka, pc 
pietų taip pat mūrysite. Dabar sėdėkite!

Ir susėdo pagal leidimą prie krosnelės. Juk iki pietį 
mūryti nepradės, o skiedinį maišyti neverta — užšals.

Anglys pamažu Įkaito ir dabar tikrą kaitrą skleidžia, 
bet ją junti tik prie krosnelės, o visoje salėje — šalta, kaip 
ir buvę.

Pirštines nusimovė, šildosi ir vis arčiau krosnelės ran
kas kyščio ja. 0 kojų ir apavo arti ugnies nekišk, ir šitai

jos

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 5^6 puslapiai, kaina 
7 doleriai.-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

THE RED STA R, rašoma apie 
komunistų įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų. kaina ............ $0.75.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE 
Vy- Į vaizdi šio krašto lietuvių istorija.

garsiai iliustruota, parašo St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ....................................... $4.00
kaina ....................................... $1.25

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai' Vietai® vir

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

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

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

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

volas, kai riebus, vyras, kai! moteris, tik turi sumokėti j
protingas, moteris, kai ište
kėjusi“.

Biimoje liaudies vedybos 
uri šaunias tradicijas. Prieš 
’estuves jaunuolių tarpe yra 
iriimta dvejus trejus metus 
raugauti. Vestuvių cere-

kitai pusei tam tikrą pinigų 
sumą. Šerpai gyvena šalia 
Tibeto, iš kur yra kilę ir jų 
protėviai, todėl 
kaip dar ir dabar Tibete, 
buvo leidžiama vyrui turėti 
keletą žmonių, arba atvirkš.

Inkstu ragu
Paimti vieną svarą inkstų, 

nuimti nuo jų riebalus, per
plauti išilgai ir išimti gyslu- 
tes. Po to inkstus labai gerai 

anksčiau, išplauti, užpilti truputį van
deniu, pridėti prieskoninių 
šaknelių ir išvirti.

Padažą pagaminti taip: 
keptuvėje ištirpyti šaukštą

ŽVILGSNIS J PRAEITI- K- tuko j 
domus atsiminimai. 477 psi.. kai
na .......................................... $5.00

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

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus’' 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

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

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

4t>4 psl. Kaina......................... $6.50

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 posl. kaina ...................... $5.00

nonijos tai pilietinis aktas, t čiai. Šitokių papročių tikslas . .
:uri registruoja abie jų pu-Į yra išlaikyti turtą vienos nebalų, Į juos Įdėti šaukštą __
ių giminės ir draueai. šeimos rankose. Tibete dar porą smulkiai suka- socializmas ir religija. p»

ir šiandien pasitaiko, kad, Pot^, svogūnų ir pakepinti. E vandervelde, verte antį 
Praskiesti sultiniu iki girieti-
nėlės tirštumo ir užvirti. Pa
sūdyti pagal skonį.

Ištekėjusi moteris valstie.
io šeimoje turi lygias teises nenorėdamas skaldyti ir 
u vyru, net nepakeičia pa- Į taip jau menko turto, daž- 
ardės. Ir vyras, ir žmona! niausią jakų kaimenės, tė- 
irmoje turi teisę laisvai iš- i vas trejetą sūnų apvesdina 
iškirti, jeigu mato, kad jie
legali sugyventi. Bet skyry.
,os Birmoje retas dalykas, 
es iš pat mažens birmiečiai 
nokomi gerbti ir stiprinti 
eimą,

Garsus alpinistas šerpas

_ Išvirtus inkstus supiaus-
su viena žmona, arba treje- tyti riekutėmis, sudėti i pa

ruostą padažą ir neilgai pa
troškinti. Po to pridėti mal-

tai dukterų suranda vieną 
vyrą. Tačiau Įdomu, kad 
dažniausia tokiose šeimose 
vyrauja puikiausia visų jos: 

! narių santarvė.
Šerpai duoda vaikams

encingas, kuris kartu su vardą trečią dieną po jo gi- 
!dmundu Hilariu 1953 m. į mimo, bet jis vėliau gali bū. 
ii-mas pasiekė aukščiausią j ti pakeistas, ypač jei atsi

maino viršūnę Everestą, savo Į randa tam pagrindas. Pa- 
:nygoj „Sniegynų tigras“1 vardžių, bendrų visai šeimai 
>asakoja, kad jo tautos žm- šerpai returi.

eikia žinoti. Jeigu avi batais, tai jų oda sutrūkinės, jeigu 
zeltiniais — jie sudrėks, pakils garas ir tau nė kiek nebus 
ilčiau. O jeigu dar arčiau ugnies pakiši — pradeginsi. 
Taip su skyle iki pavasario ir pratapnosi, kitų negausi.

— Šuchovui bepiga! — užrezgė šneką latvis Kil- 
,as. — šuchovas, brolyčiai, viena koja jau beveik namuos.

— Tai ta basąja, — kažkas pridūrė. Nusijuokė. (Šu- 
rhovas nusiėmė kairįjį apdegusį veltini ir autus džiovino). 

