
o

KELEIVIS
Brenumurata:

Amerikoje ir užsieniuose
mėtoms ............................ $5.00
Posto metų ........................ 2.50

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boeto* 27,

THE TRAVtLEK LlTrtUANlAN VVGEKLY

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since Februa’T 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadvay, So. boston 27, Mas*.

NR. Ū1
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS.. 1963, GRUODŽIO - DECE MBER 18 
Second-class postage pato et Boston,Massachusetts Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

59-TIEJI METAI

Laisvė Afrikos beragiams, 
Lietuvai svetmas jungas

AFRIKOJ DVI BUVUSIOS ANGLIJOS KOLONIJOS 

GAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvoj laisvės ugnis 
neužges

Zanzibaras ir Kenija nepriklausomos
Afrikos tautos susilaukė iš 
demokratinių valstybių ne
priklausomybės.

Zanzibaras nuo gruodžio 
10 d. išėjo iš Anglijos glo
bos ir tapo nepriklausoma 
valstybe.

Jos žemės plotas vos 1.044 
kvadratinės mylios. Gyven-

Gi tuo tarpu savo „demo
kratija“ išsireklamavusi So
vietų Sąjunga po Antrojo

tojų esama tik 312 tūkstan-! pasaulinio karo užgrobė di
džiulius svetimų žemių plo
tus ir pavergė milionus gy
ventojų. Ir šiandien žmoni
ja dar pakenčia tokią biau- 
rią ir begėdišką neteisybę!

Tarp Sovietų Sąjungos pa. 
vergtų tautų atsidūrė ir Lie
tuva, kurioje iš trijų milionų 
gyventojų net okupantai te- 
surado tik 180 tūkstančių 
mažaraščių ar neraštingų. 
Ir vis dėlto ši šviesi tauta tu
ri nešti svetimą jungą ’

Prezidentas Johnson kovoja 
dėl pagalbos užsieniai

KENNEDY PRAŠĖ 4.5 BILIONŲ DOLERIŲ, 
KONGRESAS NUSTATĖ „LUBAS — 3.6.

Raudonieji kinai
ieško draugu

i

I Raudonosios Kinijos mi- 
Į nisteris pirmininkas Chou-
en-lai su daugiau kaip 50 ii Vliko pirmininko dr. A. Trimako padaryto pranešimo 
palydovų pi,™, karų atvy-' gruodiio ,5 d Liehlvi pau^ Dr > 
ko j Egiptą, o iš ten po 7,
dienų vyks aplankyti kitu! Didžioaios grumtynės komunistų sąjūdyje
naujai sukurtų Afrikos vale? Enąs ginčas tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos komu- 
tybių. Toj kelionėj jis už- «i«tų nėra vien tik ideologinis klausimas. Ginčijamasi ir 

dėl politikos veikimo krypčių.
Kinijos komunistų vadovybė yra įsitikinusi, kad kiek

viena tauta turi teisę pati pasirinkti sau kelią į komuniz
mą.

Maskvos komunistai mano, kad sovietinė santvarka 
yra teisinga ir gera komunizmui įgyvendinti ir tas dalinai 
jau atsiekta. Todėl visų šalių komunistų sąjūdis turi pa
klusti Maskvos veikimo nustatytai linijai.

Kinijos komunistai priešingi bendradarbiauti ar į 
! kokius nois sandėlius eiti su kapitalistinėmis šalimis.

Sovietų Sąjungos komunistų vadovybė mėgina bend- 
j rauti su kapitalistinių kraštų vyriausybėmis.

Tų ginčų pagrinde glūdi ir sienų išlyginimo klausi- 
į mai. Kinija negali pamiršti carinės Rusijos metų, kuri 
; pagrobė Azijos žemes, vergė jos tautas, ir Kinijos sienos 
taip pat buvo išraižytos. Kinija geidžia tas seniau padaiy-

Asignacijų komitetas siūlo skirti tik 2.S bilionų 
valstybės

truks 2 mėnesius. Jos tiku
sias savo pusėn palenkti 
naujas nepriklausomos Af
rikos valstybes, kurias žve
joja ir Sovietų Sąjunga. 
Chou-en lai jau pirmoje kal
boje Egipte pabrėžė, kad 
Azijos ir Afrikos valstybių 
reikalai bendri, ir pažadėjo 
savo pagalbą.

KONE l KENTAS Bt f KIS

Mirė Vokietijos 
! socialistų vadas

čių. Taigi jų tik trupučiukas 
daugiau, negu turi Lietuvos 
istorinė sostinė Vilnius.

Kalbiniu požiūriu Zanzi
baras pasiskirstęs i dvi da
lis : bantų ir arabų. Kaip bu
vusioje anglų kolonijoje, 
vartojama ir anglų kalba.

Visi gyventojai tamsiao
džiai ir musulmonų tikybos.
Veik visi verčiasi žemdir
byste ir miškininkyste. Esa
ma ir naftos šaltinių.

Kenija, iki šiol taip pa: 
buvusi Anglijos globoje, ne
priklausoma valstybe pasi
skelbė gruodžio 12 dieną. • 4n1L.jninl.n?

Kenijos žemės plotas yra,
224,960 kv. mylių. Gyvento-i ---------
jų ji turi 7,287,000 (iš jų FBI (saugumo įstaiga) į 
baltųjų tik 5.5'č ). Taigi ten1 ikj šiol sulinktomis žinio- 
gyventojų daugiau, negu J mis, p, ezidento užmušėjas • 
dvigubai, kaip Lietuvoje. j L OswaWas veikęs vienas, į 

Čia gyventojai nesudaro j talkininkų. Jis neturėjęs! 
vienos tautos. Jie \ aitoja Į jjg kėsinęsis ir į už atža- Į 
bantų, svanelų, indų, arabų nieko 5endro ir su jį nužu-į 
ir anglų kalbas. Tikybos po-. džiusiu Jack Rubi. 
žiūriu kraštas taip pat su-’
aižėjęs: ten yra krikščionių, j Oswaldo žmonos žo- ------------------------------ -—
animistikų, musulmonų ii j džiais, jos vyras jai sakęs,

ir Zkir/i/zl/itf flir/J/l

June Schuck bučiuoja savo 
konkurentę Ann Pulk. kuri 
laimėjo New Yorko aviaci
jos gražuolės vardą.

Gmodžio 14 d. mirė bu
vęs pirmasis po Hitlerio Vo
kietijos prezidentas dr.

Pašalpa užsieniui nėra 
j piliečių sudėtų pinigų švais- 
į tymas. Tai būtinas reikalas.
■ Tai viena priemonių atsi- 
i spirti raudonajam tvanui iš 
rytų.

Tai gerai suprato visos 
JAV vyriausybės. Kennedy

Heus, o gruodžio 15 d. ' reikalui prašė net 4 su
socialdemokratų vadas E- 
rich Ollenhauer, 62 m. am
žiaus, Socialistų Inaernacio- 
nalo pirmininkas.

Velionis, dar jaunas bū-

puse bilionų dolerių, kong
resas nustatė maksimumą 
3.6 bilionų, o dabar asigna
cijų komitetas, kurio pirmi
ninku yra didelis izoliacinin-

damas, įstojo į sočia ldemo- kas Passmar., nutarė pasiū- 
kratlįi partiją ir joje aktingai |yti kongresui paramos už- 

i tas skriaudas atitaisyti Maskva apie Ui ir žinoti nenori. ^damas vls kilo aukštyn. sjenjuj skirti tik 2 mil. 800 
' Dabartines savos imperijos -sienas ji laiko neliečiamomis. į Lt“dr 'iShuŠXriui. Oi’- vi a tuo nu

Lūžiai tarptautinėje politikoje ! i_nvan„r hnvn išrinktai ve. . eZ* J0nnSOn Jtd tUO nU-
' Turint prieš akis Maskvos ir Kinijos komunistų gin-., įįonįe vieton tarimu labai nepatenkintas,
į čą. Vakarų vafctybių politikai linkę labiau patikėti Mask- į Ollenhauer buvo principo į
i talkos^^dtoimoderybaS dė' Sar'tykiU iŠiyginim° be‘i be‘ ne ®bias koLeso būtų padi-
taikos įgyvendinimo. : spyrelis, jis mokėjo vesti djrta ne/kitain JAV’ nee-a-

Bet esama ir tokių balsų, kurie mano, kad Urp Kini-1 lanksčią politiką, kokios rei-! jėg vykdvįj gavo isipareigoji- 
! jos ir Sovietų Sąjungos komunistų ginčų esama tiktai1 kalavo gyvenimas. BuvoĮ^,, o \O1- k,,; 4.,

vaidybos, todėl reikia būti atsargiems. Anksčiau ar vėliau
Urp tų dviejų valstybių galimas susiUrimas. Nors dabar 
Sovietų Sąjunga neremia Kinijos ginklavimosi, bet pati 
Kinija netolimoj ateity gali apsirūpinti atominiais gink-

. .. . ;mų užsieniui, o tailaito, kada jis priešinosi i,; šio krašto orumu, 
Vokietijos apginklavimui,, ,prestižui) vpaė šiuo metu, 
bet paskutiniuoju metu re-1 kada eina ,įkios lenktyn4s 
mė Atlanto valstybių sąjun* su ,au(jonuoju bloku.

gareiviškų pažiūrų kariuo
menėj skleidimą atleistą 
generolą Walkerį, bet šovęs 
nepataikė.

Yra duomenų, kad jis mė
ginęs organizuoti ir Kubos

dar kitokių.
Gyventojų dauguma ver

čiasi žemės ūkiu, ypač kavos 
auginimu. Kava sudaro 23 
' r viso šalies eksporto. Esa
ma dar aukso, sidabro ir ki
tų mineralų kasyklų.

Palyginus su kiUis Afri- diktatoriaus šalininkus, bet 
kos "gyventojais, Kenija pie paneigia, kad ką nore 
švietimo srityje yra už kai j bendra su juo tuiėję. 
kurias kitas valstybėles pra- J žodžiu, iki šiol dar nėra
našesne. !;įtikinančiai išaiškinta

Kenijos naujos vyriausy-Į waldo asmenybė ir kuriais 
-___--- i___ ______ i-nrymlimuic iic r>,,4nrlo TIVC^-bės narių tarpe esama bai 

gūsių aukštąjį mokslą Ang
lijoje ar Indijoje ir kitur.

Ministeris pirmininkas Jo
no Kenyatta yra išėjęs aukš
tuosius mokslus Londone.

Teisingumo ministeris 
Tom Mbo.va teisės mokslą 
išėjo Indijoje.

Tuo būdu dabar Afrikoje 
yra 34 nepriklausomos vals
tybės, o iki Antrojo pasauli
nio karo tokių tebuvo tik 
dvi (Abisinija ir Liberija).

Taip viena po kitos buvu
sios Anglijos, Prancūzijos, 
Olandijos ir kitų kraštų ko
lonijos tampa nepriklauso
momis valstybėmis, nepai
sant jų gyventojų odos spal
vos, tikybos, buvusios pra
eities ir jų raštingumo. Tarp: 
tų naujai įsikūrusių valsty-1 
bių yra tokių, kur vos 10G ; 
gyventojų moka skaityti ar', 
šiek tiek rašyti, o yra ir to
kių valstybių, kur pamoky
tas žmogus yra didelė rete
nybė. Ir to nepaisant, tos

sumetimais jis nužudė pre
zidentą. Gal tai pavyks iš
aiškinti specialiai komisijai.

ŽUDIKO MOTINA

savo dirbtuves

1902 m. pradėjusi auto
mobilius dirbti Studebaker 
bendrovė nutarė savo dirb
tuvę South Bend, Ind., už
daryti, nes dirbama su dide
liais nuostoliais. Ji automo
bilius bedirbs tik Hamilto- 

Os_ ne, Kanadoje. Viso labo ši 
bendrovė pereitais metais 
išleido 94,922 automobilius, 
iš kurių Hamiltone buvo pa
dirbta 7,948.

Prezidento John Kennedy 
užmušėjo motina yra gavu
si pasiūlymų išleisti knygą 
apie savo sūnų.

Tuo būdu be darbo liks 
apie 5,000 darbininkų. Iš jų 
dalis gal gaus darbo Hamil
tono dirbtuvėje, kur jie bus 
pirmoj eilėj priimami, o ki- 

j tiems teks jo kitur ieškoti.

Lietuvos klausimas 
Jungtinėse Tautose

Gmodžio pradžioje įvy
kusiame Jungtinių Tautų 
organizacijos politinės ko
misijos posėdy laisvosios 
Kinijos (Formozos) atsto
vas pasisakė, kad kolonia-

lais.
Čia ir glūdi didi mįslė. Kai kas mano, kad Kinijos 

apsiginklavimas atominiais ginklais Sovietų Sąjungą kaip 
tik gali paveikti susitarimo su Vakarų valstybių bloku 
linkme.

Nėra jokios abejonės, ir visi ženklai rodo, kad tų 
dviejų valstybių — Kinijos ir Sovietų Sąjungos — ginčai 
veikia tarptautinį komunistų sąjūdį ir kartu skatina Va
karų valstybes pertvarkyti savo užsienio politikos gaires.

Lietuva kryžkelėje
Vakarų valstybes, panūdusios tartis su Sovietų Są

junga, turi įvairius įsipareigojimus ir pasižadėjimus. JAV 
yra tautų apsisprendimo šalininkės. Tai gyvai liečia ir 
Pabaltijo valstybes, kurių įjungimo į Sovietų Sąjungą JAV 
ir kiti Vakarų kraštai nepripažįsta.

Jei derėtis dėl taikos įgyvendinimo, tai iškyla ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos valstybių likimo klausimas.

Atrodo, kad Vakarų valstybės priešakyje su .JAV yra 
linkusios derybių metu tą abiem pusėm opų klausimą ap
eiti tylomis. Tai yra, — palikti tas tautas jų pačių ūkimui, 
bet nepaneigti jų apsisprendimo teisės, nepripažinti jų 
įjungimo į Sovietų Sąjungos sienas ir veikti ateityje taip 
palankiai, kad Lietuva. Latvija ir Estija evoliucijos keliu 
nusikratytų sovietinio jungo.

Turimomis žiniomis, Lietuvoje vyrauja nuotaika pa
sitikėti savimi, nepasiduoti okupantui ir tylomis atspariai 
laikytis, kad. valandai išmušus, šalis būtų parengties 
stovyje.

Gi Lietuvos okupantas daro visa, kad jo vergiamas 
visas tautas suvienodintų, nutautintų ir vadinamųjų sąjun
ginių respublikų sienas panaikintų. Tada jau būtų vienin
ga, nedaloma Sovietų Sąjunga — Rusija, kokios visada 
troško ir jos buvusieji carai.

Lietuvių politinės veiklos ateities gairės
Turint galvoje tuos galimus tarptautinėje politikoje 

pasikeitimus, lietuvių išeivija, gyvenanti už Lietuvos ri
bų, turi dar labiau suglausti savo gretas, dar labiau atsi-

lįzmas likviduotinas ne vien, dėjusi veikti, kad užsieny Lietuvos vardas ir jos byla ne
liktų pamiršta.

Atminkime, kad carinės Rusijos laikais užsienyje 
Lietuvos vardas jau buvo beveik pamirštas, ir dėl to būta 
nemaža sunkumų nepriklausomą savo valstybę atstatant 
Taigi reikia daryti viską, kad ta liūdna istorija nepasikar 
totų.

į tik Afrikoje, Azijoje, bet ir 
; Sovietų Sąjungoje, — iš Lie- 
’ tuvos, Latvijos, Estijos turi 
| pasitraukti okupacinė val
džia su savo kariuomene ir 
turi būti atstatytos tų valsty
bių nepriklausomybės.

gų-
Partijos vado

Ar prez. Johnsonui pa- 
pareigas Vyks laimėti, rašant šiuos

laikinai eis Berlyno majoras; žodžius dar nėra aišku. At- 
Willi Brandt, kuris buvo ve- j stovų rūmų praktika rodo, 
lionies vienas pavaduotojui kad paprastai su komiteto 
(antrasis buvo Herbert pasiūlymu sutinkama. 
Wehner).

PAGROBTAS SINATROS 
SŪNŪS IŠPIRKTAS

Lake Tahoje vasai-vietėj 
(Kalifornijoj) banditai bu
vo pagrobę aktoriaus Sinat
ros sūnų, 19 m. amžiaus ir 
iš tėvo už jį išreikalavo 
$240,000. Gavę pinigus sū
nų paleido. Policija jau su
ėmė 3 asmenis su pinigais.

SVEIKST/V

Kalifornijos senatorius de
mokratas Clair Engle su sa
vo žmona mini vedybinio 
gyvenimo 15 m. sukaktį. 
Senatorius sveiksta po sme
genų operacijos.

Vokietijoje teis 
nacių žudikus

Šią savaitę Frankfurte 
(Vokietijoje) pradedama 22 
buvusių aukštų baisiosios 
koncentracijos stovyklos 
Auschv.itze pareigūnų byla. 
Jie kaltinami žmogžudyste. 
Toje stovykloje nužudyta 
3-4 milionai žmonių, dau
giausia žydų.

Kaltinamųjų tarpe yra 
stovyklos komendanto pa
vaduotojas (komendantai 
jau nuteisti ir sušaudyti), 4 
medicinos personalo nariai 
ir Boger. kuris sugalvojo 
specialų įranki žmonėms 
kankinti, kuris buvo vadina
mas "Bogerio jūros piūklu.“

Po Naujų ių Metų ten pat 
bus teisiami 11 nacių, kal
tinamų nužudžius 400,000 
Vengrijos žvdų, o Limburge 
bus teisiamas d r. Mengele, 
kuris kaltinamas Hitlerio 
laikais nužudęs 100,000 psi
chiniai nesveikų žmonių.

O kada bus teisiami tokie 
pat raudonieji nusikaltėliai? 

ŽUVO 10 ANGLIAKASIU

Tagawa (Japonijoj) ang- 
i lių kasyklose įvyko sprogi- 
1 mas. žuvo 10 žmonių, o 160 
i išsigelbėjo.
1 Toj kasykloj anksčiau jau 
žuvo 450 žmonių.
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Vėl ne iš to galo
JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba "lietu

vybės išlaikymo bei organizaciniams reikalams išdisku
tuoti“ kviečia 3 rajoninius suvažiavimus — Chicagoje 
gruodžio 14-15 d.d., Nevv Yorke sausio 4-5 dienomis ir Los 
Angeles sausio 25-26 dienomis.

JAV L. Bendruomenė jau ne vieną darbą pradėjo 
ne iš to galo, mums atrodo, kad ir šis jos sumanymas yra 
panašiai pradėtas ir štai dėl ko.

Visų pirma, pats kvietimas keistokas. Kažko skubina
ma, nes bent Bostonui oficialus kvietimas pasirašytas 
lapkričio 28 d., o gautas dar vėliau. Gi suvažiavimas jau 
sausio 4-5 dienomis. Net tiksli suvažiavimo vieta dar ne
žinoma, tik nurodyta, kur registruotis.

Kodėl taip pasivėlinta kviesti? Kas ypač švenčių metu 
suspės tinkamai suvažiavimui pasiruošti? Be to, toks klau
simas, kaip lietuvybės išlaikymas jau ne šiandien ar vakar 
yra kilęs, žodžiu ir raštu visokiom progom gvildentas, iš
kultas ir apvaitytas. Organizaciniai klausimai Bendruome
nės taip pat visą laiką švaistomi net daug daugiau, negu 
konkretus kultūrinis darbas dirbamas. Ir žinoma, vis ne
pajėgiama "susiorganizuoti4*, lyg čia dešimt metų būtu 
ruošiamasi invazijai i mėnulį! Kam dabar vėl tuos suva
žiavimus kviesti, kai dar palyginamai neseniai buvo su
važiavusios net pasaulines Bendruomenės galvos ir garsiai 
pasišnekėjusios vėl išsi važinėjo?

Mums atrodo, kad gera galva lygiai gerai gali mąstyt: 
būdama Chicagoj, Clevelande ar Los Angeles, ir nebūti 
nai jas reikia suvežti į vieną vietą ir susodinti i išrikiuotas 
kėdes.

Jei JAV Bendruomenės centro valdybai tuose šuva 
žiavimuose numatyti lietuvybės išlaikymo reikalai taip la
bai rūpi, jeigu ir iki šiol dar vis neaišku, kad lietuvybei 
išlaikyti reikia daugiau lituanistinių mokyklų, daugiau ii 
paruoštų mokytojų, daugiau mokinių, daugiau lietuvišku 
knygų ir jų skaitytojų, daugiau teatro vaidinimų, rimtu 
koncertų, tvirtesnio lietuviško nugarkaulio, kad jis ne
linktų prieš kiekvieną kitatautį grindų šlavėją ir tt., tai gai 
visa tai galima būtų ir be visuotino klumpių sunešimo su 
žinoti. Tada Bendruomenei reikėjo pirmoje eilėje numa 
tyti aiškius klausimus ir duoti juos vietose apylinkėms iš 
nagrinėti ir savo nutarimus pasiųsti apygartų valdyboms 
Šios būtų tuos klausimus dar kartą persvarsčiusios ir cent 
rui pasiuntusios 9avo konkrečius nutarimus, daugumos 
rimčiausias nuomones ar konstruktyvius pasiūlymus, at 
remtus į vietos gyvybinius reikalus.

Kadangi Bendruomenės apylinkėse ir apygardose 
šios organizacijos darbą dirba žmonės, kurie mūsų vi 
suomenės opiuosius reikalus išmano, kurie nuoširdžia 
susirūpinę tiek lietuvybės išlaikymu, tiek ir pačios Bend- 
ruomenės geresniu susitvarkymu, tai nėra abejonės, kac' 
jie, pažindami vietos sąlygas, - galės raštu pasisakyt 
net logiškiau, negu suvažiavimų įkaitusiuos ginčuos, virs 
tančiuos dažnai tik veikėjų iškalbingumo demostravimu 
Ir reikia tikėti, kad tos jų mintys, keliaudamos paštu 
centrą, tikrai nespės nuo popieriaus nusitrinti. Be to, tada 
nereikės nei tiek laiko sugaišti, nei lėšų nenaudingai iš 
leisti, ir tik geležinkelių valdybos ar gazolino pardavėja 
galės nusiskųsti, kad šį kartą iš lietuvybės nieko savv 
bizniui neuždirbo.

Kalbant apie Bostoną, negi suvažiavimų rengėjai 
galvoja, kad tokius kultūrininkus kaip LE redaktorių dr 
J. Girnių^ S. Santvarą, A. Gustaitį, dail. V. Vizgirdą, lit. 
mokyklos vedėją A. Mažiulį, dr. J. Navicką tik Nevv Yor- 
kan nuvažiavus gali apšviesti išminties dvasia ir tik ten 
tarp savęs kalbėdamiesi gali išspręsti lietuvybės išlaikyme 
ir Bendruomenės organizacines problemas. Juk dr. J. Gir 
nius savo kapitalinį veikalą Lietuvių Bendruomenės klau 
simu ilgi ne suvažiavime parašė ir, manome, ne suvažiavi- 
mas, o šių dienų mūsų realybės suvokimas jam mintis 
įkvėpė. Panaši tiesa liečia ir kitas vietoves ir taip pat ir 
kitus kultūrininkus.

Ką iki šiol dauguma suvažiavimų mums yra davę? 
Juose būdavo apžvelgiama "esama padėtis", kurią kiek
vienas ir šiaip žinome, buvo pasakyta kalbų, kurias esa
me anksčiau girdėję, pasigėrėta nuveiktais darbais, ku
riuos įvykdė dažniausiai paskiri pasišventėliai, suvažiavi
muos net nedalyvavę, na, ir po suvažiavimų surašyta 
skambių rezoliucijų, su pagrindiniais žodžiais — konsta
tuojame, kreipiamės, prašome, užgiriame, pritariame ir tt. 
O galutinė viso to išvada, — kad reikia parišti katei po 
kaklu varpelį, tik dar neaišku, kas tai padarys...

Mums rodos, kad jau pats laikas organizuoti ne su
važiavimus, o lietuviškų knygų knygnešius, vaikų darže
lius, lietuvybės agitatorius jaunimo tarpe, mokesčių rin
kėjus ir biografinius duomenis tų patriotų,, kurie stambiai 
čia per Olimpą laiką praturtėję, jau patys savo mažame
čius vaikus savo šeimose nutautina. Visa tai gali organi
zuoti ir centro, ir apygardos, ir apylinkės valdybos ir be 
suvažiavimų.

Skirtumas tarp carų Rusijos ir Sovietų Sąjungos: 
canj Rusijos derliaus 1909-13 metų vidurkis buvo 10,883, 
0C0 tonų grūdų, o bolševikų diktatūroj 1962 metų derlius 
tebuvo tik 7,814,300 tonų.

NESUSPĖJO GAUTI LAISVĖS MEDALIO

Rrez. John Kennedy buvo nutaręs apdovanoti Laisvės 
medaliu ir žymu demokratą buv. Ne* Yorko guberna
torių ir senatorių Herbertą Lehmaną. bet nei pirmasis 

suspėjo medali Įteikti, nei antrasis gauti, nes abu prieš 
tai mirė. Viršuje Lehman (kairėj) su prez. Franklin 
Rooseveltu. apačioje jis su prez John Kennedy.

Ką kiti rašo
LIETUVIŲ DAINA 
AUSTRALIJOJE

Australijos lietuvių sa- 
.aitraštis Mūsų Pastogė Nr. i 
13 rašo:

ATGARSIAI APIE
J. F. KENNEDŽIO LIKIMĄ

Londone einąs Darbinin
kų Balsas lapkričio-gruodžio 
mėn. JAV prezidento J. F. 
Kennedžio nužudymo reika
lu str. "Dėl taikos žemėje" 

i teisingai pastebi:
"Todėl visai nenuostabu, 

j kad, komunistui jį nušovus, 
žmonėse kilo įtarimas, jog 
tai galįs būti laisvės ir de
mokratinės santvarkos 
priešų sąmokslas. Turint 
galvoje mūsų patyrimą su

Nauja šluota
Kad JAV gyvenimas rei

kalingas geros šluotos, tai 
neabejotina. Tą gerai supra
to JAV prezidentas J. F. 
Kennedy. Jis ir ėmėsi tokio

rastas tiems darbams toks 
gyventojų žymios daugumos 
pritarimas, kad išsižadėti J. 
F. Kennedžio vestos politi
kos būtų lygu iš karto pra-

darbo — apdairiai, atsar-. rasti pasitikėjimą, 
giai, taikingai ir kultui ingai, i Q čia už įet nauji pre. 
kad bereikalingai nesukelti) zidento rinkimaL Ko) J. E. 
dulkių.

J. F. Kennedžio likimas,

Alaskva, gal ir Chruščiovas I šluota buvo reikalinga, 
neužsigautų, jeigu mes pri-1 
sidėtume prie to įtarimo.
Mažiausia žudikas buvo 
paveiktas nuolatinės kirši- 
nimo ir neapykantos akci
jos, kuri yra skleidžiama iš 
Maskvos prieš demokrati
nio pasaulio valdančiuosius 
sluoksnius.
"Amerikos Aukščiausiojo] 
J eismo vyr teisėjas Earl 
Warren, kalbėdamas Ca-]

Kennedy buvo gyvas, demo
kratų partija galėjo būti ra-

jo nušovimas, taip pat yra 1 mi dėl tų rinkimų, nes buvo 
ryškus įrodymas, kad toji į pagrįstai įsitikinta, kad J. F.

J. F. Kennedžio mirtis pa- i 
tvirtina, kad šalies gyvento
jų žymios daugumos jo ve
damai politikai, darbams ir 
užsimojimams buvo pritar
ta. Tai parodė ir paliudijo 
J. F. Kennedžiui žuvus ta 
visos šalies gyventojų pagar
ba ir liūdesys ji lydint į ka

Kennedy juos pakartotinai 
1 laimės.

Tai jei norima šalies gy
ventojų tarpe neprarasti pa
sitikėjimo, tenka eiti J. F. 
Kennedžio pramintais ta
kais.

JAV prezidentas L. B. 
Johnson tai suprato ir ta 
linkme pasuko savo vairą.

sepus. Kažkas teisingai pašte- , jig demokratų gretose yra 
bėjo, kad kai tu su J. F. Ken- žinomas, kaip atžagaresniu 
nedžio karato nuleidimu į , įsįtįkįnįmų politikas, rasi- 

Kenne-
prezi-

L. B. Johnson laimi! me tikėtis, jog mūsų myli- kas ui ir buvo viltys, Įdėtos! ,.asitikėiin,a ir tarp
mo Prezidento auka galėtų į Kennedžio vedamą vidaus1 * • dpmokratu lrbent suminkštinti širdis tų, |r užsienio politiką. nazanresmu demokratu. H
kurie atsigynė nuo žmogžu-

ham, neniKstabu, jau kelio
lika metų vra Lituanijos 
choro beneradarbė ir a- 
kompaniat rė, kuri visados 
nuoširdžiai sutinka dalv-
yanh lzrmz_ i-t i 

nvm I -„UVTZT

j dystėsf bet vis dar neatsi-Į Ir.ne 
: sako skleisti neapykantą, ir kiti pajuto, kad J. F.
». kuri iš savo pusės įžiebia! Kennedžio asmeny neteko 

tokius jausmus kituose?4
"Tokios mintys gal ir har
monizuoja su taikos ir ra-

mvbės šventės — Kalėdų . . . .
dvasia, kuri šiuo metu yra ventojams, bet visam žemes 
apgaubusi Vakarų pasaulį, ™tūliui. Štai kodėl n bevei 
bet balsas iš anapus, iš tų J V1S1J gyvuojančių valstybių

pažangesnių demokratų, 
i tuo jis labiau užsitikrina ga-

būsi-limybę kandidatuoti 
muose JAV prezidento rin- 

] kimuose, nes jo kandidatū- 
gero politiko, mąstytojo, ra tada visiems demokra- 
plataus užsimojimo vyro, tams būtų priimtina, 
siekiančio gerovės ir laisvės • -
ne vien tik savo šalies gy-l Johnsonas ir į Ken-

į nedzio numatytų kultūrinin
kų laisvės medaliu apdova-

t;♦JI II v

"Adelaidės lietuvių choras! vien rodo palankumo cho- 
Lituania jau keliolika me-1 rui ir lietuviams solistams 

Adelaidėje, bet mėgsta ir 
sugeba meistriškai inter
pretuoti JI.K. Čiurlionio 
muzikos kūrinius. Kai buvo
švenčiama vienuolikos me

tų Miss D. Oldham ir choro 
bendro darbo sukaktis, į 
koncertą atsilankė daug 
klausytojų ir bičiulių, cho
ras dainavo 18 dainų, o vai
šėse dalyvavo 70 žmonių,
suėjusių pagerbti nuošir
džios" lietuviškos dainos 
mylėtojos, kaip rašė di
džioji Australijos spauda." 
Smagu išgirsti, kad lietu-

tų garsina mūsų dainą Pie
tų Australijoje, kur seniau 
nė nesvajota išgirsti tokio 
darnaus ir gerai pasiruošu- 
sambūrio. Viso to galima 

buvo pasiekta tiktai dėl to, 
kad kiekvienas dalyvis tie
siog gyvena mūsų dainos 
grožiu ir vra atsidavęs cho
ro narys, kuris išvien su sa- į 
vo dirigentu muz. V. Šim
kum pasišventusiai puose
lėja dainavimo meną."
Ir toliau laikraštis paste

bi:
"Tad gerai žinoma Adelai-
dės pianistė ir muzikos mo- vių daina ir tolimoj Austrą
kytoja Miss Dorothv 01d- lijoi yra tinkamai pagerbta.

PREZIDENTO ANGELAS SARGAS

Kairėj prezidentas L. B. Johnson, dešinėj saugumo 
atstovas Rufus W. Youngblood, kuris saugojo ir prez. 
Kennedy. Tą dieną, kada prez. Kennedy buvo nužudy
tas, Youngblood važiavo kita mašina užpakaly prezi
dento mašinos ir, kai išgirdo šūvį, tuoj šoko j preziden
to mašiną ir savo kūnu stengėsi uždengti prezidentą 
ir kt. Vž tai jis prez. Johnsono buvo apdovanot as spe
cialiu pagyrimo rašto.

r.oti sąrašą įrašė ir pati mi- 
rusį Kennedį, tuo lyg norė
damas pabrėžtinai parodyti, 
kad tai, kas Kennedžio nu
veikta, yra ir jo vertinama.

atsakingi politikai atvyko į 
J. F. Kennedžio laidotuves.
Tai buvo ne vien tik manda
gumo mostas, bet ir buvusio 
JAV prezidento J. F. Ken
nedžio darbų įvertinimas.

Naujasis JAV preziden-j žinomas savo sugebėjimais 
tas L. B. Johnson jau iš pir-Į sutaikinti besiginčijančius 
mų savo dienų veikimo pa-• senatorius ir tuo atveju, ka

li oT j i neatsisakys savo gro-1 sižymėjo nepaprastu darbš-' da atrodė, kad tai nėra įma- 
buoniškų tikslų ir kol ji ne- tumu ir noru susipažinti ir j nomas bet koks nuomonių 
pasitrauks iš svetimų kraš- įsigilinti į visus valstybės , suderinimas, Jam tai dažnai 
tų, kuriuos yra smurtu už- įkalus tiek vidaus, tiek. pasisekdavo.
grobusi?4 | užsienio. I jr dabar jo pirmi veikimo

Jo užsimojimas ir pasiža-! žygiai parodė, kad jis taip

kurie kovojo ir žuvo šven
toje kovoje dėl taikos ir 
laisvės, sako: — Pasauly
je nebus taikos, kol Sov. 
Sąjunga nesiliaus kiršinusi 
demokratinio pasaulio gy
ventojų prieš jų vyriausy
bes, kol ji nesiliaus kištis į 
kitų tautų vidaus reikalus,

Prileistina, kad Sovietų 
Sąjunga Oswaldui ir pilie
tybę atsisakė duoti, kai pa
stebėjo jo iškraipytą ir leng
vai paveikiamą dvasią, bet 
užtat gerai pripumpavusi 
priešamerikinės neapykan
tos, leido jam išvykti atgal 
į Ameriką.

LINKĖJIMAI
LIETUVOS JAUNIMUI

Tame pačiame Darbinin
kų Balse įdėti šie St. Kairio, 
kuriam 1964 m. sausio 1 d. 
sukanka 85 m. amžiaus, lin
kėjimai Lietuvos jaunimui:
"Brangus lietuviškasis jau
nime, ko norėčiau Tau pa
linkėti.

Visų pirma,, kad, kur be
būtum išblaškytas plačia
me pasaulyje ar tėvynėje— 
būk visuomet lietuviškas ir 
nenustok mylėti savo tėvy
nės.
Būk visuomet ir ilgus me

tus jaunas, jautrus visam, 
kas gražu ir kilnu, visuo
met pasiryžęs už tai kovoti, 
kad ir mokant aukščiausią 
kainą.
Jaunime epiigracijoje, ne
skubėk miesčionėti, tesirū
pinti savąja gerove, užsi
daryti savyje.
Jaunime Lietuvoje, daryk, 

kas galima, kad apsisaugo
tum neapsikrėsti bolševikų 
vadinamąja ideologija ir 
nežmoniška praktika, išlai
kyk savo tautinį būdą.
Būk pasiryžęs kovoti, už

dėjimas ir toliau tęsti J. F. 
Kennedžio darbus pilnai su

Prezidentas L. B. JunnSon 
dar iš jo veikimo senate yra

derina ir savo darbus, kad 
būtų patenkinti visi demo-

prantamas. Juk visoj šaly kratai, o kartu ir respubliko- 
taip plačiai išpopuliarinti jo 
pirmtakūno darbų planai ir

ką kovoti jums būtina; būk 
kovoje ištvermingas, ko
vok, iki bus laimėta. 
Nepalaužiamai tikėk, kad 
Lietuva bus laisva.
Lietuvių tauta nėra kerš

tinga, bet ji niekad neuž
mirš buvusi laisva ir nie
kad neatsižadės siekti lais
vės.
Kietos ištvermės kovoje už 
tuos mūsų idealus!"

nai labai nesišiauštų.
Kaip jam seksis toliau 

taip savo veiklą vairuoti, tai 
netolima ateitis parodys. 
Nauja šluota kitaip šluoja, 
anot žmonių pasakymo.