— Šuchovas savo laiką išbuvo.
Pačiam gi Kilgui dvidešimt penkerius davė. Buvo 

•ienas metas laimingas: visiems, kaip sukirpta, po dešimt 
Juodavo. O nuo keturiasdešimt devintųjų kitaip pasuko — 
visiems po dvidešimt penkerius, nė Į ką nežiūrint. Dešimt 
tai dar galima išgyventi, nepastipsi, — o pragyvenk, kad 
gudins, dvidešimt penkerius?!

(Bus daugiau).

DVYNIŲ SUKNIOS

Snsan Baker žiūri, kaip at
rodo jos sesuo dvynė, tokia 
pat kaip ji suknele pasipuo
šusi. Seserys dalyvauja 
Broadway teatre New Yor
ke rodomame vaidinime 
**Sustok. pasauli, aš turiu 
išlipti*.

nas. Kaina............................25 Cn*
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, et 
ras vadovėlis beturiu kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 144 
pal., kaina ........................... $1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra 
eities, 467 ųsl Kaina ........... $4.0

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valuc
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 390 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo®’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga ®u daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.56

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

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI rix 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybes galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina .......................................  $100®

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

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ................................... $«.O6.

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

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

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

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie oa!o tūkstančtal 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru- 
gų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.06

SIAURU0.IU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys It J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ....................................... $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys............ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaut’kj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

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

Į SOCIALIZMĄ. 
Bliv

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kain.; 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kaia 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES G AI. 
RES, 32 psU kaina......... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.66

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Bro«dway ------- :------- So. Boston 27, Mass.
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(domi Murklio apysaka
PERVERSMAS

A. Giedrius — plačiai ži
nomas jaunimo literatūros 
kūrėjas, daugelio pasakų, 
apysakų ir pasakėčių auto
rius. Jo tremtyje jau išleis
ta net devynios knygos. Tai
gi, šio rašytojo plunksna, 
kaip matome, gana produk
tyvi. Ir ne vien kiekybe, bet 
ir kokybe A. Giedrius našus.

Jo paskutinė apysaka 
‘Murklys“ itin patraukli,

irir kito žvirblio Dručkio 
pelės Molės sapnai.

Lakoniškai, keletu taiklių 
žodžių, rašytojas gyvai cha
rakterizuoja apysakos vei
kėjus. Kiekvienas jų kitoks, 
savitas.

Šalia patrauklaus siužeto, 
gražios idėjos ir taiklių cha
rakteristikų apysaka “Murk
lys“ pasižymi vaizdžių, sul
tingu, lengvu stiliumi, išsky-

1T1UIM.1/S 1UI1 IMUdUMl. I 11x1 < ’ .
Kas tas Murklys? Ogi Dau- į,elet« banalesnių fra-
gienės ir jos sūnaus Lauru- z^' n}’£°? ^ajba taip pat
ko mylimas katinas, šaunus ^,a lmA Pasl£eret*- J1 svan, 
medžiotojas. Jo dreba pelės skambl »'va'
ir žvirbliai, nes jis jų pabai- Pasitaiko retesnių, ne vi
sa, žudytojas. Užtat pelių ir siems gal suprantamų, žo 
žvirblių seimas žūtbūt pasi-1 džių. Bet jie praturtina mū- 
ryžta tų klastingą viliūgą! sų išeivijos literatūrinę kal- 
kaip nors sunaikinti. Sei- bą vertingais tarmiškumais.

JIS APRŪPINA V ANDENIU SLĖPTUVĘ

Gen. Robert E. Condon, New Yorko miesto civilinės 
apsaugos direktorius, apžiūri Įrengimus, skirtus van
deniu aprūpinti New Yorko aukščiausiojo teismo rūmų 
slėptuvę nuo atominiu bombų.

(Atkelta iš 5-to psl.)
| tarnavimo. Pirmiau buvę ponai 
| prezidentai taip nedarydavę...“ 
į Gal būt, kad naujai susi- 
' kūrusi poniška karininkų 
kasta laikė toki prezidentą 
jiems gėdą darant... Taip 
pat Griniaus padorumas ir 
taupumas buvo kliūtis tiem, 

i kurie norėjo greitai pralob- 
I ti, nesiskaitant nei su pado
rumu, nei su valstybės inte
resais. Tokiems, aišku, toks 
prezidentas buvo rimta kliū
tis ir ji reikėjo būtinai nu
versti...

(Bus daugiau).

ST. CHARLES, 1LL.

nių Bernašiu vadintas, kilęs fialos rajono. Jis pats ar kas jĮ 
' žino prašom parašyti adresu: 

Mrs. Elzbieta Dabažinskienėis Ožkinių kaimo, Antaša- 
i vos para., Biržų apskr., pa-i
likęs 2 brolius ir 4 seseris —j 
Kazlauskienę, Radvinskienę ’ 
Petrulienę ir Pa jodinę. Ve-Į 
lionis priklausė Lietuvių, 
Klubui ir Lietuvių Bendro
vei.