J. Vlks.

JAV NEPRIPAŽĮSTA 
LATVIJOS PAVERGIMO

MŪSŲ KELIAS

Ten pat str. "Mūsų ke
lias44 St. Kairys taip pasisa
ko:

"Ne tik Maskvos paverg
tuose kraštuose, bet ir pa
čioje Sovietijoje rūgsta ir 
vis stiprėja neapykantos 
jausmas bolševikų režimui. 
Vis stiprėja pavergtųjų va
lia būti laisvais ir tvarkytis 
pagal savo supratimą ir no
rą. Darykime viską, kad ta 
valia stiprėtų, ir būkime 
tikri, kad ta valia prasiverš 
veiksmu ir nušluos dabar
tinį režimą, užleisdama 
vietą naujam gyvenimui, 
kurio siekia Unijos parti
jos, kaip jos yra pasisakiu
sios Socialistinėje Alterna
tyvoje. Tai yra mūsų ke
lias. Gal ir ilgas, bet tki- 
ras.“

(E) Ryšium su lapkričio 
18 d. visame pasaulyje iš
kilmingai paminėta Latvijos 
nepriklausomybės 45 metų 
sukaktimi, Latvijos atstovas 
Washingtone dr. A. Spekke 
gavo JAV Valst. sekreto
riaus Dean Rusk raštą su 
nuoširdžiais sveikinimais 
latvių tautai. Sekretorius pa
tikino, kad JAV vyriausybė 
atsisako pripažinti prievarti
nį Latvijos įjungimą į So
vietų Sąjungos sudėtį. Jis 
pažymėjo, kad amerikiečių 
tauta remia ir su pasigėrėji
mu seka latvių tautos prisi
rišimą prie laisvės ir pasiry
žimą ją atgauti. Tie latvių 
tautos bruožai, pagal JAV 
užsienio politikos vadovą, 
turėsią prisidėti prie eventu
alaus latvių tautos teisių at
statymo.

Kalbėti tiesą yra buržua* 
žiniai prietarai, melas yra 
pilnai pateisinama priano 
nė.

Leninas
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kas nieko neveikia,
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Politinės žmogžudystės

ANDRIUS VALUCKAS
Prezidento Kennedy nu- medžioklės „nelaimingi“ pa- 

žudymas sukrėtė visą demo- šovimai buvo nuolatinis 
kratini pasaulį ir ypač JAV] ginklas slaptose kovose už 
gyventojus. Pabandykime valdžią ir turtą. Bordžijos 
pažiūrėti, kokie žmonės vyk- i šeima Romoje ypač buvo 
do atentatus ir kas yra tik-'
rieji prezidento Kennedy 
žudikai.

Atentatininkų fanatiška 
religinė sekta buvo įkurta 
1124 metais Persijoje Has- 
san Ibn ai Sabah, kaip mu- 
zulmonų sekta, kurios na
riai, „švento Kalnų Senio“ 
įsakymais, žudė savo politi
nius priešus. Ta sekta išsilai-Į 1572 m. rugpiūčio 24 d. yra 
kė Persijoje ir vėliau Sirijo-1 ypač žinoma, nes tos nakties 
je apie du šimtus metų. Pa-; metu buvo pasalūniškai iš- 
tys žudikai pasižymėjo aklu žudyti protestantiški huge- 
fanatiškumu ir aklu paklus-( notai.
numu savo vadams. į Iš žinomesnių politinių

Pasalūniškas durklas ar1 žmogžudysčių yra minėti- 
nuodai, taip pat vadinami nos:
2. JAV, prezidentas Lincoln, 1865 m. balandžio 14 d.
1. Montenegro, princas Daniel, 1860 m. nigpiūčio 13 d.
3. Serbija, princas Michail, 1868 m. birželio 10 d.
4. Turkija, sultanas Abdul Azis, 1878 m. birželio 16 d.
5. Rusija, caras Aleksandras II, 1881 m. kovo 13 d.
6. JAV prezidentas Garfield, 1881 m. liepos 2 d.
7. Prancūzija, prezidentas Carnot, 1894 m. birželio 24 d.
8. Urugvajus, generolas Borda, 1897 m. rugpiūčio 26 d.
9. Austrija, imperatorienė Elzbieta, 1898 m. rugsėjo 10 d.
10. Italija, karalius Humbert, 1900 m. liepos 22 d.
11. JAV prezidentas McKinley, 1901 m. rugsėjo 6 d.
12. Serbija, generolas Zacharoff, 1905 m. gruodžio 5 d.
13. Portugalija, karalius Carlos ir kronprincas Luiz, 1908 

m. vasario 2 d.
14. Graikija, karalius Jurgis 1,1913 m. kovo 18 d.
15. Austrija, kunigaikštis Ferdinandas ir jo žmona, 1914 

m. liepos 28 d.
16. Vokietija, Walter Rathenau, 1922 m. birželio 24 d. 
įugsėjo 3 d.
17. Lenkija, prezidentas Narutavičius, 1922 m. gruodžio

16 dieną.
18. Meksika, prezidentas Obregon, 1922 m. liepos 18 d.
19. JAV, pasikėsinimas prieš prezidentą Rooseveltą, žuvo

Chicagos burmistras čemak, 1933 m. vasario 15 d.
20. Vokietija, nužudytas Roehm, gen. Kurt von Schleiche) 

ir 1,186 Hitlerio priešai, 1934 m. birželio 30 d.
21. Austrija, kancleris Dollfuss, 1934 m. rugpiūčio 25 d.
22. Prancūzija, Jugoslavijos karalius Aleksandras ir Pran

cūzijos užsienių reikalų ministeris Louls Barthou. 1934 
m. spalio 9 d.,

23. JAV, senatorius Henry Long, 1935 m. rugsėjo 8 d.
24. Italija, socialistas Giacomo Matteotti, 1922 m. biržely.
25. Meksika, Leon Trocky, SSSR komisaras, 1940 m. 

rugsėjo 20 d.
26. Alžerija, admirolas Darlan, 1942 m. gruodžio 24 d.
27. Thailand, karalius Mahidol, 1946 m. birželio 9 d.
28. Čekoslovakija, Heydrich, nacių budelis, nužudytas 

karo metu.
29. Indija, Gandhi, 1948 m. sausio 30 d.
30. Čekoslovakija, Jan Masaryk, užsienio reikalų mims- 

teris, 1948 m. kovo 10 d.
31. Čekoslovakija, Eduord Benes, prezidentas, 1948 m.
32. Palestina, grafas Bernadotte, 1948 m. rugsėjo 11 .
33. JAV, prezidentas Kennedy, 1963 m. lapkričio 22 d.

Be to kaip žinome, buvo francaise ir jeunesses patno-

litinių žmogžudysčių įvykdė 
komunistai.

Visi žinome, kad Stalinas

garsi savo kruvinu keliu 
valdžion, kuris dažnai buvo 1 
paveldėtas iš senų senovės 
romėnų tradicijų.

Viduramžiais katalikų fa
natikai persekiojo savo prie
šus vadinamais inkvizicijos 
teismais ir tariamų raganų 
deginimais, švento Baltra
miejaus naktis Prancūzijoje

KAIP TAI BUVO...

Saugumo policija atkuria prez. Kennedžio nužudymo 
sceną, kad ją galėtu nufotografuoti.

Aug. Kuolą. J. Beržinsko 
dovanų ir Įvairių reikmenų 
krautuvėje. Abiejų lietuvių 
parapijų knygynuose. Dova- 
nų-Suvenyrų Centre „Dai
na“, 974 College St. Pas vi
sų gerų darbų rėmėją K. 
Kregždę, 31 Lvnd Avė., To
ronto 3, Ont. J. Novog, A.L. 
S.D. Literatūros Fondo įga-

KAS SKAITO KAM, 

TAS KUONOS NEPRAŠO.

KORESPONDENCIJOS
HARTFORD, CONN. VVORCESTER, MASS

Mirė J. Pilvelis
Lapkričio 22 d. staiga mi

rė Jonas Pilvelis. Tą dieną 
velionis savo namuose žiū
rėjo televizijos ir, pamatęs, 

liotinj, 87 VVindermere Avė., i kaip nužudytas prezidentas
Toronto 3, Ont.

Kitur:

Chruščiovas, atseit jis juos 
užgiria. Tokios priemonės; 
prieš antikomunistus jam y- 
ra pilnai pateisinamos. Jis 
pats tas priemones vartojo 
prieš Vengrijos sukilimo da
lyvius, nužudė gen. Maleter 
ir ministerį pirmininką Na- 
gy, ° jo pasiųsti slaptosios 
policijos agentai nužudė du 
Ukrainos veikėjus Vokieti
joje. Pats to nusikaltimo

IS KANADOS.
HAM1LTON, ONT.

Apiplėšė D. Kriaučiūną

Montrealy „Nepriklauso
mo siLetuvos“ redakcijoj.

Oakvillėje pas dr. Praną 
Ancevičių.

Hamiltone pas K. Lukoše
vičių.

St. Catharines, Ont., pas 
J. Šarapnicką.

J. Novog,
Lit. Fondo įgaliotinis

New Yorke yra 5.000 plaukų 
j kirpyklų.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

! Kennedy, bėgo žemyn laip- tu 
j tais pranešti tą baisią žinią tė. 
kitiems namiškiams. Bėgda
mas krito ir mirė širdies 
priepuoliu, sąmonės neatga
vęs.

Sužeidė Lukus
Automobiliu važiuojan- 

tiem Lukams Įvyko nelaimė: 
sunkiai sužeistas Lukas, gyv. 
25 Dalias St., taip pat su
žeista jo dukrelė ir kita kar

šu jais važiavusi mergai-

J. Krasinskas

MATISTEE, MICH.

I Mirė J. Sabas
Spalio 22 d. mirė 78 m. 

amžiaus Jonas Sabas, palai
dotas Mt. Carmei kapinėse

.vaKAor/y \ alcam

čia
vyKayivjaa
Vokietijon ir atskleidė 
Chruščiovo paslaptis.

Suimtas prezidento Ken
nedy žudikas yra komunis
tas. apmokvtas to darbo Ru
sijoje. ir ta žmogžudvstė yra 
to paties stiliaus, kaip ir uk
rainiečiu veikėjų nužudy
mas Vokietijoje. Ir štai, 
koks keistas sutapimas: 
1962 metais spalio 22 dieną 
Kennedv privertė Chruščio-. 
va išgabenti tolimo šaudvmo 
raketas iš Kubos, o 1963

Lapkričio 18 d. buvo už
pultas, sumuštas ir apiplėš
tas D. Kriaučiūnas, Roy- 
croft motelio vedėjas. Iš jo 
pagrobė §900.

Plėšikai surišo jam ran-

IDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Irniag- UŽriŠO Hnvn aAZVta aiw.
kad negalėtų prisišaukti pa-

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti-

gąlbos ir išeidami pasakėkrais lietuviais, 397 psl..

Jonas Pilvelis atrodė svei-Į 
kas, teturėjo tik 61 metus* 
amžiaus. Jei ne ta baisi ne
laimė Dalias mieste, gal jis 
būtų dar ilgai gyvenęs. i Matistee, Mich. Velionis pa-

Velionis paliko liūdinčius; budinčią dukterį Oną 
žmoną Leokadiją, sūnų Al-1 Locascio, kuriai reiškiu gi- 
girdą su šeima ir sūnų Vy-. užuojautą.
tautą. C. D.

Velionis palaidotas lap-j I)ahar Afrikoje yra 32 neori- 
kričio 25 d. Prie kapo su juo 
atsisveikino J. Bernotas.
Turėjome gražų koncertą

Gruodžio 1 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje buvo
Liudo Stuko ir Stankaitytės GERIAUSIA DOVANA
koncertas. Publikos buvo - . , , . ,.. KT ... .... Jei galvojate apie dova-pilna sale. Nors ilgai reikėjo .
laukti pradžios, nes solistai ? sav0 P^mam ar 
dėl didelio eismo keliuose *»>«“> atsiminkite,
negalėjo laiku atvažiuoti, Į ka^ geriausia dovana bus 
bet nesigailėta jų sulaukus.' ^os knygos:
Dainininkai dainavo daug l .
daugiau, negu buvo numatę, l . . .. elsono . e,’
nes publika savo plojimais i *uvni Išeivija Amerikoje, 
nenorėjo jų nuo scenos pa-Įr

klausomos valstybės, kurios be
veik visos nepriklausomybę ga
vo po Antrojo pasaulinio karo.

Kaina minimas vrsciiniS 
kietais $5.00.

Kentėk, nes dar vis geriau, 
negu kulka į pakaušį 1 

Palikę Kriaučiūną, plėši
kai nuėjo pas kitą asmenį, 
kuris gyveno motely, ir, pa
brazdinę į duris pasakė:

kaina $4.00.
Alė Rūta, PRIESAIKA

Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina .. 82.50,

Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO-
'Atidaryk duris, motelis de- SPARNIŲ SOSTAS, premi- 

ga!“ Kai tas vyras duris ati- juotas romanas iš politinių 
darė, plėšikai atėmė iš jo emigrantų gyvenimo, 268 
$60 ir automobilio raktus, psl., kaina $2.50.

O kas buvo tie plėšikai?
Tai 18 metų jaunuolis ir 14

metu lapkričio 22 d. komu-i mergaitė. abudu iš
nistas nušauna Kennedv ar- ^ebeko provincijos. Po 2
limo šaudvmo ginklu, tarei! “i Pohcl3a >uos Pa»a’ „medžiai Tlka' 
atsikeršydamas už buvusi, ' °’ rado P35 F* " PaR,ob- 51 ME?21 AI- 11' P*1’ kal’ 
Chruščiovo Įžeidimą... j us l>Inl£us

i Į; • .. 's £ l?
Nesvarbu, ar žudikas bū-; x

J. Š. 4•f’/

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Alovzas Baronas: VIENI- 
MED2

na $ 1.50.
Juozas Kralikauskas. TIT-

tų prakalbėies, ar tvlėies, j 
kain tylėjo Leono Trockio: 
žudikas, bet svarbu, kad a-} 
merikiečiai galu gale -pama--

KĄ DOVANOTI 
KALĖDŲ PROGA

leisti.
Malonu būtų dažniau to-} 

kius koncertus girdėti. |
Šį koncertą suiuošė komi- j Kipro Bielinio

tetas radijo valandėlei „Tė- ’ iant”, kaina $6.00. 
vynės Garsai“ palaikyti. A-i

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

“Dieno*

ciū jam už tai.
Luckienė

MIAMI, FiLA.

i Kipro Bielinio “Penktieji 
kietai”, kaina $6.00.

I KNYGOS JAUNIMUI

į MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
) saka, 130 psl., kaina . . S 1.80. 

Tas banketas buvo lapkri- j
čio 10 d. Jam vadovavo pir- š GINTARO TAKAIS, J. Na- 

f rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

Moteru klubo banketas

mininkė Jenie Nevienė. I
Keleivio Nr. 46 neteisin-;

gai parašyta, kad Moterų TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186NAGO UGNIS, premi uotas, Socialinio Klubo pirmininku

205 pusi., • kaina ! trinktas. Ą. D: Kautok*. oi"*, ka.na ............... $2.00
j turėjo būti Jenie Nevienė.i

Klubo banketas

padarytas pasikėsinimas ir 
prieš prezidentą Truman.
Iš viso politinių nužudymų 
Amerikoje buvo penki ir 
vienas nepavykęs bandy- žudė savo politinius priešus 

ir partinihs konkurentus be. . v- x_

romanas.
$2.50. i

Vacys Kavaliūnas. KAL- Į 
NŲ

Į romanas, 201 psl., kaina
Neseniai išėjo iš spaudos T .. x ,

tytų. koks navoius gresia vi-: Kipro Bielinio parašyta J NV G,ES^» premijuotas Lietuvių Piliečių Klubo 
1 Irntztro ir VAr<rfm« ! romanas, 201 psl., kaina ; banketas buvo lapkričio 17

d. Jame buvo svečiu ir iš to-
so pasaulio taikiems žmo-1 knyga „Terovo ir vergijos 
nėms, kurie bando dvasiai ir į imperija Sovietų Rusija.“ * — -
be baimės, kaip tikri kovos; Knygoje smulkiai ir kruops 
kareiviai, pasipriešinti ko-, čiai aprašyta bolševikinio

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas !

munizmui. i teroro sistema, tremtinių- jg knygnešio kun. M. Sida-
Jeigu galima ateityje pa- Į «rgų stovyklos, kuriose mi- 

išrašyti su sovietais bet ko- !’ona? kenteJ°’ m" e !s b?do’
kia nauja sutartį, tai turi bū
ti sutartis apie atsisakymą 
žudvti kitų šalių politinius 6 . .
veikėjus iš pasalų... ir

kaip buvo žudomi mūsų bro
liai, seserys, tėvai, vaikai, 
giminės, kaimynai, draugai

ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

liau — F. Auglis iš Indianos, 
j Daukai iš Waterbury, Bag
donavičiai iš New Yorko,
Šeštokai iš 
le, Fla.