Laidotuvėmis įūpinosi

SI Union St. 
Manchester, Conn.

(2

IEŠKAU NAMO PIRKTI

muoja šeim. Daugienės 
klojime, tariasi, kviesdami 
i pagalbą čia kiemo varną 
Kvarankę su jos draugėmis 
kitomis varnomis, žiurkes, i- 
sitaisiusias kiaulidėje. Nors 
šaunusis medžiotojas kati
nas Murklys staiga priešų 
užkluptas šiek tiek nuken
čia, tačiau jo žaizdos greit

Ir ištiktukus gabus rašy
tojas vykusiai vaitoja, priar
tėdamas gyvajai liaudies, 
kalbai. Jų neperdaug. Auto
rius neperdeda, pasilikda
mas visur santūrus, saikin
gas, kai tuo tarpu kaltais 
mūsų net itin žymūs rašyto
jai čia “sugriešija“ (turiu 
omenyje “Aukso kirvį“).

Noriu pirkti namą prieinama 
kaina Kalifornijoje ar Floridoje.

Taip pat ieškau draugės ar 
draugo, kuris norėtų apsigyven- 

Maiy Dapkytė-Riley ir Pau-iti šiltuose kraštuose. Rašykit:
liną Misevičienė, nes čia į -02 " • 8th Sl-,......................... ... So. Boston 27, Mass.velionis giminių neturėjo irt Mapy Rasin
buvo nevedęs. }______ _________

Taip pat prieš šventės mi.
rė ilgai sirgęs ir Vladas Bar
tulis, 78 m. amž., kilęs iš 

Į Troškūnų par., viengungis, 
i Laidotuvėms rūpinosi Alice 
! Harasavičiutė. Laidotuvėse _ _
) dėlyvavo ir pusseserė Jočie- DIDYSIS sapnininkas, 185 

nė iš Norwoodo. - P®k
Garniškis

Ar turi šitas 
knygas?

IttTAS WOI« KSTKKY

geras butais antrame 
šilimos įtaisymas. Pra- 
asmeni.škai:

užgyja ir jis su nauju ryžtu Į Pagirtinas A. Giedrius 
vėl išeina Į klojimą tęsti ko- (taip pat prityręs pedago

gas) už konkretumą, realu
mą, gyvenimiškumą. Jo apy. 
sakos “Murklio“ siužetas pa
prastas, be pretenzijų, toli 
nuo abstraktaus fantastišku
mo, o tačiau kartu toks, pa- ; 
sakyčiau, “pasakiškas“, jog Į

vos. Tuo tarpu kovoje su 
narsuoliu “plėšiku“ kritusios 
net septynios žiurkės...

Apysaka Įdomi. Ji patrau
kia net suaugusi skaitytoją. 
Autorius A. Giedrius leng-

Teisininkui ir Nenuilstančiam Visuomenės Veikėjui

KAZIMIERUI GUGIUI mirus,

Jo Mylimai Gyvenimo Draugei NORAI 

šioje liūdesio valandoje reiškiame giliausios užuojautos, 

o Velionies atminimui siunčiame LSS Spaudos Fondui auką

S. ir M. Michelsonai

vai valdo plunksną. Jis Įgu. ... . . .
dęs pasakotojas, puikiai pa. suv1^ kiekvieną akylesni, j 
žįstas gyvulių ir paukščiu18J,vubų (mūsų bičiulių!) pa.įžĮstąs gyvulių ir paukščių 
gyvenimą ir jų psichologiją. 
Žvirbliai, pelės, varnos, žiur
kės, katinas ir šuo Murka 
mąsto, jaučia ir kalba tarsi 
gyvi, realūs žmonės. Tai di
džiųjų pasakėčių rašytojų— 
Ezopo, Lafontaino, Krylovo, 
Sibiriakovo—vaizduojamas 
gyvūnų, mus supančių, pa
saulis—alegorijos.

štai kaip Įtikinančiai, psi
chologiškai ir gyvai auto
rius vaizduoja čirkšlio, gud-» 
raus atsargaus žvirblio, pir
mininkaujančio susirinkime, 
sapną:

"...akys tik per pusę težiūrė
jo. Po valandėlės visai užsimer
kė. Bet jos dabar ir užsimerku-

sauli mėgstanti skaitytoją, j
Apstu apysakoj ir švie

saus humoro, sąmojaus, kas 
taip mielai nuteikia skaity
toją. Ją skaitydamas, pailsi 
o kartu ir susimąstai dėl ne 
lygios gyvenime vvkstan- į 
čios nuolatinės kovos, ryžto, 
baimės ir vilties.

Tai puiki šventinė dova
na, praturtinanti mūsų jau
nimo literatūros lobyną. Di
džiai pasitarnavo lietuvių! 
kultūrai tremtyje “Relei- i 
vis“, išleisdamas minėtą Į 
knygą. Popierius geras,! 
spauda švari, aiški. Tik ke-l 
lėtas korektūros klaidu. • --

Knyga puikios estetiškos

:i

NORAI GUGIENEI

didžioje liūdesio valandoje, jos mylimam vyrui

ADV. KAZIMIERUI P. GUGIUI mirus.

gilią užuojautą reiškia
------- ' — . ___ __  —X- p ,, ■■_

Dr. Antanas Kapočius su žmona

Visuomenininkui ir organizacijų darbuotojui, 

mūsų laikraščio rėmėjui 

ADV. KAZIMIERUI P. GUGIUI mirus,

Jo žmonai NORAI reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą

"Keleivio“ leidėjai

sios matė. štai per sodą taku- išvaizdos, giažiai dailininko 
Viktoro Simanavičiaus ilius-1 
truota. Jo moderniame sti-Į 
liuje piešti paveikslai di 
džiai pakelia leidinio ver-

čiu atitykina — Murklys. Gal
vą ištiesęs, uodegos galą suka, 
o akys kaip du žiburiukai žiba. 
Pamažėliais pamažiukais tyki-j
na takučiu artyn, atsargiai de- j tč- Tokios knygos auklėja 
da koją už kojos, kad niekas ne- į skaitytojo estetini skoni, 
išgirstų, kad niekas nepajustų. Miela paimti Į rankas, var-’
Bet čirkšlio akys puikiai mato: 
antai visas katinas ima augti! 
Auga ir auga... Jau kaip veršis 
didumo! Jau kaip karvė! Jau... 
dar didesnis!.. Ir vis tykina ar- { 
tyn... Eglė sena ir labai didelė, j 
augšta, bet ir katinas jau toks 
didelis, kad pasistos ant pasku
tinių kojų ir pasieks!..

— Lėkim! — suriko čirkš- 
lvs.“

tyti ir skaityti.
Lauktina iš apvsakos au

toriaus daugiau panašios 
vertės kūrinių.

Ben. Rutkūnas !

A. Giedriaus “Murklys* 
132 psl. Kaina ŠI.80.

, Pakalbinkime draugus, kai- į
i mynus ir pažįstamus užsisa

Nemažiau vaizdūs, bai-i, . 
mės psichologija pagristi ky 1 
(Baimė turi dideles akis...) tams penki doleriai.

*Keleivį.“ Kaina me-

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

• Biznio kortelių
• Spausdintą voką• Laii&ama antgalvią
9 Programą ar plakatą 
9 Bet kokiai pramogai Metą 
9 Draugijoms įstatą ar blanką

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

“KELEIVIS”
08 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

O! LIETUVA!

O Lietuva miela ! tu mano tėvyne!-------
Griaudus pasilgimas spaudžia man krūtinę. 
Ilgesiais, svajonėm plazda mano siela, 
Nerimstu ir liųdžiu, o Lietuva miela!

Anksti, auštant rytui, paukšteliai pragydo, 
Jie čiulba ir džiaugias, kad saulę išvydo; 
Ulbena linksmučiai giesmę rytmetinę...
O aš ar išvysiu mieląją tėvynę?

Savo bočių kraštą, savos tautos žemę,
Iš kurios stiprybę mano širdis semia.
Ką dirbu, kur einu — tu mano mintyse. 
Rodos, kas man sako: "Tu jos nebmatysi.“

Veria širdį skausmas, tarsi plieno vinys., 
Argi neregėsiu mylimos tėvynės?... 
čia manęs neguodžia svetima padangė,
Nes tik tu man miela, o tėvyne brangi!

Ar kely pavargus sėduos pailsėti,
Ar, sutikus draugą, jam atsidūsėti.—
Man vaidenas bočių kovos nuolatinės 
Ir jų karšta meilė, ilgesys tėvynės.

Kur tik bekeliausiu,—amžių nuliūdėsiu, 
Perlų ašarėlėm takelius nusėsiu...
O brangi tėvyne, prarasta jaunyste.
Argi man nelemta vėl tave išvysti ?

Mikėnų kaimeli, be tavęs prailgo.
Tavo ryto rasos man blakstienas vilgo. 
Aptekos upeli, kurs tolyn liūliuoji.
Ar mane sugrįžti, apkabint vilioji?

Ak, kad mano kelias pasibaigt galėtų 
Ant Juodosios upės, ant krantų gėlėtų,
Kad tenai atgulčiau Į tėvelių namą.
Vadoklių kapeliuos, kur pušis man šlama...

Marija S. Ruzienė
1962. X- 24., 
Rockford, III.

kaina .................... $1.50
LIETUVOS RESPUBLIKOS

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

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

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

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

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

LIETUVA, 
$0.10

Minėjo auksinę sukaktį

Domicėlė ir Antanas Bra- 
žioniai minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 50 m. sukaktį. ,. kambarių 

, Ta proga jų sūnūs Antanas aukšte. Puiku> 
ir Ričardas ir duktė Helen jšome kre,»'t,s

- * • 41 Win<lham St. \\ orccster, Muss.•surengė tėvams puošnią] <ž)

puotą, Į kurią atsilankė ne-Į__________ ___ _______
mažas būrys sukaktuvinin-= Ą. £lzbieta varnaite po vyru j STABMELDIŠKA 

. kųjlraugų ir bičiulių. Į Dabažinskienė paieškau^ savoj psl., kaina
Dar ilgų laimingų metų I pusbrolio sūnaus Bronio Varnos (LIETUVOS 

Brazioniams! (Wamos), girdėjau, kad gyve-j KRATŲ
1 na Massachusetts valstijoj. Jis Į RAMINĖ:

GARDNER, MASS.