Fort Lauderda-

Pirmininkas suminėjo ir 
tuos, kurie yra šį mėnesį gi-

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

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

HELYNl KARVELIAI. Aloyzo B» 
rono apysakaitės vaikams. 69 psl. 
kaina ......................................... SIJA

TIKRA TEISYBĖ
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.,1 ' 'J°an3 Kontrotienę, A-
kaina $3.90. Į nit3 Karn’ P- Šimkūną, Pa-

, . . ! tricija Krausienę, P.. Tarnu-
.SU’! levičiū B. Alaueika ir Bertą 

ŽADCTINĖ, premijų o t a a ' Velinskienę. Visi jiems už- 
romanas Iš Vinco Kudirkos , traukė iIgiausių metų. 
gyvenimo, 394 pusi kaina1
$4.00

Vytautas Alantas: TARP

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pi- 
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
kaina tik 50 centu.

310 puslapiuose įamžinta 
dvidešimtojo amžiaus ko
munistinė gėda. Lietuvių 

______ kalba tokios knygos dar ne-
Prof. St. Kairiui Remti buvo; Jurai žinių apie ko- 

munistu žiaurumus mums,

RAGINA ATSIMINTI 
PFOF. S. KAIRĮmas.

Paskutinių dešimtmečių 
politinės žmogžudystės dau
giausia priklausė kraštuti
nėms srovėms: anarchistų, 
fašistų bei nacių ir komunis
tų. Balkanuose žaidė kitų 
gyvybėmis geležinė gvardi
ja, Italijoje fašistai, Vokie
tijoje monarchistai ir vėliau 
naciai, Lietuvoje voldemari- 
ninkai—pasikėsinimas prieš 
Galvanauską ir Pdrickį,
(o prieš Voldemarą—socia
listai revoliucionieriai mak
simalistai, Red.), Prancūzi- ____
joje crois de feu, solidarite jįj šiol nėra pasmerkęs ir, na\v, Chicago 29, III.

teismo arba tariamojo teis
mo vardu. 1936 metų kruvi
ni valymai komunistinėje 
Rusijoje dar vis tebėra gyvi 
visų atmintyje. Bet ir už Ru
sijos sienų Stalino agentai 
pasiekdavo savo auką, kaip 
generolą Krivitsky ir Leoną

Komiteto iždininkas prof. lietuviams, niekad nebus
sausio 1 d. (paėal9eną "ka- P^daug.kovojant už lietu-į DVIEJUGYVENIMŲ. 462 
lendorių gruodžio 20 d.) , !s’a,s'.'! pUP'- kaina $4.50.
Lietuvos nepriklausomybės b^^^ais pagrin- Vinc*« MIC

St. Dirmantas primena, kad

akto pasirašytojui prof. Ste- 
Trocki, nekalbant apie dau-i ponui Kairiui sueina 85 m. 
gelį kitų asmenų. Į amžiaus ir prašo tautiečius,

Užėmę Pabaltijo valsty-' ypač ligšiolinius rėmėjus,
. . _x«i----- - prisiminti dėl ligos prie kė-

dės prirakintą sukaktuvinin- . . j
ką. Aukas prašo siųsti įzdi- ^2y£rOs * aina - 

trėmė į baltosios mirties glė-1 ninko adresu: Prof. S. Dir- gauti 
bį Sibiran. Tuos trėmimus; mantas. 6616 S. Washte-

bes, komunistai atliko masi
nius politinius areštus, suim
tus nužudė tuoj pat arba iš-

dais. Geresnės dovanos 
šventėms nebus, kaip šioji 
knyga. Padovanok tą doku- 
mentą-kaltiramąjį aktą sa
vo kaimynui arba bičiuliui.

Toronte: Lietuviu Namuo- 
»« paa bibliotekos vedėją

LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Sandaros banketas

Lapkričio 24 d. buvo San
daros kuopos banketas. Sve
čių tebuvo apie 100 dėl vi
suotinio gedulo prezidentą 
nužudžius.

L. J. Stasiulis

Skaityk Stasio Michelso
no parašyta knyga “LIETU
VIU IŠEIVIJA AMERIKO
JE.” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir- 
lėliais $4.00, kietais $500.

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĮ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija

Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—>5.00
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u Iš pavergtos Lietuvos
Komjaunimo vadovybė
(E) Vilniuje lapkričio 

pabaigoj įvykusiame kom 
jaunimo suvažiavime dele 
gatas A. Nikandrovas pa 
žymėjo, kad visur netrūks 
ta baltarankių. Esą, vis da 
yra tokių jaunų specialistų j 
kurie neranda bendros kai Į 
bos su jaunimu, užsidaro 
savame kiaute.

Vilniuje įvykusiame su 
važiavime lapkričio 29 d 
išrinktas naujas komjauni 
mo organizacijos (LKJS; 
Centro Biuras: J. Ado 
maitis, M. Aleliūnas. J. Be 
tėvas, J. Civilkaitė, A. Čes 
navičius, V. Daukaitė, A. 
Golovkinas, y. Morkūnas 
V. Ostrauskas, J. Prochoro 
vas ir A. Sinkevičius. Są 
jungos CK pirmuoju sekre-1 
torium ir vėl išrinktas A 
Česnav^bs, sekretoriais— 
J. Betevas, V. Morkūnas ii 
A. Daukaitė.

Skatinama chemijos 
pramonė Lietuvoje

(E) Pavergtos Lietuvoj 
Liaudies ūkio tarybos che
mijos pramonės vald. virš. 
pavaduotojas L. Ramins 
kas Tiesoj painformavo a- 
pie chemijos pramonės au 
girną bei skatinimą. Tokios 
pramonės Lietuvoje nebu
vo iki 1958 m. Tik 1959 m. 
pradėta Kėdairių chemijos 
kcmbinato statyba (ir jis 
vis dar nebaigtas —E.).

’.ūcnO. <7 w pi CtVIVJ IVC

me į krūvą, išeitų, jog 11 
^ivų visus metus neišplau
kė į jūrą.
Art. J. Lauciui 70 m. amž.

(E) Lapkričio 23 d. ar
tistui Juozui Lauciui mi
nint 70-sias gimimo meti
nes (jis gimęs Dusynių km. 
Utenos apskr.), apie su
kaktį rašydama, Tiesa Lau
cių pristatė kaip raudonar
mietį, po 1917 m. kėlusį re-

patvirtinta lapkričio pabai
goje kom jau. imo suvažiavi
me, jog komjaunimui pri
klauso daugiau kaip 200,
?°^^r«U?ęk1ki^ia^niU- N^°^0NAS JONU$^ BaikiQt?’Valeikien^ Nažliai T i J* VU“
laikytina Įsitikinusiais na __________ _____ susituokė mažiai Jvvena 15 i Keleivio Nr. 49 buvo pn- sų gerus nonis pasistengsite
nais, ar daug jų atpuo a. Cotton StJRoslindale, Mas-'. įminta Kražių skerdynių 70 pritaikyti pirmiau pne Eu-

sachusetts. • sukaktis. Įsidėmėtina, ropos, palikdami tolesniam
1 kad kražiečiai gynė ne vien laikui Afriką, kaip piktą ma- 

Napoleonas yra išvaręs mūrinę bažnyčią, bet ir žesnį.
nemaža batą Amerikos lie-i savo garbę, nes caras ii jų ”Veltui daiiysimės po pa- 
tuvių veikloje. Jis veikė So-Į piktai pasityčiojo. šaulį — neužtiksime jau nie-
cialistų Sąjungoje, Laisvės _2_______________  kur tokių nežmoniškų faktų,

Keleivio draugų veidrodis Dar dėl kražių skerdynių

— Tai daugumoj "šiaudi
niai ** komjaunuoliai. Idėji
nių komjaunuolių tėra ma
ža* nuošimtis — jų daugu
mai turi įtaką tėvai,, vyr. 
karta, okupacinė padėtis bei 
diktatūra, gyvenimo nenor
malumai. Jie visi žino, kad 
tikrovė kitokia, juk jie dau
gumoje apsišvietę, lanko ar

voliucijos kovotojų dvasią, lankę įvairias mokyklas. Ta- 
Autorius M. Petuchauskas čiau atviraijie vengia kalbė

ti apie jų ar krašto tikrovę,pripažino, kad "buržuazi
jos laikais*4 Laucius buvo 
daug vaidinęs ir vis "se
nius“, o jo kūrybos jaunys
tė, žinoma... atėjusi tik bol- 
ševikmetyje.
tiprus kvartetas Suomijoj

(E) Lapkričio 26 d. į Vil- 
.ių sugrįžo tris savaites Suo
mijoje su koncertų gastrolė
ms pasirodęs valst stygi- kę. 
lis kvartetas ir keli solistai, 
ie koncertavo Helsinkyje, 
?urku, Tampere, Lachti ir 
:itui-. Eltos bendradarbis 
pranešė:

nes prisibijo galėsią sau pa
kenkti.

— Ar pastebimos tauti- 
nės-nacionalinės tendencijos 
tarp komjaunuolių, rašyto
jų, ūkininkų ar darbinin
kų? — toliau buvo paklaus
ti neseniai iš Lietuvos atvy-

chore, teatro grupėje "Žai
bas“, 20 metų išbuvo pirmi
ninku Vytauto palaipinės 
draugijos, ilgus metus ėjo

Į jų rašytą maldavimą ca
rui neliesti jų rūpesčių, jų 
darbu pastatytos bažnyčios,

kaip Kražiuose...
Deja, jei Vincas Kudirka

Suomių demokratinė spau
da, išskyrus komunistų dien- 
aštį Kansan Uutiset, apie 

menininkų pasirodymą nie- 
-<o nerašė. Su menininkais 
juvo atvykęs sov. Lietuvos 
ežimo kultūros viceministe- 
is Vyt. Jakelaitis, kuris tarp 
dtko turėjo susitikimą su 
Suomijos kultūros ministru 
Hosia, o taip pat su suomiųaii_ _______j rašyioju

— Taip, tokios tendenci
jos pastebimos, ir su jomis 
okupantui kovoti sunku.

Napoleonas Jonuška gimė 
1885 m. spalio 15 d. Čipėnų 
kaime ir valsčiuje, Panevė
žio apskrityje. Vėliau Čipė- 
nai buvo priskirti Biržų ap
skričiui. Jo tėvas Steponas ir 
motina Ona (gimusi Barzde- 
nytė) Jonuškos buvo viduti
niai ūkir inkai. Šeimoje dar 
buvo vienas brolis ir dvi se
serys. Dar nepilnametis Na
poleonas pasinešė vykti A- 
merikon. Pasitaikė proga

VA A VA AA A J V^K> A AAAJ A • A V^ V VAVf J , , • . •
iždininko ir sekretoriaus pa- kolių caras išleido papildo- 
reigas Lietuvos Dukterų ir dekretą: 

i Sūnų Draugijoje, dalyvavo Į j. Kauno Prisikėlimo cerk- 
Į Birutės kanklių chore ir dau-Į Vei atiduoti Kražių vienuo- 
gelyje kitų organizacijų. Įyno Pažeriu ežerą;
Nuo 1911 metų rašo lietuviš
kiems laikraščiams, pasira
šinėdamas N.J., Vabalnin
kas, J. Cipėnas ir kitais sla
pyvardžiais bei inicialais.
Napoleonas Januška yra 
Lietuvių Darbininkų Drau-

1893 m. birželio 10 d. mas-(dabar atsikeltų iš numiru-
’ sių, jis rastų, kad visa Lietu

va paversta Kražių skerdy-

santį malūną su žeme ir
3. Bažnyčią su visais tro

besiais sugriauti ir medžia
gą kartu su Kražių vienuoly- 

gijos gyvybinė jėga. Nė vie-! no žeme perduoti kaimo Ci
nas parengimas, nė vienas kio mokyklai.
susirinkimas, banketas ar

ne. Tiesa, tos skerdynės da
bar vykdomos su pertrauko
mis ir jos vykdomos prisi
dengiant. Bet 70 metų pra- 

2. Pavesti valdžios iždui 1 slinkus nuo Kražių, Maskoli- 
Kražių vienuolynui plikiau- i ja beveik palikusi tokia 

' pat, kokia tada buvusi. Da
bar tik pasižymėjusi rūstes-

gegužinė neapsieina be Na
poleono pastangų. Jis su
kviečia reikalingus talkinin
kus, sutvarko reikalus, su-

Jie suprato, kad maskolių 
caras ii* jo valdininkai iš jų 

i maldavimo tik pasityčiojo, 
j Jo ne tik nepabojo, bet Įsakė

Jaunimui ir kitiems stengia- “VKUS SUtvaiKO rėmams su-. atimti yiga j Rag n(? 
___:____ ______________ kai jo dede_pakartotinai K-, medzioja reikalingus ištek- : . . ■

j- v.- • , . • -------- urni Kuno avi1 auno dirbtinio pluošto n i knygos neseniai pavergtoje 
Vilniaus plastmasių ga-j Lietuvoje išleistos beturiu 
myklos, o Jonavoje >tato-| k. To paties rašytojo knygos 
ma didelio pajėgumo azo- dideliu tiražu jau anksčiau •
tinių trąšų gamykla. Ka
minskas nenurodė, kad vi
sos tos vėžio žingsniu vyk 
domos statybos ir gamyklom 
pirmoje eilėje turės aptar 
nauti visos Sovietijos ūki 
Paklaustas, ar toji Lietuvo 
chemijos pramonė tiekų 
gaminius žemės ūkiui, Ka 
minskas atsakė: pasigirt 
dar neturime kuo. Tiesa 
Kaišiadorių klijų gamykl; 
išleidžia kaulamilčius, nau 
dojamus dirvai tręšti ir gy
vuliams šerti, bet tai — 
smulkmenos. Esą, chemijoj 
pramonės perspektyvos e 
sančios didelės.

Lietuviški gaminiai 
Maskvos mugėje

(E) Maskvoje Sokolnin 
kų parke vykstančioj liau 
dies vartojamų prekių did 
menų mugėje Lietuvos ga 
myklos parodė drabužius, 
trikotažą, avalynę ir tt Pa
gal mugės direktorių, šie
met iš Lietuvos atsiųstos 
prekės geresnės kokybės, 
negu seniau.

Klaipėdoje prarasta 
60,000 cnt žuvies

(E) Klaipėdoje įvyku 
šioje partinėje konferenci 
joje apie trūkumus papasa
kojo būdingų dalykų žu
vies pramonės pirmūnai. 
Pasirodo, per šių metų 9 
mėnesius negamybinės pra
stovos siekė vos ne 3,00C 

laivo parų. Tai reiškia, 
kad buvo prarasta 60,000 
certnerių žuvies. Esą, buvc 
mėnesių, kai okeaninio 
žvejybos laivyno bazė ne- 
pasiųsdavo į jūrą kiek rei
kia laivų. Beveik kas penk
tas laivas neįvykdė reisinių 
užduočių. Komjaunimo su
važiavime Vilniuje primin
ta tai, kad laivų stovėjimas 
yra padaręs tokių nuosto
lių, kad jeigu juos sudėtu-:

ra pasirodžiusios Rusijoje, 
.stijoje, Vengrijoje ir kt. 
tomunistų valdomuose kraš- 
uose.

DAUG "ŠIAUDINIU4 
KOMJAUNUOLIŲ

(Elta) Neseniai iš Lietu
os atvykę Eltos atstovui 
akaruose pasakojo būdin

gų smulkmenų apie komu- 
.istų organizacijas, komjau- 
imą, tautinius lietuvių po
akius. Į pirmąjį klausimą: 
r tautiniai (vad. naciona- 
stiniai) nusiteikusių žmo- 
ių partijos nariai vadina

nt išdavikais, dabar atvykę 
atsakė:

— Ne. Į partijos narius 
.iūrima pagal jų elgesį. Po

mas t primesti įvairius mora
linius nusikaltimus, ištvirki
mus, chuliganizmą.

— Kokiomis formomis 
pasireiškia tautiniai polin
kiai? Ar studijuojamos pra
eities Lietuvos kultūros ir 
kt. apraiškos, jos teigiamai 
vertinamos?

— Taip, mėgiamos lietu
vių liaudies dainos, šokiai, 
papročiai. Komunistinės 
dainos privačiuose pobū
viuose ar ties iškilmių stalaisA.
nedainuojamos. Tai atlieka
ma, -kai -tenka pasirodyti 
-horuose. Giriami Lietuvos 
pastatai (juose jau dabar į- 
ū taisę sovietiniai politru- 
zai), prisimenamas ar pami
nimas buvęs laisvos Lietu
vos laikais maisto po:tek
lius, linksmos laisvos gegu
žinės, subatvakariai, sava 
daina, muzika* kariuomenė, 
valdžia, dar ir du lietuviški 
universitetai, du tik lietu
viškas programas tiekę ra
diofonai, tvarkingos laisvų
jų Lietuvos ūkininkų sody
bos.