Vėl du mirė.

Prieš pat Kalėdas mirė 71 
m. Bernardas M inkus, žmo-

T1KRA TEISYBĖ

paeina iš Krušių kaimo, Ramy-

SV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

IŠGANYTOJAS ANT 
KRYŽIAUS

Išduodamas Jėzų į žmonių 
rankas, Pilotas mazgojo savo 
rankas žmonių akivaizdoje, pa
reikšdamas save nenusikaltusiu

! Apie komunistus ją rasite
Keleivio išleistoje knygutėj
“Tikra teisybė apie Sovietu Jėzaus kraujo. Tas vienok

SOCIALDEMO- 
PART1JOS PROG- 

S GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

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

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

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina .................... $1.00

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

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 

I ŽEME, 28 psl., kaina . . $0.10

Sąjungą.“ j nenuplovė jo kaltės nė jo gėdos.
Tnip rakite bendru žinių i kalbant apie Jėzaus mirtį, \i- . 70je benarų žinių į suomet atsimename gėdą, kokia

apie Sovietiją, apie jos pa*ituri judošius, kuris atstovavo 
i dėti, kaip bolševikai paėmė vyriausius kunigus, ir Poncijus 
valdžią, tvarko Ūki, kokia 1 Pilotas, kuris atstovavo pasaulio 
yra darbininkų padėtis, apie ‘ kista atlikli ^v<> ^rha, kad Jė- 
koncentracijos stovyklas, są-j žus turėjo numirti.
Žinės laisvę ir t.t. irt.t. > Dėlei kelių priežasčių Dievas į E J L Ė S ĮR STRAIPSNIAI

Ynačšiuo metu ii naudin-!kido viska *vykd-vti: U Jė-i (Kaip atsirado popiežiai, re-Y pac ŠIUO metu ji naudin- . zus buvo atėj iš dangaus nu_ Į umatizmas, Kražių skerdynes 
tra ir įdomi paskaityti. Josimjrtį įr patiekti atpirkimo mo-1 ,-J^5

: kaina tik 50 centų. Ikestį už žmonijos šeimyną: 2) ĮM^Eac I5o°R|k! ___________________2_________i žinome, kad Dievas buvo atsky-) JOS SUPRATIMAS. 80 psl
ĮDOMIOS KNYGOS res žydus nuo visų kitų tautų ir i $0.20

Inajarac «n iaie sutarti kuria 'r /.ir.UASpadaręs su jais sutartį, kurią 
jie, kartu su jo įstatymais, ne
užlaikė ir tuomi užtraukė ant 
savęs pasmarką (5 Mozės 11: 
28). dėlei jų neištesėjimo jiems 
reikėjo vieno ypatingo atpirkė
jo, kuris turėjo imti ant savęs 
ju prakeikimą (Galatiniečiams 
3:13 ;3). Dievo tikslas buvo toks. 
kad tasai atpirkėjas turėjo ken
tėti kančia mirdamas.—Izajas 
53:12.

Todėl prieš mirtį Jėzus turė
jo būti sumuštas, ir sužeistas, ir 
prakeiktas. Tų dalykų Dievui 
nereikėjo tvarkyti: jeigu jis tik 
padavė Jėzų į šėtono, jo priešo, 
rankas, tai jisai greitai užtrau
kė ant jo visokį apgėdinimą ir 
žaizdas bei mirtį.

(Bus daugiau).
I Skelbia:
| William Shimkus. 33O« l.mcnln Avė 

C'levelanid 34, Ohio
turime pasiskaitymui la- , Juozas Kralikauskas. TIT-, pęjjy jr knygučių įvairaus turi-

ROMANAI

Alė Rūta, PRIESAIKA,
i Didžioji meilė, II d., roma- 
i nas, 309 psl., kaina .. $2.50.
' Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai- 

i kus pilnais žmonėmis ir ti- 
' krais lietuviais, 397 psl.. 
į kaina $4.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į

; KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl..

i kaina $2 00.

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

! iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus pvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

Juozas Švaistas: JO SU- 
į 2ADETINE, nremiiu o t a s 
romanas fs Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vvtautas Alantas: TARP
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Jurgis Gliaudą, SIKSNO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 ps!., 
kaina 10 centu

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

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

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

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

LIAUDIES DAINOS. gaidos 
mišriam chorui, V. Banaitis, 
kaina ............................. $1.50

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

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

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ...................................... $030
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
rt/Milnn 27.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAL’DOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

t



KELEIVIS. SO. BOSTON Nr 2, Sausio 9, 1963Puslapis astuntaB

META1 NAUJI, BET 
VARGAI SENI

Pabaltiečių Sąjungos 
metinis susirinkimas.

Laisvė* Varpa* skambės 
ir toliau

Sausio 6 d. Tautinės S-gos

Susirenka Dorchesterio 
Moterų Klubas

Sandaros kortų vakaras

Sandaros Moterų Klubas

Auka jaunimui

Liucija Baranauskienė iš
Klubo susirinkimas bus šį i ši šeštadienį rengia kortų i So. Bostono Vasario 16 gim-

‘salėje buvo Laisvės Varpo Į ketvirtadienį, sausio 10 d., Inkarą, bus vertingų dova-
sprendėjų metinis susirinki- 7.30 vai. vak. So Bostono nų'ir gardžių užkandžių. Vi-

» m- -• ta • ' . 1 si kviečiami dalyvauti.L. Piliečių Di-jos patalpose, 7 vaka,.o.

nazijaj aukojo $5.00.

mas, kuriame iš 64 sprendė
• jų dalyvavo apie 30. Jam ., . , . .
‘vadovavo Petras Viščinis, I valdyba duos “Py^kaiU, poa V a — 1 — IT*

KNYGOS JAUNIMUI

Įžengėme į Naujuosius 
metus, linkėdami vieni ki
tiems laimės ir džiaugsmo. 
Mes, kurie gyvename JAV.

Sausio mėn. 13-tą dieną 3 
vai. po pietų International 
Instituto patalpose (190 
Beacon str. Bostone) via

Į sekretoriavo V. Izbickas.
Apie L. Varpo praeitų 

metų veiklą pasakodamas, 
P. Viščinis priminė, kad rei
kalingoms lėšoms surinkti

susirinkimo arbatėlė. Visos j^įirus 
narės kviečiamos dalyvauti, i

Valdyba

galėjome gyvenimu džiaug- i kviečiamas N. Anglijos Pa-; buvo surengtas Maironio 
tis pernai, tikėsime, kad! baltiečių Sąjungos metinis minėjimas, koncertas, dvi į
džiaugsimės ir šiemet, bet 
juo nesidžiaugė ir nesi
džiaugs mūsų broliai ir se
sės, pasilikę už Geležinės 
uždangos.

susirinkimas. Dan Kuraičio'

Dalis batsiuvių susitarė, 
dali* streikuoja

veiklą
iausko paskaita: „Menas 
Bostone — nuolatinė kri-

darbda- 
Jie ga.

kels mokestį, o aplamai, en. vo 3 centus valandinio prie- į ir Stasys Liepas.

Kiek jų jau žuvo, ištrem- į zė“. 3. Meninė dalis, kurią 
ti į tolimojo Sibiro baisiąją j atliks J. Menkė — fleitistas, 
katorgą ir kitur, kiek jų dar! ir M. EEferts — piano.
tebekenčia badą ir vargą Si
biro tundroje ir kituose 
žiauiaus klimato '‘plačiosios 
tėvynės“ užkampiuose, ir jų 
vargams nematyti galo.

Tie tūkstančiai nekaltų 
brolių ir sesių savo tragiš-į
ku likimu išpirko mums ke- ■ Inž 
lią į laisvę, nes jo pamokyti 
mes jau nebelaukėme, kol 
mus antrą kaitą bolševikai 
užplūdo, palikome savo tur. 
tą, gimines ir di augus ir pa

Po programos pasikalbė
jimai ir diskusijos prie ben
dros kavutės. Nuolankiai 
kviečiame visus 
svečiais gausiai

Valdyba

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

ŽIELYN1 Kak* tLIAI, Aloyzo Ba
rono apy.M»....iies vaikaau, pal
tams  ................... SI .60

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMASMURKLYS, A. Giedriaus apy- 

l saka, 130 psl., kaina . . $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
Bostono Lietuvių Mišrus pusL> ............... $2 00

choras koncertuos 
New Yorke

choras, kuriam vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, šį 
šeštadienį, sausio 12 d., 

5,000 batų dirbtuvių dar-, koncertuos New Yorke. Su
choru vyksta ir solistai Dai
va Mongirdaite-Richardson

tuziastų skaičius L. Varpui do tuoj, dar tris centus nuo j Koncertą rengia Vienybės 
padėti nedidėja, todėl teks rugsėjo mėnesio ir dar 3 cen-! administracija.
šiemet dar labiau jėgas į- i tus gaus po 1 metų. Be to, j ---------------------------
tempti, jei norime kad LJ pagerint08 atostogų ir diau.l
varpas ir toliau skambėtu, i _ _

Vasario 16 minėjimas

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

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

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

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

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 va), vak.,

pas ir toliau skambėtų., di“o
Jis priminė, kad vienas E. j D D , . .....