DAR GALIMA GAUTI

įenuo-
pakvietimus, veda priKiause, ir visus uo-

Atvyko Napoleonas į Bos-1 platų susirasinejiraą laiškais uk joki* 4dsak kad *t0. 
toną 1907 m. ir išėjo dirbti ir apvažiuoja automobiliu židį.
žemės ūkio darbininku į far- pamatyti reikiamus žmones. • njo
ma, esančią Southboro, tarp Taigi, nors jis išėjęs į pensi-
Bostono ir V oreesterio. Ten ją, darbo turi visas dienas, Kražiečiai, pasijutę įžeis- 
buvo keli lietuviai darbinin- nes jis yra Lietuvių Darbi- \ ti, sukilo ir pasipriešino atė- 
kai, ir jie visi išsirašydavo ninku Dr-jos Centro Komi- juslėms žandarams caro de
betu viškus laikraščius—Ke- teto sekretorius ir 21-mos kreto vykdyti.
leivį, Kovą ir Lietuvą. Skai- kuopos sekretorius. Jo atly- Vinco Kudirkos raštų 
tydavo Šerne parašytas kny- ginimas yra pasididžiavimas antrame tome, 246 psl., pa- 
gas. Sekmadieniais tada bu- gerai atliktu darbu ir jo sakyta, kad gubernatorius 
vusiu elektriniu tramvajumi draugų aukštas jo veiklos į-; caro įsakymą galėjo ir ra
ukdavo Į Bostoną ar į Wor-į vertinimas. ! mįau įvykdyti, bet jis buvo

Vi ko Amerikon ir sutiko jį' jSSnU^, I įik >»i, bet ir vier
paimti. i išrašo nakvietimus. veda lynui pnkiause. il tisus

cesterį, kur kūrėsi gausios 
lietuvių kolonijos. Bostoną 

elankydamas, 1910 metais 
Napoleoras Įsirašė į 60-tą 
Socialistų kuopą. Ketverius 
metus išdirbęs ūkyje, Napo
leonas persikėlė į Bostoną ir 
gavo darbą daržininku pas 
John Fitzgerald, velionies 
prezidento John Fitzgerald 
Kennedy seneli. Ten jis su-

išrašo

Napoleonas yra labai' Pate maskolius ir caro vai- 
veržlaus, staigaus ir užsispy-i dininkas. Tad jis ir kitaip 
rūsio būdo. Kartą pasiryžęs' elgtis negalėjo ir nenorėjo, 
ką nors įvykdyti, jis visoke- į kaip ir dabar negali būti ki- 
riopai apsvarsto, aptaria rei-j tokie sovietinės Rusijos vai 
kalą, ir todėl jo užsimoti
darbai būna sėkmingai įvyk
domi. Jis turi draugų didelį 
pasitikėjimą, ir dažnai susi
rinkimuose jo patarimai nu
sveria.sipažino ir su Kennedy šei 

ma. Iš ten gavo paskyrimą į I Mes linkime jam sveika- 
miesto daržininkus, bet dėl j tos ir reikšmingos veiklos 
neturėjimo pilietybės nega- Į labai ilgiems metams.A. Viršilaįėjo dirbti. Vėliau dirbo po-{
pieriaus sandėlyje. Iš ten 
perėjo į Nąvy Yard, automo
bilių garažą ir pasaliau For
do fabriką Somerville, 
Mass., kur išdirbo 31 metus.

KĄ AUTOMATAI 
PADARO

Dar turime labai ribotą 
engrijos sukilimo lietuviai Į Riek Į kun. M. Valadkos ido-
usiteikę daugiau remtis sa- 
o jėgomis ir galima realia 
.itų pagalba. Taip pat tei- 
iamai atsakoma, kad lietu- 
iai patriotai, panaudodami 
•avo priklausymą partijai,1- i

mios knygos —
"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl., kaina tik $1.20.
rali vienokiu ar kitokiu bū- 
lu padėti savo tautinės lais
tės reikalui. ŽODYNAI

nėmis savo žiaurybėmis bei 
kolchozine baudžiava ir ver
gi ja-

Pravoslavijos vieton da
bar Lietuvos gyventojams 
primetamas maskvinis ko
munizmas, kaip žmogaus iš
ganymas, ir kartu siekiama 
visas Sovietijos pavergtas 
tautas padaryti viena sovie
tine nacija — rusais, kurie 
naujai atgimusių maskolių 
pripažinti vadovaujama tau
ta ne tik anoms pavergtoms 
tautoms, bet ir visam žemės 
rutuliui. Panašiai galvojo ir 
taip pat elgėsi Hitleris, pasi
šovęs karu nušluoti visas ki
tas tautas nuo žemės pavir- 

I šiauš ir tik kai kurias iš jų 
palikti vokiečiams vergauti.

išsipūtęs didybėje Hitleris 
sprogo ir gavo galą. Kada 
liepto galą prilips maskvi- 
niai rusų raudonieji na
ciai. nespėliosime. Žinome 
tik vieną, kad liepto galas 
jiems nėra išvengiamas.

dininkai pavergtoje Lietu
voje. Ten pat V. Kudirka 
sako:

"Nėra mūs kalboje vardo, į 
tinkančio tokiems niekšams 
—tegul jiems lieka vardas
iš maskolių kalbos: lzverg!“,

i
O toliau V. Kudirkos pa

rašyta:
"O kaip jūs išrodote, na

bagai Kražių lietuviai? 
Koks jūs likimas? O varge !

"Turėdami surištas ran
kas ir kojas, kad negalėtu
mėte nė eiti, nė veikti, už

VELTUI KALENDORIUS

Padaliau 1953 m li#»nnq 31 1^4/ m* Incte Ilt- eiu, Iie veinu. u^-
Pagaliau 1. o3 m. liepos 31 valandų 1,000 tonui burna kad nė kvanod. išėjo į pensiją. j p,ieno pagaminti, o šiandie) neišleistumėte, laukėte susi

Dirbdamas Napoleonas Į tik 10,900 valandų. ’• mylėjimo — nesulaukėte?
i aktingai dalyvavo unijų vei
kime ir priklausė CIO loka-

1947 m. reikėjo 310 darbo 
dienų vienam automobiliui

— Kaip žiūrima Į jaunuo- Keleivio administracijoje bai gabios dukros Lidijos, 
ius, kurie įstojo į komjauni- galite gauti šiuos kiekvie-; Lidija buvo tėvų paguoda: 
ną tam, kad būtų lengviau, nam reikalingus žodvnus: baigė Boston Latin School,: ..._ u: ‘ •• a z t> i

lui 901. Išėjęs į pensiją, Jis{ padirbti, o šiandien tik 153 
nenutraukė ryšių su unijo- dienu 
mis ir patariamuoju balsu!
dalyvauja posėdžiuose. 1947 m. reikėjo 1,300 dar-

x u • vt i bo valandų 1,000 tonų ang- 
1916 metų i*udeni Napole- y iškasti, o šiandien tiktai

onas vedė Manją Malijoniū- 
tę, ir jie buvo susilaukę la

Ir ta savo raštą V. Kudir
ka baigė tokiais žodžiais:

"Plaukai ant galvos stoja, 
kraujas stingsta gyslose, ma
nant apie Kražius. Ir tokis 
atsitikimas dedasi gadynė
se (laiku) humanitarizmo,

riimti į univeraitetus ar ki 
tas mokslo įstaigas ir gauti 
kitokių privilegijų?

— Esama mokyklų, kur
)5r < klasių mokinių yra spa
liukai, pionieriai ar kom
jaunuoliai. Tai jau virto sab- ’ 
loou, nes juk ir 99'< "bal- 
uoja“ už komunistus. Esa-

Kas iki Naujųjų Metų šu

naują skaitytoją, tas 

gaus veltui Keleivio 1964 

metų kalendorių.

Administracija

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

ras

visokių tolerancijų, gadynė- 
Visur matome, kad dabar se, kada steigiamos draugys- 

viskas daug sparčiau paga ’ tės saugoti medžius nuo lau- 
minama, nes daug darbų ! žymo, apgint žemesnius Eu- 
atlieka mašinos, kurių pro ropos gv’vuolius nyo kanki- 
dukcija yra daug didesnė, nimo, išnaikinti prekystę 
negu žmogaus rankų. Tos vergais laukinėse šalyse! 
mašinos vis tobulinamos, jų Geradėjai! Nesiskubinkite 
darbo vaisiai vis didesni, to- taip su priegloba medžiams

NAUJIENADabartinės lietuvių kalbos' ’ R=>dcliffe
žodynas, redagavo prof.
Balčikonis ir kt., yra apie
45.000
kaina

žodžiu, 990 psl., 
312.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau kaip 30.000

n. bUvu.h| bažnyčių, puta?, ŽodŽi’’ 586 psi - kaina 

įautojų, kurie, nors ir virto! Anglų-lietuvių kalbos žo-
komjaunuoliais, bet yra su
situokę bažnyčioje, liko ka
talikais, baigė mokslus ir už
ėmė vadovaujančias vietas.

— Kuo galima aiškinti, 
kad š. m. lapkričio mėn. pa
skelbta Lietuvos spaudos bei

dynas, V. Baravyko, apie 
3^,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........................  $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo-
psl. apie 29.000 žodžiu, kai 
dynas, V. Baravyko, 368
na .$4.00

gabumų muzikoje, pasireiš
kė kolegijos veikime ir 
grieždavo Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos parengi
muose. Lidija, nepakėlusi 
plaučių operacijos, mirė 
1938 m. rugsėjo 24 d. Jos 
motina mirė 1942 m. kovo 
3 d. irgi džiova.
poleonas nepalūžo ir paliko 
veiklus, ryžtingas dalyvis vi-i

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIC1US, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 

dėl gamyba vis didėja, o ir mažesniems Europos gy-’ dr. Balys Matulionis, labai 
darbo rankų pareikalavimas vuliams, neštoje pačioje Ėu-
taip sparčiai neauga. Todėl ropoję da ne visi žmonės 
darbininkai ir jų organiza- apginti nuo kankinimo! Ne
rijos yra labai susirūpinu
sios automatizacija ir jos

kreipkite akių ant Afrikos, 
lyg tikėdami, kad jau Euro- 

pasekmėmis. Unijų vadas! poje vergų nėra! Neužmirš- 
Meany automatizaciją pava-; kit, kad Europoje Maskoli-

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

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

Leonard Valiukas, LI-
. dino net žmonijos prakeiki- ja, dirstelkite į tą šąli vadi- Į THUANIA LAND OF HE- 

suomeninėse organizacijose.! mu> Į namą Lietuva, vargstančią j ROES, 88 psl. teksto ir 95
Asmeniškų ir visuomenių-J 

kų nelaimių prislėgtas, Na- New Yorke yra 7 mil. telefo-
po maskoliumi, o atrasite čia! psl. paveikslų, kaina $4.75.
vergų, šaukiančių gailesniu1 Dr. Kazys Grinius, ATSI- 

1944 m. balandžio mėnesį “M- kuriais kasdien kalbama 221 balsu pagelbos, ne kaip tarp MINIMAI IR MINTYS, II 
jis vedė irgi našlę Stellą milionus kartu. laukiniu žmonių, ir tikrai jū- tomas, 336 psl , kaina $5.
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SO metų, kai mirė Dembskis
t .......... I I—I

Ui jo garvą Muravjovas siūlė 5,000 rublių

L

— Alou, Maik! Uždai 
nuokim:
Eina garsas nuo rubežiaus, 
Žirgus reik balnot.
Tra tata, tra tata...
Reik į vainą jot,
Tra ta tai, tra ta tai...

— Ei, ei, nerėkauk taip j 
garsiai.

— Maiki, Amerika fry 
kontras, tai kodėl aš nega
liu pasilinksminti? Kas gali j
man uždrausti :

— Bet pereitą kartą pri
žadėjai daugiau nebegerti, { 
tėve, o vistiek atėjai įsikau- 
šęs.

— Ne, Maiki, aš nieko ne
žadėjau. Aš tik sakiau, kad 
patrajvsiu. Nu, ir trajinu.

— Bet neatrodo.
— Jeigu nevieriji, tai ga

liu pasibažyt. kad trajinu.
—■ Tai kodėl įsikaušei?
— Maiki, tavo patarimas 

buvo no gut. Sakei, nusista
tyk negerti ir negersi. Nu, 
tai aš ir nusistačiau. Užraki
nau savo džiogą su rai vis- 
ke j baksą ir raktą padariau 
gaspadinei, kad nebūtų pa
gundos. Sakau, daugiau ne
imsiu nei pauostyti. O kad 
velnias nesugundytų, nuėjau 
bažnyčion. Ale pradėjo rū
pėti, kad gaspadinė neišger
tų mano štofo. Taigi parė
jau namo ir atsiėmiau iš jos 
raktą nuo bakso.

— Ir pats ji atsirakinai?
— Ne, Maiki, ne raidavei. 

Įsidėjau raktą kišenėn ir sa
kau: vot, raktą turiu, ale Į 
baksą neisiu. Prisikimšau 
pypke, užtraukiau gerą dū
mą ir mislinu: kam tas rak
tas man nešioti kišenėje? 
Juk jo vieta yra spynoje. Sa
kau, reikia ji tenai įkišti ir 
tegul sau riogso. Bakso ne- 
atrakysiu. Sakau, reikia tra- 
jyt savo valios stiprumą.

— Bet neišlaikei?
— Bai goiy, Maik, sunku 

išlaikyt. Buvau nuėjęs pas 
vieną bzikalogijos daktarą 
klausti rodos, kaip reikia 
stiprinti savo valia. Jis davė 
man tokią rodą: nupirk, sa
ko, baksą kendžių, atidalyk 
jį, padėk ant stalo ir vaikš
čiodamas aplinkui kalbėk 
tokią maldelę: "Oi, kaip 
tos kendės gražiai atrodo! 
Oi, kokios jos gardžios! Oi, 
kaip aš norėčiau jų paragau
ti! Ale neimsiu, neimsiu, ne
imsiu !“ Tai, vot, sako jeigu 
kokią savaitę kasdien tokį 
cksersaizą padarysi, tai tavo

valia taip sustiprės, kad ken
džių iš tolo nenorėsi.

— Ar baindei tokį prati
mą daryti?

— Nausa!
— Kodėl?
— Nu, kad aš ir taip ken

džių nemyliu. Aš ir tam dak
tarui taip pasakiau.

— O ką jis atsakė?
— Wel, jis paklausė 

aš geriausia myliu. Aš jam 
atsakiau, kad aš geriausiai 
mylėčiau milioną dolerių. 
Tai jis patarė man nevaikš
čioti pro bar.ką. Nu, tai taip 
ir atsiskyrėm.

— O kaip su tuo ”baksu“, 
tėve? Ar laikai jį ris dar už
rakinta?

jau stipresnė, taigi nutariau 
džiogą iš bakso išimti ir pa
statyti ant stalo, ale korkos 
neištraukti. Apėjau kelis 
kartus aplink stalą, vis kal

privačiai, paskui pradėjo 
lankyti Šiaulių gimnaziją. 

- Su tuo baksu, Maiki, ii- Atvykdamas nan-.o atostogų, 
ga istorija. Aš ištraukiau ji Jls Jąu pradėjo stebėti, kaip 
iš klazeto, ale pastanavijau1 J? gimtosios apylinkes dva- 
džiogo iš jo neimti. Ir pajų-' rminkai elgesį su sa\ o ai- 
tau, kad mano valia darosi! bininkais. Kartą jis pama-

nebūčiau gėręs, 
siminiau, kad čia pat jau 
Kalėdos, tai laikas jau pra-: 
dėti linksmintis. Nu. ir iš
lenkiau stiklelį. Paskui rei
kėjo jau ant kitos kojos, kad 
nešlubuočiau. O trečią už
šventą Traicę, ant galo ket
virtą už keturius auzos kam
pus — nu, ir pasidarė links
ma. Taigi dabar galiu ir tau 
pasakyti: Meri Krismus! Ir 
tegul būna Mėl i Krismus vi
siems mūsų frentams, ką 
mus neužmiršta ir vis pri
siunčia tau ant knygų, o 
man ant makorkos. Visiems 
Mėl i Krismus ir Apynių yr!

KELEIVIS, SO. BOSTON

žėjo viltis nugalėti rusus.
Į Dembskis atsiskyrė nuo su
kilėlių ir kurį laiką slapstėsi.

Tai buvo tuo metu, kada, 
Muiavjovas buvo paskyręs' 
už jo galvą 5,000 rublių. Pa
sidalė pavojinga, kad kas 
tokiu atlyginimu nesusigin- 
dytų ir jo neišduotų.

Dembskis pakeitė savo 
pavardę Kuršansku, pabėgo 
per Klaipėdą užsienin ir )>a- 
siekė Paiyžių. Čia prasidėjo 
emigranto vargai. Nors bu
vo kurigas, bet kaip sukilė
lis. kovojęs prieš caro val
džia. kataliku vyriausybės 
buvo suspenduotas nuo savo 
pareigų ir negalėjo kunigau
ti. Tik po trijų mėnesių ši 
bausmė buvo nuimta, ir jis 
gavo vienoje lenkų bažny
čioje pragyvenimą. Dabar 
jau galėjo lankyti Sorboną, 
klausė garsaus Renano ir 
lenkų istoriko Dušinskio pa
skaitų, studijavo fiziką ir 

j mediciną ir daug skaitė. Čia 
i būdamas, jis išvertė lietuvių 
• kalbon ”Kningas Tejsi- 
biun,“ kurias 1870 metais iš-

šių metų lapkričio 12 d. vičium ir buvo perkeltas į Wdo «■» “M*
sukako jau 50 metų, kai. Plungę. Negalėjo sugyventi' Nuo 1869 metų kun. 
Scrantone dr. Šliūpo namuo- su savo viršininku ir čia.' Dembskis jau nebepripažino 
se mirė kun. Vladislovas Mat, klebonai gindavo dva-j nei bažnyčios dogmų, nei1 
Dembskis, buvęs 1863 metų nninkų ”garbę,“ o Dembs-J popiežiaus neklaidingumo. I
sukilimo prieš caro valdžią kis juos smerkdavo, 
dalyvis ir partizanų vadas, 
už kurio galvą korikas Mu- " me

' Dėl susidūrimo su prancūzų 
,1 policija jis 1S70 metais buvo

tais jis buvo nukeltas į Kra- >ITikC!ęS
‘ J*1 audringo savo budo jis 

čia turėjo nesmagumų.
nį jis perskaitė iš sakyklos 1880 metais Dembskis at- 
sukilėlių manifestą, atsisvei- vyko Amerikon. Saviškiams 
kiro su parapijiečiais ir iš- kunigams pasidarbavus, ai- 

; vyko i miškus. Sukilėliai pa- rių vyskupai čia uždraudė 
ka1 Jis gimė 1831 metais Lep.’l slr‘n,ko « savo kapelionu. Jis jam laikyti mišias. Išvargęs' 

jam; šių Vienkiemy. Pašiaušės t,a buvo paannkęs slapy-,trejetą metų, jis p.tsiglaude 
J 1 vardi— kun. Robak. , pne vienos lenkų koplytėlės,

Iš šito būrio jis perėjo į kad ir be vyskupo leidimo, į
Pakarskio vadovaujamą bū- U’ griebėsi darbo. Savo ran- 
ri Telšių apskrity, iš kur bu-; komis apmūrijo šventorių, 
vo pasiųstas su Bagdanavi- įsitaisė daržą, mokė žmones