Meilus iš Worcesterio šutei i Bet i>r°CKtono, W nitma- bės paskelbimo sukaktis
narius su'kė per metus daugiau kaip j??1 ^oc^^n<^° bus minima vasario 17 d.
dalyvauti. $300, o J. Tumavičienė — dirbtuviM aPie 4’000 darbi- i 2 vai. So. Bostono aukšt. šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4

I Lietuvos nepriklausomy-

J. Mikalausko auka

Praeitame numeiy pa
skelbtame inž. Jono Mika
lausko duotų aukų sąraše 
praleista, kad jis aukojo ne

sitraukėme į laisvąjį pasauli, tik jūrų skautams SI5, bet tinama, kad valdyba veikė 
— - taupiai ir našiai (sprendėjų

ir klausytojų mokesčių su
rinkta daug daugiau, dau
giau gauta ir iš parengimų).

' L. Varpas yra visuomeni
nė organizacija, todėl ir at- • « • • • • •

$118. Jei tokių būtų dau-‘ninkll ši pirmadienį sustrei- mokyklos salėje. Į minėjimą va|. vat Kartoju telefoną: 
giau, L. Varpo programą bū-i ^ovo- d*e reikalauja padi-į kviečiamas naujasis guber- 
tų galima daugiau išplėsti ir ■ d*nti atlyginimus tuoj ir tiek j natorius Endicott Peabody, 
žymiai pagerinti. pat P° i metų. Be to. duoti1 meninę programos dalį at-

E. Beržinskas pranešė pi- - savaites atostogų ir gėrės- • likti jau pakviestas Bostono 
niginę apyskaitą, o J. Sonda nes draudimo sąlygas.
revizijos komisijos vardu 
pasakė, kad apyskaita tvir-

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zitrzagu, 
.do, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
liiba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

Ori;;inaiė su penkių metų garantija 
■25 už vLską—galima mokėti po $1.25

per savaite 
H A 6-3900

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTĖ
Valančios:

nuo K) ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

145 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ieškodami prieglaudos.
Bet tėvynė uždėjo mums 

pareigą, kad, likę gyvi ir 
būdami laisvėje, skelbtume 
pasauliui lietuvių tautos tra
gediją, kurią vykdo bolševi
ku budeliai.£

Todėl, mielas lietuvi, at
simink tai ir į Naujuosius 
metus įžengęs. Nepamiršk 
vargstančių brolių ir sesių 
pagalbos šauksmo. Nesigai
lėk skirti jiems gelbėti savo 
centų. Jais lūpinasi Balfas, 
todėl remk Balfą.

JAV yra mūsų antroji tė
vynė, kuri apsaugojo mūsų 
gyvybę ir suteikė mums prie
glaudą. Balfas, kurį įkūrė 
JAV lietuviai, yra motina,! 
kuri ištiesia savo ranką kiek-1 
vienam vargan patekusiam* 
lietuviui. Visi žinome, kad 
niekas nepadės, jei pats ne
pasirūpinsi sau padėti, todėl 
mūsų visų šventa pareiga 
pirma patiems įūpintis į var
gą patekusiais tautiečiais.

Tebūnie visiems laimingi 
1963 metai! Tegul jie priar
tina ir mūsų tėvynės laisvės 
dieną, kurią visi jos sūnūs 
galėtų sugrįžti į savo gimtą
ją tėvų ar protėvių žemę, į 
laisvą Lietuvą ir ten, trispal
vei aukštai plevėsuojant 
užtraukti ”Lietuva, tėvyne 
mūsų ‘

A. Andriulionis,
Balfo skyr. pirm.

,-■=3=

ir kitiems Bostono skautams 
tiek pat $15. Už klaidą at
siprašome.

Susirgo M. Mikuckienė

Marija Mikuckiene, V. j eityje jos finansinis pagrin- 
Stelmoko uošvienė, pagul- i das tai sprendėjų ir klausy- 
dyta Carney ligoninėj, gal {tojų (tik $5.20 per metus) 
teks operaciją daryti. Lin-i mokesčiai, parengimų pel
kime ligonei greičiau 
sveikti.

Brightono Klubo 
susirinkimas

pa-

Brightono Lietuvių Pilie
čių Klubo metinis susirinki
mas bus sausio 18 d. 8 vai. 
vak. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

D. Keršis, sekretorius

Adv. R. Ivaška gavo 
paaukštinimą

nas, skelbimai ir t.t. Kiek-; 
vienam sprendėjui uždėta, 
moralinė pareiga tokiu ar 
kitokiu būdu sutelkti L. Var-’ t
pui per metus bent $25, pa-

lietuviu mišrus choras.

e
raginti kultūrines organiza- * 
cijas savo parengimus skelb. J 
ti L. Varpo progiamoje ir « 
kitaip jį remti.

Į valdybą išrinkti: pirm.
1 Petras Viščinis, vicepirm. $ 
Į Anelė Januškevičienė, Bro- « 
i niųs Bajerčius ir Edvardas * 
Meilus, sekr. Vytautas Izbic. * 
kas, ižd. Valteris

*

YANKEE DODGE, INC.
2262 DORCHESTER AVĖ. 