Paaugęs Viadukas mokėsi rinktine i Varnius, kad ; rašyti, statydino triobas ir tt.
-vonia; nod-m murUir, išvytu iš tenai diagūnus. Na, i Atgailos uz nuodėmės uz- 

dragūnus jie išlupo, bet ir duodavo ne rožančių kalbė-, 
patys vos gyvi išliko. i ti, bet išmokti keletą žodžių j

" . , ' . . , . j parašyti. Tas nepatiko tam-i ersitvai Kę ir sav o rinkti-, gQnams £anat jr jje
nę sustipnnę, Jie 1863 m. j pra(]gjo skųsti jį vyskupui, 
liepos 28 d. surengė kazo-. pern5skis turėjo iš tos kop- 
kams spąstus ties šimntais,! .AoC;tro,,b+;

ravjovas Lietuvoje buvo pa- žiu/pakunieaves čia treie-'dėl a
skyręs 5,000 rublių. “ , J ir čia

J tą menesių, vieną sekmadie-Ą • 1 • • • ... 1 * 1 1 V • -Apie audringą jo gyveni
mą ir veiklą reikia pakalbėti 
kiek platėliau, nes nedaug 
tokių kunigų yra.

valsčiuje, šiauhų 
Nore tėvas buvo bajoras, ta
čiau beraštis, o motina tik 
lenkišką maldaknygę pa
skaitydavo.

tė, kaip Beržėnų dvaro sa
vininkas grovas Čapskis ne-
mielaširdingai plakė valstie
čius. Kitas dvarininkas už
puolė lietuvaitę mergina.

spąstus Lies siipncais, j lvčios pasitraukti. 
prie Šušvės upės, ir daug jų j
čia paklojo. Vėliau jis susitiko su šliū-

T ‘ .......................... | pu, ir jiedu labai susidrau-,
Lapkričio mėnesi Dembs-. gav0 pasiskaitęs Šliūpo ras-!

nio ir Bagdanav įčiaus v ado-į Dembskis atmetė religi- 
vaujamas būrys atzvgiavo į^ galutinai; viešai pasisakė

bedamas sau, kad būtų ge- Užpultoji priešinosi, todėl Tiyškių miškus, bet čia buvo į jaisvamanis ir ėmė rašl 
»ai išgerti burną, ale neger-: užpuolikas išlaužė jai koją rusų kariuomenės užkluptas Į nėti laikraščiams straips- 
siu. Nu. tai einu aplink sta-j ir savo pasiekė. ir išblaškytas. Būdamas A-
lą ir einu, ale gerti negeriu. Nuolatiniai valstiečių pla- ? merikoje, jis dažnai pasako- 
Ant galo nutariau ištraukti ųjmaj į, šis nežmoniškas pa-1 avo, kad lekiant jam per 
net ir korką, ale negerti. į sielgimas su jauna merginai mišką raitam, kareivis pri-'

— Reiškia, pagunda stip- ’ sukėlė jaunuolio širdyje di- šokęs smeigė jį durtuvu. ”Aš
esnė už valia ar ne’ dele neapykantą dvarinin- tą maskolj nukirtau, bet vis

" t ’ . kams. Jis negalėjo to už- dėlto jis spėjo sužeisti man
— Ne, kalki. Nutai įau jltj mjrtief šoną,“ sakydavo jis atsimin-

padalyti dar sunkesni ban- ... damas tas kovas,
dvmą: pripilti stikleli ir pa- i Baigus jam gimnaziją, tė-• . .
uostvii, ale negerti. Ir nėgė-; vai atidavė jį \ ai nių kunigu Žaizda tačiau nebuvo]pa- 
riau* Pamačiau, kad mano j semmai ųon. kuria baigęs, vojmga. Pasigydęs 8 dienas,
.alia dar labiau sustiprėjo, j ji* h»y<> paskirtas Varmų Dembskis vėl grizo I>ag- 
. .... . i bažnyčios vikaru. Bet tuoj danaviciaus buri, tik jau ne-
Ir nebūčiau geięfc. Ale at‘! susik‘irto ?u klebonu Orine- ilgam. Artėjo žiema, ir ma-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ii jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi net traliai. 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 pa-Dkaitę tos apy
sakos. Jos kalbu y aži. pasakojimas sklar ius. ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus eau-:ai ii i urt mo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

--------- ---------- ----------------- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 persiuntimu.
Paragink savo pažįstamus Užsakymus ir pinitrus prašom siųsti šiuo adresu: 

išsirašyti Keleivį. Kaina “KELEIVIS”
metams $5. B’’o?dway------:---------So. Boston 27, Mass.

Puslapis penki—

MALONIŲ KALĖDŲ
•ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKI

FRASERS

Brockton Hanover

MASSACHUSETTS BANK A TRUST COMPANY 

Francis A. Kincus, MJ). V J*.

Edward S. Buckanan, Treasurer,

Belmont A. Main St., Brockton, Mass.

Tel. 587-6500

ASMENINES PASKOLOS

Greitas, draugiškas patarnavimas 

vienoje ar antroje Berkshire apskrities

PIONEER CREDIT CORPORATION

įstaigoje

337 Main Street 30 North Street

Great Barringtoo, Mass. Pittsf ield, Mass.

TeL 2060 Tel. 443^404

REARDON’S LIQUOR STORE

15 Fairview Avė — Hudson, N.Y.
Tel. 828-3515

Savininkas Neil E. REARDON, J R. 

Mea atveiame šaltus vynus

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro

ISSOKSON’S

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Falmouth, Mass., Tel. 548*0124 

Įsteigta 1918 meteis

BAKER MONUMENT CO., INC

Mūro kontraktorius

Mnius, nukreiptus prieš dva
si

DR. JONAS ŠLICPAS

Gyvendamas pas Šliūpą, 
Dembskis parašė ”Naujas ir 
vis dėlto senas Dievas,“ kurį 
„Naujoji Gadynė“ 1894 me
tais išspausdino savo 2-10 
numeriuose.

Be to. Dembskis ū' Šliū
pas kas savaitė skaitydavo 
žmonėms viešas paskaitas ir 
kviesdavo kunigus į viešus 
debatus įrodyti, kad yra pra
garas, kad yra antras gyve-

(Nukelta i 7 psl.)

40 Jonės Road, Falmouth, Mass.

Tel. 548-0727

GRIFF1N BUICK PONTIAC CO.

OWen 7-6757, 134 Main Street

Bridgewater, Mass.

1964 METU KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigtas spausdinti.

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kale -dorių galima užsisakyti kaitų su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 ceffitab
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
”K E L EI V > S“

g36 E. Broadvvay-------:--------South Bos*on 27, Mam.

V
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Puslapis šeštas KF.LEIVI3, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS

Kaip sapne, taip ir tikrovėje
FELJETONAS

Lietuvos sovietinės santvarkos sąlygose tiesai-teis.v- 
I>ei viešumon išlįsti yra be galo sunku. Budri komunisto 
saugumiečio akis saugo, kad sovietinio gyvenimo murzi- 1 
noji tikrovė nebūtų paliesta.

Bet, kad ir kaip gudri, apsukri visasajunginė partija,C
jos pamokytų narių tarpe dar neatsirado tokio, kuris 

N surastų priemonę uždrausti sapnuoti kad ir nepalankiai
komunistų tvarkai.

Gal ta komunistų sargyboje esama spraga pasinau
dojęs, Tarybinio Mokytojo laikraštyje Nr. 79 S. Čižas 
parašė feljetoną: Kaip sapne, taip ir tikrovėje.

Kaip daug sakąs apie nūdienės Lietuvos gyvenimo 
tikrovę, tas rašinys ištisai čia spausdinamas.

— Stovi!.. Iš tikrųjų stovi! — apsidžiaugė Vilniaus 
6-sios statybos valdybos viršininkas F. Kudriavcevas, savo 
akimis išvydęs Švenčionių 2-sios vidurinės mokyklos? 
rūmus.

Jis buvo girdėjęs daug priekaištų dėl jo vadovauja
mų statybininkų blogo darbo. Todėl pralinksmėjęs, kad 
mokyklos rūmai tvirtai stovi, žengė i vidų.

— Žiūrėk tu man, juk ir pamokos vyksta, — jau visiškai 
apsiraminęs žvalgėsi koridoriuje. — O jeigu vaikai mo
kosi, tai, vadinasi, viskas getai.

F. Kudriacevas jau norėjo apsisukti ir tarnus grįžti 
namo, bet, prisiminęs savo mokslinius metus, ant pirštų 
galų tyliai prisėlino prie klasės durų ir, prisikišęs ausi, 
panoro pasiklausyti. ___

Vyko pamoka. Mokytoja vaikams aiškino:

Bl VI SI PREZIDENTIENĖ KR U STOSI

čia matome, kaip iš Baltųjų Rūmų išneša nužudytojo 
prezidento dukters daiktus. Laikinai našlė Kennedie- 
nė apsigyveno pasekretoriaus Harrimano name, bet 
ji jau nusipirko namus ir sausio mėnesi i juos išsikels.

links i tą paprastą lazdelę,. Bei taip pat yra būtina žino-
I nespalvotą, be arklio galvos, ti, kuriam tikslui viena ar 
i Jis, kiek pažaidęs su ta mar-! kita dovanėlė yra skiriama, 
i ga lazdele, tuoj nusuks ark- T • * • , •; lio galvą, nes ta galva kliudo' Jelgu patys '“‘nuslvukia-

Nr. 51, 1963 m. gruodžio 18
KNYGOS. MĖGĖJOS

me, kokie žaisliukai vaikamjo vaizduotei: lazdelė 
arklio galva yra tik arkliu-' 
kas, o paprasta lazdelė jo ,
vaizduotei gali patarnauti . v.,

' ir arkliu, ir šautuvu, ir dar ___________ *'
į daug; kuo kitu.

Čia tik keli pavyzdžiai, 
kaip atsargiai reikia parink- Vėl artėja Kalėdos ir lai- 
ti vaikams žaisliukus, kad kas pasveikinti šio skyriaus 
tos dovanėlės nedarkytų jo miela sskaitytojas, rėmėjas 
skonio, o ugdytų jo paties jr bendradarbes. Kalėdos y- 
sumanumą, išradingumą, j ra gera proga nors kartą me- 

I Ya*kui žaidimas—pana - tuose tarti Jums, gerbiamos 
. šiai kaip suaugusiam dar- į bičiulės, nuoširdų ačiū už 
į bas. Jo tolydžio augąs orga-i ,jqsu visokeriopą paramą, 
' nizmas jo bręstanti sąmonė j kaip iaįkraščio rėmimas, 
yra reikalinga ne tik jude-j bendradarbiavimas ar nau- 

veiksmo, bet ir visa to,

bU parinktini, tai kreipkimės 
! patarimo į tuos, kurie toje

KALĖDŲ SVEIKINIMAS

Zuzana Sinkevičienė iš 
New Britam išsirašė gerų 
knygų už $14.00, o Oną O’- 
Brien iš Detroito, Mich., už 
tiek pat užsakė Martynui 
Gaikščiui.

Taip pat visą ryšulį gerų 
knygų ųž stambią sumą do
lerių nupirko Aldona Adam* 
kevičienė ir šniuolienė, abi 
iš Dorch esterio.

MANDAGUS VERTĖJAS

Antanas Rūkas

KRINTANČIOS ŽVAIGŽDĖS

Man pradeda patikti žaisti su ugnim: 
stevėt vidurgatvy, kai žvaigždes krinta.
Kaip būtu gera, kad būtum su manim

padangėms švintant!
Žvaigždė nukrinta netoiies, 
ir griūva rūmai.

Skubi, kniumbi, kelies, 
pabūgęs amžinumo.
Dar rūmai grius ir žvaigždės kris ir kris,

nes dar labai niūrus dangus.
Bet juk vis tiek padangė švis!
Tik su manim tavęs nebus.

— Daug gražių pasakų, Įdomių mįslių, taiklių patarlių Poetas, dramaturgas ir teatralas Antana- Rūkas gimė
bei priežodžių keliauja iš lūpų į lūpas. Tautosaką liaudis 1907 m. rugsėjo 10 d. Šiauliuose, dabar gyvena Chicagoj. 
kuria ir šiandien... Ten yra režisavęs lietuviško teatro pastatymus, rašo spau-

Po to mokytoja kreipėsi Į mokinius: į doje teatro meno įr aplamai kultūros klausimais.
— O dabar, vaikai, gal jūs pasakysite kokią nors mįslę? _--------------------------------------------------------------------

F. Kudriavcevą sudomino pamoka.
— Suraizgyta, suraityta ir į mūrą Įstatyta, — pasigir

do vaikiškas balselis. I Švenčių dovanėles vaikams
Mokytoja pasiūlo vaikams įminti šią mįslę. 
— Čia gali būti arba “durys“, arba “langas' ' Kalėdų proga vaikus apdo-
Klasėje pasigirdo juokas. Kudriavcevas, neiškentęs 

pasižiūrėjo pro rakto skylutę. Mokiniai varstė iškrypusius 
langus, kurie sunkiai davėsi uždaromi, lapatavo blogai 
prie jų pritvirtintos gumutės.

— Ir duiys ne geresnės! — pasigirdo balsai.
Viršininkas bailiai prisiglaudė prie durų, bijodamas, 

kad vaikai nepradėtų durų varstyti ir neaptiktų čio jo 
beslapukaujančio.

Pamokos vyko toliau.
— Kas iš jūsų žinote patarlę ar priežodį? gyvenime vra serą
— Žinom, žinom, — pasigirdo balsai. — Nešeminin- ~ aukiėjimo prier 

kiškas, kaip mūsų mokyklos direktorius. tokie žaisliukai atitinkamai
Mokytoja sumišusi nutilo, bet ir vėl greit prakalbo:! pasirenkami.
— O iš kur tai ištraukėte? Aplamai visus žaisliukus
— Taip kalba tėvai, o aš tik pakartojau tą jų priežo- tenka skirti į dvi rūšis: ko- 

dį, — nedrąsiai paaiškino vaikiškas balselis. į inercinius ir pedagoginius
(auklėjamuosius).

Žymus vokiečių kompozi
torius R. Wagneris 1877 m. 
koncertavo Londone. Orkes
trantų tarpe buvo ir vokietis 
muzikantas C. Dreichma- 
nas. Repeticijos metu Wag 

šio, veiksmo, bet ir visa to,l ju skaitytojų prįkalbinimas. «eris, nepatenkintas groju 
kas skatintu jo vaizduotę,, ”į;eieivjo.. vardu ačiū Jums siais triūbomis, kreipėsi i 

Į Dreichmaną vokiškai:
—Pasakykite šitiems asi

lams, jeigu jie negros kaip 
reikia, aš juos išmesiu lauk.

Dreichmanas ši sakini or
kestrantams anglams išvertė

kas pratintų jį prie savaran
kumo.

.. . i Gi nuo savęs aš Jums lin-
. 2>noma, suaugusiam gra.| kįu svėikato8, laimės
zu žiūrėti j vaiką , įvilktą ,, amžian6. Tegu visi
gyvulių bandos raito pieme- j
nio (kovbojaus) rūbelius.
Nieku būdu pats vaikas į to
kius rūbelius nesivilktų ir 
ginklais nesišarvotų, jei su- 

j augusieji jam to neįkalbėtų, 
neįtikinėtų, kad tai gražu ir 
gera. Vaiko vaizduotė jį ska
tina būti visa kuo — trau- 

j kinio mašinistu, statytoju,
1 na, kad ir bandos ganytoju,

S už viską!

Jūsų troškimai išsipildo, ir 
tegu 1964 metai būna kupini į tajp.

oromvSc’ —Džentelmenai, maestro
visiškai supranta sunkumus,

visokios gerovės!
M. Michelsonienė

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci-

kurie jums iškyla atliekant 
jo muziką ir prašo jus pada
lyti viską, ką jūs galite, ir 
jokiu būdu nesijaudinti.

ja prašo mielųjų skatytojų, 
gi įvilktas į anuos rūbelius, kurie keičia adresų, prane- 
jis tik raitelis-piemuo. j naująjį adresą neui-

Žinoma, augant vaiko į miršti parašyti ir senąjį, 
skonis keičiasi. Dabar atsi-i
randa tarp bendraminčių Į 
savotiškos varžybos — no-J 
ras turėti įvairiausių žaisliu-Į 
kų, nors ir nevartojamų. į 
Čia atsiranda proga pripras-' 
ti prie tuščio pasididžiavi
mo, paviršutiniškumo ir kar
tu prie kitų neigiamybių.;
Reikia atsiminti, kad be to,! 
kas vaikui jau įgimta, dar j

Visur įsigalėjęs paprotys vaikui tinka, ką jis labiau j j0 būdą, polinkius ir elgesį, 
pamėgęs. Čia bus nesunku'

vanoti įvairiais jiems skir- pastebėti, kad vaikai iki tri- 
tais žaisliukais ir šiaip gar-! jų metų amžiaus ar kiek vy- 
dumvnais ar knygelėmis pa- resri savotiškai elgiasi su la- 
siskaityti. į tai blizgančiais žaisliukais.

. Jie tuojau juos sudrasko, iš-
Kiekviena šeima turi prieš 

tas šventes savotišką galvo
sūkį, kurie žaisliukai pirkti
ni savo ar savo artimųjų vai
kams.

mėto, jais ūmai nustoja do
mėjęsi.

Vykęs

F. Kudriavcevas, susivokęs, kad kalba jau pakrypo į

JAV gyventoju skaičius jau 
pasiekė 190 milionų. 1M7 m. 
spėjama, čia gyvens jau 200 
milionų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SČ0W. Barboros Armonie- 

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

aplinka ir auklėjimas daž- lietuvių išeivija Amerikoje.!• • , • _ • e______ „• vaizdi šio krašto lietuvių istorija, !mausia lemiamai formuoja - —

ŽVILGSNIS l PRAEITI. K. Žuko Į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai-
— ......................... 83.00.1UI •••••••» — ——--------

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

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

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ?__ rAA A a_2_____ —X ovmimort.chelsonas. virš 50ū puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais .......................................... $4.00Taigi žaisliukų parinki

mas vaikams nėra jau toks žemaičių krikštas p 
bereikšmis reikalas. Ne visa,
kas iš žaisliukų patraukia 
suaugusio dėmesį, tinka ir 
patinka vaikams. Greta noro 
vaiką apdovanoti žaisliukais 
turi būti ir

Atvira nuomonė, įdomūs arsrumt 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kain keitėsi risuo- 

kodėl ji dar 
......... 25 Ct.

atsakomybės DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus’-

Očtoi neda'žvfn nanrooin i - • - ! sūnaus Kinro Bielinio idomūs atsištai nedažytų paprastų jausmas prieš tą augančią 464 n«i.. kaina....$f.oo
kaladėlių krūvele. Kur bu- kartą, kuri ateina mūsų pa-

AbelH.
istorini* žemaičiu lrrilr
što laiku. kieti anča-ai__ _ $3 Ro

'demokratinio socializmo 
PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS . PRADAI. Populiari ir naudinga 

parnešė -Anicetas Simutis. daugy-. knyga šin dienų klausimams ša
be žinių lietrvių r- anglu kalbomis prasti. Kaina ............................ 5«r.
anie be+urius visame nasaniv. j

464 psl. Kaina ....................... $6.50 I ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mO-
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu. 128 puslaniai, 
kaina ........................................ 60 Ct.

menės santvarka 
keisis. Kaina ...,

vęs nebuvęs vaikas vis prie 
jų grįžta, žaidžia. Čia jis ir 
namus stato, čia ir trauki- 

pnemone, jei RyS j0 vaizduotėje gimsta, 
čia ir tiltas atsiranda ir daug 
ko kito jo vaizduotėje gimu
sio pasigamina.

Greta tų bespalvių kala
dėlių padėkite spalvotas, 
margas, blizgančias. Tuoj

žaisliukas vaikuc
ugdymo

vaduoti.
Vaikams žaisliukai yra 

būtini lygiai taip, kaip ir su
augusiam darbo įrankiai.

ne apie statybininkų darbą, dviem šuoliais atšoko nuo •
svyruojančios durų staktos ir, kaip niekur nieko, taikėsi, pasipeinyti Vaikui jie ma- 
sprukti į lauką. Bet koja už kažko užkliuvo, ir jis visu £a ką duoda arba visai nie-

Komerciniai žaisliukai ap- j pastebėsite, kad tas jaunų
metų “inžinierius“ tokios 
jam skirtos medžiagos ne
gerbia, ja į šalį nustumia.

ūgiu išsitiesė koridoriuje. - ko, net vaiko skonį darko. į Jis dar spalvų vienos nuo ki-;
— Brokdariai! — sumurmėjo vartydamasis tarp atsi- Komerciniai žaisliukai labai tos neatskiria. Jam tai neį

klijavusio nuo grindų relino ir... nubudo.
Aušo. “Matyt, ką negero užvalgiau, kad taip sunkiai 

miegu.“ — pagalvojo, atsisėdęs lovoje, ir susimąstė apie 
savo sapną.

Nors tai buvo tik sapnas, bet jis labai atitiko tikrovę. 
Tipinės 920 vietų mokyklos pastatą praėjusiais metais 
Švenčionyse pastatė Vilniaus 6-oji statybos valdyba. Pra
ėjo tik metai, bet jau iškrypo langai, durys, išryškėjo eilė 
defektų, dėl kurių kalti statybininkai. Jeigu šitaip atsi
tiktų 6-osios statybos valdybos viršininko F. Kudriavcevo 
bute, tai jis, nelaukęs ir žiemos, iš tokio buto dangintųsi, 
kur kojos neša.

Mokyklos grindimis vaikščiodamas, gali greit spran
dą nusisukti: relinas sutrūkinėjęs, viršutinis sluoksnis at- 
šokęs už batų kliūva.

Tiesa, o iš kur tas priežodis: “Nešeimininkiškas, kaip 
mūsų mokyklos direktorius“? Tuoj paaiškinsime.

Kaip minėjome, prieš metus mokykla buvo perduota

naudojimuisi. Niekas čia nesirūpino jos aplinkos sutvar
kymu: nenuvalytos šiukšlės, nėra gėlynų, sukasti šlaitai

spalvingi, blizga ir suaugu- 
i šiam veria aki.

domu, nepatrauklu kaip su
augusiam tas margumynas.

Kai suaugęs žmogus eina j *^am a^s var^ina’ *r tiek. 
pirkti žaisliukų, jis turi vie- į Padėkite dvi paprastas 
na įsidėti į galvą: kam jis I lazdeles. Tegul viena bus su 
juos perka — sau ar vai- arklio galvute ir pamargin- 
kams? i ta, spalvota, blizganti. Tuoj

Jeigu jis perka vaikams,' jūs pastebėsite, kad tokio 
tai turi gerai įsižiūrėti, kas amžiaus vaikas labiau pa-

neapželdinti. šlaitai, stadiono takai išgriuvę. Tiesa, po lie
taus vietomis stadiono takuose buvo susirinkę vandens, 
bet potvynio nebuvo. Atrodo, nesudėtinga išimti tako 
bortelį, prakasti griovelį ir nuleisti vandenį. Mokyklos di
rektorius S. Adamovičius, užuot tai padaręs, fotografavo: 
susitelkusį vandenį ir nuotraukas siuntinėjo į visas puses, j 
Atseit, žiūrėkite, gelbėkite, — griūna šlaitai, genda sta- • 
diono takai. Žinoma, šitaip rūpinantis, šlaitai apgriuvo, 
stadiono takus vanduo iš tikrųjų sugadino. i

Taip Švenčionyse pasipildė tautosaka nūdienos te
momis.

S. Čižas

NUOTRAUKOS BE GALO

Sue Smith tuhūt yra dau
giausia fotografuota mer
gaitė. Ji tarnauja Rocheste- 
ry Kodak firmoj modelinin- 
ke. Ją fotografuoja kiekvie
ną dieną, per metus padaro 
daugiau kaip 70.000 nuo
traukų ir 100.000 pėdų fil
mo.

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kama ......•»•■••••■ $6.00

SUŽADĖTINĖ .T. Titinio 15 tromnr 
pasakosimu. 1°ū p«l. Kaina ..$?<*'

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
Ivs. 472 darnos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, iri*ta 
826 pusi. kaina ..................... 85.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Var^Hi 
nas. Karna ........................... 25 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TATTGTTT. M. Inkienė. g

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karai einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nr.o ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyva- 
nimo. 178 psl.. kaina ........... $2.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.0f

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. X I.ingis. J. 
Balys 5r J. Žilevičius, 326 psl_ 
kaina $5.00.

ra« vadovėlis beturiu kalbos mo- >cezaRIS, Mirko Jesuiič romanas 
kvtis angliškai kalbančiam. 144 trijose dalyse, kiekviena dalis po 

$2, ara visos 3 dalys........... $6.06psl.. kaina ............................ $1.25

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš. Sme
tonos diktatūrų. Pirma dali* 380 
psl. Kama 88.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
laniai. Kama ............................84.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo i 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga «u daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 88.50

TTKRA TETSTBft APTE SOVIETŲ 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T.ahai daug informacijų, 96 nsl. 
Kama ••••••••••••••••»• 50 ^—nt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parai# 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... 81.28

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Paraiė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių, Kama 81.00

TAVO KELIAS 
Paraiė Leonas 
socializmo aiškinin.-nas. Kaina 25 c.

J SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumpas

: JUOZAS STALINAS, arba kala 
SFN0VŪ9 LIETUVIŲ PINIGAI nuo Kaukazo ižoonis buvo paridarya 

seniausių laikų iki ..ietuvos ne Į Rnsijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
nriklausomvbės galo 1795 metais
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ 810.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža-

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

dėjo į VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA-
rirLi’ £rJis£ris ! NEŠIMAS, art-a kodėl musuoae nA

KaS’ . V.* . . .. M 00! » vienybės. 80 psl.. kain. .. 81.08
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
<34 E. Broadway ----- ----------- So. Booton 27. M
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Keleivio kalendorius baig
tas siųsti tiems, kurie ji už

sisakė. Kaina 75 centai

V. Dembskis KALĖDŲ KORTELĖ 
GIMĖ BOSTONE

(Atkelta iš 5-o psl.) ; Anglijoje kalėdinės kor 
nimas po mirties ir tt. Žino- telėsyra vartojamos jau nuo

Mielai bendradarbei

.MARIJAI GINEITIENEI,

jos tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Babravičienė, Bacevičiūtė, Bukauskienė, Lutkonienė,

Malinauskienė. Tutlis, Vaičaitienė, Valančiūnienė.

Paminėta Vliko sukaktis

i Ir Bostonas kukliai pami- 
: nėjo Vyriausiojo Lietuvos 
: Išlaisvinimo Komiteto 20 m. 
; sukaktį. Vliko pirm. dr. A. 
i Trimakas skaitė paskaitą, 
i inž. K. Barūnas padeklama- 
j vo ištraukas iš Bern. Braz- 
; džionio poemos Vaidila 

Minėjimas buvo

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

Pirmieji du, kurie teisin-, MURKLYg A Giedriaus 
gai atsakys i siuos klausi
mus, gaus veltui įdomų 1964 
metų Keleivio kalendorių:

1. Kas dažnai sėdi kara
lienės priešakyje?

2. Kas visuomet eina

ATSAKYKITE, GAUSITE 
KALENDORIŲ

apysaka jaunimui. 130 psl., 
kaina............................$1.80,

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

ma, kunigai į debatus nesto
jo. Kun. Burba per spaudą 
išvadino Dembskį renegatu, 
bedieviu ir kitokiu.

Nuo 1890 metų Dembskis 
jau pastoviai gyveno Šliūpų 
šeimoje ir nuo 1900 metų bu
vo nuolatinis Laisvamanių 
Susivienijimo sekretorius. 
Pas Šliūpus gyvendamas, jis 
ir savo raštus išleido. Dau
giausia skaitomi jo plunks
nos darbai buvo: ”Ar vysk. 
Valančius Nebuvo Lietuvys
tės Vyliūgas?“, "Kankinto
jai ir Kankiniai už Mokslą,“ 
Iš ko kyla Melai?,“ "Dvynai 
Vagių,“ "Inkvizicija“ ir kai 
kurie mažesni leidiniai.

1840 metų, bet Amerikoje 
jų nebuvo iki 1874 metų. Ta
da Bostone gyveno litogra-
fas Louis Prang, kurio 
spaustuvėje dirbo jauna dai
lininkė. Ji parodė jam dai-, Poetas Faustas Kirša pū
liai nupieštą prasiskleidžian-Į guldytas Carney ligoninėje 
tį rožės žiedą. Jis atspausdi- tyrimams ir dar vienai ope-

VIETINĖS ŽINIOS
Faustas Kirša ligoninėj Didžiausia draugija renka 

savo valdybą

pradėtas aukštyn ir niekados žemyn? TŪZŲ KLUBAS Antano
baigtas Lietuvos himnu, ku- 3. prieš ką karalius nusii- U‘ 13011’
riuos skambino komp. Jero- ma savo kepurę arba karu-i
nimas Kačinskas.

i Minėjimą ruošė specialus 
I komitetas ir jam vadovavo 
! A. Juknevičius.

i ANGLŲ KALBOS GRA- 
i M ATI K A, 215 psl., kieti vir-

New Yorke yra apie 2 su puse' Šeliai, kaina............. $3.50
mil. televi

ną

Kiau

So. Bostono Lietuviu Pi-Į New Yorke yra 812 laidojimo

televizijos ir dvigubai dau-jypjpjj pRIE ŽEMĖS, para- 
radiju aparatu...................... j Kotryn aGrjgaitytf 13

Dembskis mirė 1913 metų 
lapkričio 12 dieną. Kūnas 
buvo sudegintas krematoriu-i 
me, o pelenai nuvežti Lietu
von ir palaidoti Šiaulių lais
vamanių kapinėse.

Velionies monografijos 
autorius šiaip jį apibūdina:

no tą žiedą ant nedidelės 
kortelės ir pridėjo linkėji
mą: Merry Christmas. Žmo
nės pradėjo tas korteles 
pirkti, ir jų pareikalavimas 
kasmet darėsi vis didesnis. 
Po 5 metų jis jau atspausdi
no jų daugiau kaip 5,000, 
000. Jos paplito po visą A- 
meriką, ir jis išsiuntinėjo jas 
dar ir į kitas šalis.

AMERIKOS ŽMOGUS 
PRIEŠ 40,000 METŲ

Darant kasinėjimus Neva 
dos dykumoje, rasta, kad 
ten žmonių gyventa prieš 
40,000 metų. Jie vertėsi

"Senatvės sulaukęs, dik- medžiokle, maitinosi nušau- 
čiai gyvenimo privargintas tų žvėrių mėsa, iš jų kaulų 
ir pailsintas, Dembskis vis pasidirbdavo visus reikalin- 
dar triūsėsi savo brolių lie- gus daiktus
tuvių švietimui, trokšdamas 
jiems žinijos ir dvasinio iš
silaisvinimo iš religinių prie
tarų, kurie nuo amžių slegia 
mūsų tautos dvasią.“

S. M.

New Yorke yra 275 turkiškos 
pirtys.

Geriausiu gamintoju avalynė

LANOUE BROS.

62-64 Legion Farkway 

Brorkton. Mass.. tel. J U 6-1501

HILLTOP STORES

T. V.—radijai, parduoda, takso
48 Sandwich Rd. 
Wareham, Mass.
TeL CY 5-1045

AL & VIC’ GULF STATION
Taisymas, stabdžiai, padangos 

(Paima ir atveža )
Sav. Al. ir Vie. Khoury 

736 N. Main St. Brockton, Mass. 
Tel. JU 3-9367

Atidaryta nuo 7 v.r. iki 10 v.v.

3
kainanovelių, 204 psl., 

$2.00. *iĮstaigų.liečiu D-ja
racijai. Taigi ligonis, dar po nuo 7 :30 v 
pirmųjų operacijų suvargęs i renka savo valdybą. Visi na- 
ir paralyžuotas, vėl turi gul- , jaj turėtų ateiti ir savo bal
ti ant stalo. są paduoti gerai pagalvoję,

F. Kirša dabar yra dr. St., kam draugijos vadovvbę pa-į
Jasaičio priežiūroje. Jei ši Į tikėti per 1964 metus. Į turimp irndvm„ Uad ,
oneraciia biK tralima darvti i I -e jrodjmų, kad tas Ede Įoperacija dus galima uaiyii x_._ __ _ • nas-Rojus buvo labai graži

šį ketvirtadienį;
iki 10 v. vak.

NAUJAUSIOS KNYGOS

ir pavyks, reikia tikėtis jo 
padėties ateity pagerėjimo.

Mielam poetui linkime 
visas kančias tvirtai nugalė
ti.

Bostonas ir New Yorko 
paroda

Aišku ten ne vieta tiems/

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ ^^ADĮEMS U.Ž MIES- 
SKELBiMAS i T0’ Manaus Katiliškio 1 <

_____  į novelių, kaina $5.00.
, Bus rojus ant žemės. Kadan
gi Dievas buvo Edeną užbaigęs, Į KATRYNA, Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto-v lė
ta, taip graži, kad žmogus ne- jos romanas, 291 psl., kai

na $5.00.kurie veržiasi valdžion as- turi tokių žodžių, kuriais galėtų 
meninės naudos sumetimais, jo gražumą išreikšti. Dievo žo-

, Reikia rinkti tokius, kurie di® *?koT\ k*d vtsi j° darl)ai -vra 
. • tobuli (Penkta Mozės kn. 32 ;4). yra pasiryžę visuomeniniam ,sivaizduokime sau gražiausią 

reikalui patarnauti ir su- vietą ant žemės, kokią tik žmo- 
pran.ta, kaip tai padaryti. i 2aus akis gali matyti, tačiau 

■ Edenas-Rojus buvo gražesnis.
Argi tinka ten toks as- Mūsų Viešpats pasakė pikta- { VARPAS nr 5 daug įdo-

imuo, kuris kitus narius yra danui, kabančiam ant kryžiaus: ! * strai»sniu ?78 nslJ tu busi su manimi rojuje. Tai buaipsnių, ps>i.,
kaina $2.00.

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27. Mass. 

636 E. Broadway,

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

FIRESTONE STORES

126 Warren Avenue 
Brockton, Mass.

Vedėjas W. W. Levangie 

Tel. J U 6-2380. namų DR 8-2783

•
MAXWELLS DELIKATESAI 

Paruošti vartoti 

šalti mėsos valgiai 

87 Maine SL, Brockton, Mass 

Tel. JU 3-8649

Al TOMOBILIŲ DRAUDIMAS

mokėti dalimis 
Lėni Palazesi 

MacArtnr Blvd. 
by Otis Main Gate 

LO 3-6071—Cataumet, Mass

MRS. FOSTER’S INC.

GARDŽIAUSI PYRAGAIČIAI 
(Donuts)

Vincent A. Fos'ter, prez.
747 N. Main St„ Brockton.Mass. 

Tel. JU 6-9647

TAM MOTORS, INC.

’Taupus žmogus perka pas Tam‘

MARION ROAD, WAREHAM, MASS.

Tel. Warebam 368-369

Apžiūrėk 1964 metų Fordą pas

MAHAIWE MOTORS, INC.

343 Main St., Great Barrington, Mass. 

Tel. 700-480

Vedėjas Bill Brundage

TONIS, INC.

36 High Street 

Brockton, Mam.

Pavasarį prasidedančioje, išvadinu gyvuliais, kuris tol ,C“ZSv...
pasaulinėje parodoje Nevv, apie tos draugijos reikalus pats tarė latrui: šiandien tau 
Yorke dalyvaus ir lietuviai:1 žmones informavo, kol jam’«a.kau’ būsi rojuje, tai esti 
joje bus jų pavilionas, o rug-! buvo mokami pinigai, kuris
piucio £6 a. Lietuvių Diena. į jsejo nepadaręs privalomos; piktadarys tą pačią dieną numi- 
Jos programą atliks chorai ir padaryti apyskaitos, nes jis į r«?s nuėjo j dangų, 
tautinių šokių sambūriai. Iš nebuvo tada vėl išrinktas. • Tai yra neprotinga išvada, 
Bostono vvks abu chorai ir Aišku kad toks žmoeus kad piktadarys tą pačią dienąOnos Ivaškienės vadovauia i A • • ’ R a k>ks žmogus nuej0 { dangų nes Jez„ isbuvo 
unos ivasKienes vadovauja- draugijos vadovybėj nerei- tris dienas kape ir tik trecią 

kalingas, ir reikia stebėtis,
, ... , kad vis dar yra

apskr. valdyba — 1

mas šokių sambūris.
Gruodžio 19 d. Bendruo

menės apskr. valdyba su

dieną buvo prikeltas iš mirties.
_ , . i j • l tai kaip galėjo nueiti piktadarys

l kad vis dar yra kad ir ne-1 j dangų pąčią dieną. Juk jė- 
.. ”Į daug tokių narių, kurie UŽ Į žus po prisikėlimo iš mirties dar

kvietė draugijų atstovus pa-Į asmenį atiduoda savo-- pasirodė vienuolika kartų moki
niams ir tik po keturiasdešim-Vairi Į-kjjf,, gralima na. 1 _ naip j-- S £>alSą.

rodos lietuvių komitetą pa-J
Kandidatu tarpe yra nau-

51 Vili VI,

remti, nes jam reikia nema
ža lėšų.

Nutarta pavesti Bendruo
menės valdybai, kitoms or
ganizacijoms padedant, tą 
paramą organizuoti — telk
ti aukas, surengti tam tiks
lui kaukių balių ar kitokį 
pobūvį.

Susirinkime paaiškėjo, 
kad yra sumanymas sureng
ti abiejų chorų vakarą, ku- į 
riame dalyvautų abu chorai { 
ir šokėjai.

Ieškau moters su vaikais, ku
ri norėtų čia gyventi.

J. Žagaras. 4927 W. Com- 
merce St.. San Antonio. Tex.

NORI SUSIRAŠINĖTI

jų žmonių: i vicepirminm-

ties dienų buvo paimtas i dangų 
Kadangi piktadarys buvo girdė
jęs kaip Jėzus skelbė Dievo ka- 

* ralyste, tai tas latras ir turėjo
kus Juozas Kapočius, į di- galvoje mintis tik apie Dievo ka 
rektorius J. Vaičaitis, A. j ralvstę čia žemėje.
Matjoška.

Moteių šį kartą yra trys: 
į sekretorius J. Tumavičie
nė ir į direktorius dabartinė 
direktorė Ona Ivaškienė ir 
Anna Palbv.

K. V.

Dėl automatų per metus ne-
! tenka darbo 2 mil. žmonių.

i

Okupuoto Suvalkų krašto gy
ventoja Petronėlė Malinauskai
tė-Kosciuch nori susirašinėti su 
užjūrio lietuvių šeima. Jos adre- 
tas: Petronėlė Kosciuch. Suwal- 
ki, ui. Nowotki—3. Woj. Bialv- 
stok. Poland.

i

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTS
North Sla„ P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r .«uoo Iidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apd-muda yra saugu nes paremta di- 
degiais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
S4.^Y akcidentalinė apdrauda reikalinga siais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno? iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijoje, 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 L N. Y.

(Bus daugiau).

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.

Ar turi šitas 
knygasT

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORI J .A su spalvotu žemė
lapiu, 96 psi., kaina . . $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 pal., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
.........................$0.50LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 

MERIKOJE, St. Micheiso
no vaizdžiai parašyta šio Į
krašto lietuvių istorija, DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra-
500 puslapių, kaina mink- i ’ 
štais vilteliais $4.00, oi

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

ma,
na

L. Tolstojus. 62 psl.. kai- 
................................. . $0.35

kietais $5.00. LYTIŠKOS LIGOS, 
tuiaitis, 24 psk,

dr. F. Ma- 
kaina $0.25

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, STABMELDIŠKA LIETUVA.
ATSIMINIMAI, parašė Juo- 32 Psi ’ kaina............ $o l°

zas Liūdžius, 246 pusią- LIETUVOS SOCIALDEMO- 
.... ’ : KRATŲ i'ARTI JOS PROG-

piai, kaina..........$3.00. | RAMINĘS GAIRĖS, 32 psk,
kaina 25 centai.

ATSIMINIMAI APIE JUO-,
,ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina.............. $1.00

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, j 
Ohio. j

Mes turime paskaitų iš šv. J 
Rašto, siunčiame nemokamai NEPRIKLAUSOMĄ
(Dievo Karalystės žinios, Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karai us, Tie
sa apie pragarą).

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

DĖMESIO VISIEMS!

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

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

(JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

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

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

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

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

ŽMOGUI REIKIA

« i ♦ i ♦ t « t «
J
J DELKO
Ji

i

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
Cicagietės Įspūdžiai komuni<tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

f 196 puslapiai, kaina...... ........ ............................................ ..... $2,00

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

KAil SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

E J L Ė S IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
xaina ____ *.................... $0.20

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

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 ..................................... $0.30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo* 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway
Sau B«wtoa 27.
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Lituanistinė* mokyklos 
Kalėdų eglutė

Aukos Vasario 16 
Gimnazijai

D. 1 Vaškienė mokytojauja

I-
1 neturėdami su lietuviška 
Į mokykla tiesioginių įyšių, į- 
t vertina šios mokyklos darbą, 

Bystono Lituanistinės mo-j kaip dideles pastangas lietu- 
kyklos Kalėdų eglutė bus š. • vybei išlaikyti.
m. gruodžio 22 d. (sekma-! 
dienj) 4 vai. popiet Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos' 
salėje, lll-mc aukšte. Meni-1 
nė programa, atliekama pa-* 
čių mokinių, bus ivari ir įdo- Į 
mi. Choras, susidedantis iš'

Tėvų Komitetas

Didžiausios draugijos 
Kalėdų eglutė

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos valdyba draugijos 
narių vaikams Kalėdų eglu- 

II, III ir I\ sk. mokinių, pa- tę rengia gruodžio 22 d. 2
giedos kalėdinių giesmių.
Po to bus vaidinama ”Kara- 
laitė Teisutė“ — Vandos 
Franki&nės 4 veiksmų sce
nos vaizdelis. Svarbiausias 
roles atlieka žinomi jaunie
ji talentai, kaip Biiutė Vaič- 
jurgytė. Birutė Adomavičiū
tė, Laima Baltušytė ir kiti.
Vaidinimą režisuoja toj sri
ty patyinsi mokytoja L. Ja
sinskienė. Visos programos 
parUošime uoliai dirba ir ki- Į 
ti mokytojai, čia matysime
ir tikra lietuvišką Kalėdų ~ T_ “ . _..o , . bo. Bostono Lietuviu Pil.Senei,, nuoširdų, malonų .r Draugjja raoMa NaujųMe.

vai. popiet draugijos namų 
antro aukšto salėje. Bus gra
ži programa vaikams, kurią 
ruošia draugijos direktorė 
Ona Ivaškienė.

1952 m. rugsėjo mėn. įsi
steigė Bostone būrelis Nr. 

i 120 Vasario 16 gimnazijai 
paremti. Būrelio nariai kas 
mėnuo moka po ir tuo bū
du išlaiko vieną mokinį. Iki 
šiol iš būrelio narių surink
ta ir gimnazijai pasiųsta: 
3366 dol.

Artinasi Kalėdų ir Naujų
jų Metų šventės. Užuot ra
šius beprasmius švenčių at
virukus. būtų labai gražu 
sušelpti mokslus einanti lie
tuvišką jaunimą.

Tam tikslui jau aukojo: 
A. Grigaliūnas 25 dol., Bos
tono Lietuvių Bendruomenė 
25 dol., M. Grubinskienė, St.' 
Jurgelevičius, A. Škudzins- 
kas, J. Vembrė po 5 dol..

Laukiame daugiau. Au-

BI S JOHN KENNEDY BIBLIOTEKA

Harvardo universiteto prezidentas Nathan M. Pusey 
(vidury) olieialiai paskelbia, kad bus atidaryta buv. 
prezidento John Kennedy vardo biblioteka, kuriai 
žemės sklypą davė Harvardo universitetas.

Jau čia baigusi kolegiją ir- 
Lituanistinę mokyklą, Dalia 
Ivaškienė - škudzinskaitė : 
pradėjo nuolat mokytojauti 

j Hyde Bark aukštesniojoj 
i mokykloj, kurioje ilgus me
tus mokytojauja ir Irena 
Mickūnienė. j

I). Ivaškienė jau kelintus i 
metus mokytojauja ir Bosto-1 f 
no Lituanistinėj mokykloj, j •

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. siaht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645neoooooooooeoooeooooeoA

Dr. B. Matulionis Kanadoje:ii
SAV-ON

ROOF1NG and SIDING

*
ttit«

Ta oačia diena 7 vai vak kas l)rašome si^sti ar i*ikti l ą pačią dieną i \ ai. \ ak., adresais- y. Stelmo- 
toj pačioj salėj bus draugi- w Broad.
jos nariams kalėdinis pasi-| ’ . T- i •• j, . - . . . . . I wav. arba Keleivio red., 63bbnL-cmirįmac cnlrioi jj- L-t l " ’linksminimas—šokiai ir kt.

Draugijos nariai su savo 
draugais ir pažįstamais kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti.

Čia galėsim sutikti N. Metus

E. Broaduay, 
Mass.

So. Boston,

Karo laivyno dirbtuvės 
išgelbėto*

Humoras Subatvakaryje Naujas Žalgirio tunto 
tuntininkas

, Dr. B. Matulionis, kuris « 
i dirba Wailum I^ake ligoni- J 

nė j, R. I, gruodžio 19 d. iš- • 
vyksta Kalėdų atostogų pas 
dukteių ir žentą į Halifaxą, 
Kanadoje.

CO.i«
j 469 W. Broadway, So. Boston t 
• AN 8-2150 ?

I
DAŽOME IR TAISOME »

• Al Stecke F. Pukanasis {
i Res.: 8 Faxon St. Natick } 
{Brockton 586-9272 655-0807 J

Namų namučiai norint po 
smilga.

Šių metų paskutinis Su-
batvakaris bus gruodžio 21 Žalgirio tunto vadovavi 
d. 7:3G vai. Jo programoje m pefėmė ps. Česlovas Ki- !

-____ 4„bn,wVn: r 1 !»

Ketvirtis & Co.
—JEYVELERS— 

Laikrodžiai-Dei mantai
aktoriaus Vitalio Žukausko Tuo jr Į j Papuoštai

r Yorko Humoras ir ... r , įiš New 
jo interpretacija. 1 to vadi ja tapo pertvarkyta, i

I

gerą, visai netokį, kokį ma
tome biznierių krautuvėse. 
Vaikučiai gali parašyti laiš
kelius gerajam Kalėdų Se
neliui, žinoma, tik lietuvis-j 
kai, prašydami, ko jie pa- j 
geidautų, ir per savo tėve- j 
liūs Įteikti Seneliui.

Po meninės programos 
bus linksmoji dalis, kur vai

tų sutikimą, 
niui

Mokestis asme-

Krašto apsaugos ministe
rija jau senokai nutarė tau 
pumo sumetimais uždaryti 
kai kurias karo ministerijos

$5. Bus įdomi pi ogia- j įstaigas. Buvo pavojus, kad 
ma. Piasoma iš anksto užsi-j uždarys ir Bostono karo lai- 

i sakyti vietas. į dirbtuves, kuriose dir-
Į ba 8,200 darbininkų. Mass. 
senatoriai ir kongresmanai 
tuo reikalu bendru raštu 
kreipėsi į prezidentą. Dabar

Graži skautų sueiga

HSH PIER Liųi'OR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONYVEALTH F1SH PIER SO. BOSTON
AT VEŽAME Į NAMUS ................ ’-- - - DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS. VYNAI, ŠAMPANAI
Specialu* dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, i 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

įpėdinis j
OPTOMETR1STAS J

Valandos: ■
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. * 
Vakarais iš anksto susitarus į

447 BR0ADWAY t 
South Boston, Mass !

DOVANOS J LIETUVĄ

Gruodžio 7 d. So. Bostono
.į Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo- .. - , , ,
' se jvvko Bostono skautų į- žinoma, kad dirbtuves nebus

kai pažais gražių lietuviškų j skauč*M tuntų bendra suei-j ' rytos.
žaidimų, pritariant kapelai. į £a;, , , .o . • ... Sueieos metu ns. Dabri-Srtut.-.Rft Lietuvių Moterųr>v»wuv
Klubas
šiam parengimui
vaišins vaikus ir svečius ska< V.'1*’ .. x rA , , .,........................ di, o ps. v vt. Dambrauskuiniais valgiais ir gėrimais. . * ‘ ,. . , . ..e i ir ps. Č. Kihuliui buvo įteik-

Mokyklos vedėjas A. Ma- ti ’Tėvynės Sūnaus“ ir “Už
Žiulis deda visas pastangas, 
kad šis parengimas suteiktų 
daug džiaugsmo vaikams,

v . , ,i . • , - i liene iš Dorchesteno ir ps.uoliai talkininkauja i TJ , , - - - • j. Paulauskiene iš Providence, moterys, r, T , . , x- • i - --R.L, davė skautininkes ižo-

Kalėdinių sveikinimų vietoj 
•įiLnin Ralfui

nuopelnus" ordinai.
Lietuvos kariuomenės

šventei paminėti gražų žodį

Praeitame numery per 
klaidą buvo paskelbta, kad 
kad kalėdinių sveikinimų 
vietoje Balfui aukojo $15 
Sandara, o turėjo būti—Ele
na ir Stasys Santvarai. XI

Be jau paskelbtųjų, per V. • W

LAISVĖS VARPAS Lį
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RVDIJO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryt* 
AM Rangomis 1I9O kslocikii.

F M Bangomis 105.7 megaciklu 
iŠ WKOX, Framingham. Maas. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8 2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STi
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUC PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lfu»ilfln ypikia sekmadie-

o kanu būtų įdomus ir su- tarė Bostono Lietuvių Ben-‘ Stelmoko draudimo Įstaigą:
augusiems. • druomenės pirmininkas St. P’’0£a.aukojo $10 m i —

Maloniai m-aonmo ' Griežė-Juigelevičius. Į O. ir A. Andnuliomai. ,j
Maloniai pia»omt tisus, Antinio dalvūJ Nerasvs kalėdinių sveiki- į

tėvus atvesti savo vaikus i Antį oje . ueigot. dalyjeJ Vaičaitis na- i
ii no skautes ir skautai nuotai-! nn™J.11 ’ p ’si giazų patingima, — ne: u.-__ __________jl aukoies Balfui S20.

TAUPYK $S$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“1 »t P4
į parengimą, — ne.; a 7 * •“““r;,“'“ 1 aukojęs Balfui $20.

tik tuos, kurie lanko Litua-, fvin^ai laĮka I a . ° ?.al’l TPn savo auka cali 
... , a . .; nuodami ir sekdami grąžiusį , 1 ;n. , , ą 5.

mstir.ę mokvklą, bet lygiai pasjvodvmus. j duotl lr kltl aukotojai.
Sueigoje, be didelio būrio. paragink savopažjstanro* 

skautų ir skaučių, nemažai! išsirašyti Keleivį. Kaina 
Nuoširdžiai kviečiame at-į susirinko ir tėvų, kurie Jam- : metams $5.

silankyti ir visus sąmonin-i borės fondui suaukojo 23? 
gus lietuvius, kurie, kad ir dolerius 

2Ž-L~

ir tuos, kurie šios mokyklos 
nelanko.

Trans -Atlantic Travel Service

ati-

COSMOS PARCELS 
EXPRESSCORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus. I priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- j neša, kad pagal naują cent
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADtVAY. So. Boston 27. Ma^s.. Tek AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xlS”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėdami aiškius siun
tėjo ir jsavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 18 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visa kaina už norimas I 1
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų »
katalogų.

u- I

Peter Maksvytis
Carpenter A Bnilder 
925 E. Fnnrth SL,

So. Boston

ISTUGA LIETUVIŠKI. KREIPKITĖS LIETU'ISK V 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAž’MN-, 

. GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame TNTURISTO <<ra>i<>'’rrai- 
Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai® nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai- nuo s vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJUS: J(!\ AS \!W>M<»NIS

ro susitarimą su U. S. S. R.
VNESHPOLSYETORG 

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

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Expres* 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

1. laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 
ir kati1 o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo p4aną. kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.

Į 5. Reguliarus patikimas kum pristatymas:
Į Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
: jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 

šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. 

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

FORTŪNA FUEL CO.
487 ttashington St„ Dorchester, Mass.. 02124.

■JOooeooooooocc^Kzccoaįooauoooooooooooeooooocoaoooc

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengara, 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., išskyrus šventadienius ir seka.

scoaoBneaeneeoBseoc<

Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630
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Apsidrausk J
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

* . . •{Draudžiame nuo polio, viso-»
J kių kitokių ligų ir nuc nelai- • t 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
i Visais insurance reikalais {
} kreiptis: {
j BRONIS KONTR1M J
} Jastk-e ®f thePeaee—Constable {
• 598 E. Broadway
• So. Boston 27, Mass.

niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniais J

pagal «usitarim* i
495 Columbia Road <

Arti Upham’s Coraer j
Dorchester, Mass. '

•--------------------• Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

rTeeeee evv;

; Dažau ir Taisau į
* Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir 
X viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

* __ _ - s««*««*««
**«**
$ 12 MT. VERNON STREET 
« DORCHESTER 25, MASS.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
Licease No. 4839

»
» » »

J Gazo šilimą permainyti $265' *
Telefonas: CO 5-5839 *

♦♦*»*♦♦♦»**♦*♦**♦♦♦
i

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)
Lietovū Gydvtojas ii Chirurgas 

X RA Y .
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica, Ma». 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sianoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmeny? narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokia geležies daiktai

V