LOWER MILLS, DORCHESTER. MASS. 
£ , Telefonas: 296 - 2900

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti- 

nius giminėms į Lietuvą per 
-x mūsų įstaigą. Siuntiniai nu

eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TcL SW 8-2868

Telefonas: A N 8-2805
Rr. Jos. J. Donovan

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

I Dr. J. Pašakarnio •

NEPAPRASTA GARANTIJA! Penkiems metams arba 
50,000 mylią garantija 1963 metų Dodge automobiliams ir 
visokių rūšių sunkvežimiams!
Didelis pasirinkimas padėvėtų mašinų gerame stvyje, viso
kių modelių.

kas nariais __ Albinas Ba- i« Parduodame išmokėtinai, norintiems parūpiname iš bankų
ralis, Antanas Andriulionis, i * paskolą.
Juozas Šalaviejus ir Juozas į* Kreipkitės į lietuvį pardavėją VACLOVĄ GERVINĄ tele-

Beržins- J
Adv. Rimantas Ivaška 

dirba didžiulėj Traveler 
draudimo bendrovėj. Iki šiol j^keričil. 
jis ten ėjo tyrinėtojo parei- i revizijos komisiją-A-,. 
gas o ruo šių metų pradžios| |eksandras j Vytautas!; 
paskntas į bendroves advo- M
katu skyrių. Dabai- jis atsto-

tonu ar asmeniškai. Telefonas 296 - 2900.
’ Malonus Patarnavimas! — Prieinama Kaina!

»*»
**»
» »■ » *• » » » »
»»»
»*»*»
*»»**»»»»

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

i Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

; Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

I TeL AV Z-40Z6

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Peter Maksvytis
Carpenter A. Builder 
925 E. Fourth SU 

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

Telefonas AN 8-3630-

vaus bendrovę teismuose.

Pagerbs savo karalienę

Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 28 d. rengia po
kylį savo karalienei Juzei 

j Julijai Arlauskienei pagerb. 
ti.

Stelmokas ir Jackus Sonda.
Po susirinkimo ten pat bu

vo kukli vakarienė, kurios 
metu dar pasikalbėta Lais
vės Varpo reikalais.

Ž-is

Keturis sukčius prigriebė.

i NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA
Apsidrausk

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billerica. Maus. 

TEL. MO 3-2946

J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. \ isi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik- j 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę. | 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. .

Prisiekusiųjų posėdininkų 
teismas pripažino kaltus 
sukčiavimu 4 asmenis: bu
vusį Viešųjų darbų Įstaigos 
viršininko padėjėją Fred 
Dole, Joada Realty Co vir
šininką Emest Reiss ir du 
nepriklausomus nekilnoja
mojo turto Įkainuotojus 
William Jacobs ir Edward 
DeSimone.

Šitie apsukrus vyrai suge
bėjo taip viską „sufiksvti“, 
kad už $25.000 vertės skly
pą, paimtą didijj vieškelį 
tiesiant, minėtai bendrovei 
sumokėta $120.000.

Teismas bausmės dydį 
paskelbs sausio 18 d.

Buvo dar šalčiau

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

.......—... ----- --v- . . , Bostone šalta buvo gruo-
Atsiąsti pastų siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. į
a siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- OŽIO 31 O.. neS tempei atUl a_Ji. 1 t” 1 O*’ v 0/4** V\O S ♦ 11 11 O CIlC^l 1 Ič 1 S VJk 1*11 . J T-v a v « » , , 1. ... ą . « v V v a 1 vGalima . .T. — __________ , ,------------- ------------------ ...

rios dydis yra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galii^si-'sti iki 22 svarų. , ^UVO nukritus Žemiau nullO 
IST4IGA LIKTI VISK A. KREIPKITfiS LIETUVIshAI ... •

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

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

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

4 laipsnius. Bet 1917 m. 
PTuodžio 31 d. buvo dar 
šalčiau, nes tada termomet
ras rodė net 8 laipsnius že
miau nulio.

f.

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

STATU • MASTER RELAY
• HILIMIT CONTROL 

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

$269.

{ Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
1} kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 

{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
t kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jus tire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadtvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204
nooooeoeMOoeoaooeeeeeoeeeeeeooooar

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyras šventadienius ir sekm.
MnMMMaaaBMnBMoaooaoooraoooeacaaooooaoooooaa

VVVWWWWVV VVVV V t S f *"VĮ|
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, h 
Lipdau popierius ir taisau^

f viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
m. JONAS STARINSKAS
• 220 Savin Hill Avė.
• Dorchester, Mass.
• TeL CO 5-5854 4

^aeaaaaataaaa***********

s Charles J. Kay
« LIETUVIS«

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 /

| Gazo Šilimą permainyti S263

į Telefonas: CO 5-5839
i 12 MT. VERNON STREET 
Į DORCHESTER 25, MASS.
lnaaa>a*eae*****»*»*aaa*rf

1

Ketvirtis & Co.
JEWELEftS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai




