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55-IEJI METAI

Venecueloje Riaušininkai 
Bandė Nuversti Vyriausybę

Sostinėje Caracas Riaušininkai Bandė Nuversti Valdžių; 
Riaušininkai Seka Kubos Pavyzdžiu; Nacionalinė 

Gvardija Tvarkų Atstatė, Bet Kiek Ilgam? 3
Žmonės Žuvo, Viri 100 Sužeistų.

Ar NATO Karo Sąjunga 
Turės A-Ginklų ?

Eina Pasitarimai Dėl Sudarymo NATO Karo Pajėgose 
Atominiais Ginklai* Ginkluoto Branduolio; Tai Būtų 

Tarptautinė Atominė “Gaisrininkų Brigada;”
Abejojama Ar Kongresas Pakeis Įstatymą.

Venecueloje pereitos sa
vaitės gale Fidel Castro ir 
komunistų šalininkai bandė 
nuversti nuosaikią preziden
to Betancourt vyriausybę. 
Per tris dienas riaušės sos
tinėje vis pasikartojo iki pa
galiau nacionalinė gvardija 
šūviais j minią riaušininkus 
išvaikė. Riaušėsi žuvo ma
žiausiai 3 žmonės ir virš 
šimto žmonių buvo sužeista.

Riaušės Caracas mieste 
yrą neabejajamaj Kubos pa
vyzdžiu ir Kubos revoliuci
jos šūkiais vykdomos. Tik
slas yra pastatyti prie vals
tybės vairo Fidel Castro ti
po vadus ir pašalinti žmo
nių rinktą demokratinę ir 
socialistinę koaliciją, kuri 
vykdo eilę .reformų, bet Ca
stro šalininkams ir, žinoma, 
komunistams ji nepatinka 
dėl reformų lėtumo ir dėl 
ramaus jų pobūdžio be kon
fiskacijų svetimtaučių turto 
ir be griežtų permainų.

Daugelis stebėtojų mano, 
kad Venecuelos vyriausybė 
vargu pajėgsianti atsilaikyti 
prieš kastrininkų ir komuni
stų sukiišintas minias, bet 
tai yra tik spėliojimai.

Venecuelos riaušės rodo, 
kad Kubos revoliucijos ek
sportas rimtai vykdomas. 
Riaušės Caracas mieste bu
vo suplanuotos gana rūpes
tingai, riaušininkus Venecu
eloje parėmė studentų bruz
dėjimas Brazilijoj ir tas 
pats “eksportas” reiškėsi 
Gvatemaloje ir Nikagagvo- 
je, bet dabar Amerikos ka
ro laivai saugo, kad “riauši
ninkai” ir ginklai iš Kubos 
nepatektų į tuos du kraštus.

Kubos radijas dabar vi
su smarkumu puola Venecu
elos prezidentą Betancourt. 
Tai yra dalis revoliucijos 
eksporto i kitus Lotynų 
Amerikos kraštus Kubos 
revoliucinių šūkių ir skati7 
nimo pasekti Kubos pavyz
džiu ir nusikratyti savais ir 
svetimais išnaudotojais.

Amerika Mokės Pusę
Visų Kongo Išlaidų
Amerikos vyriausybė su

tiko apmokėti pusę visų iš
laidų, kokias J. Tautų orga
nizacija turės šiais metais 
Kongo respublikoje. Ameri
kai teks mokėti apie 30 mi
lionų dolerių Kongo išlaidų, 
kitą pusę turės sumokėti ki
ti nariai, nors Sovietų Rusi
ja ir kiti bolševikiški kraš
tai jau pareiškė, kad jie ne
mokės nė cento . . . Bet ir 
Sovietų Sąjunga ir kiti bol
ševikų valdomi kraštai bal
savo už siuntimą į Kongo 
respubliką J. T. karo pajė
gų. Balsuoti ir mokėti yra 
du skirtingi dalykai, bent 
pas bolševikus taip yra.

Kubos Komunistai 
Sakosi Tikri Laimėti

Kubos komunistų partija, 
po ilgų ir aštrių kovų savo 
eilėse, esanti nutarusi da
bartiniu laiku nesiekti val
džios paėmimo j savo ran
kas, bet rems F. Castro va
dovaujamą vyiiausybę jos 
revoliucinių uždarinių vyk
dyme, o komunistų valdžia 
Kuboje vėliau bus neišven
giama, kaip ji bus neišven
giama ir kitose Pietų Ameri
kos kraštuose.

į Kubos komunistai nesie
kia šiuo metu perimti val
džią į savo rankas todėl, 
kad jie esą tikri, jog jų įta
ka į Castro yra užtenkamai 
stipri, kad revoliucija eitų 
jiems prielankia kryptimi, o 
vėliau perėjimas valdžios į 
komunistų rankas pasidarys 
neišvengiamas ne tik Kubo
je, bet ir kituose Lotynų 
Amerikos kraštuose.

Kubos komunistų partija 
yra gerai disciplinuota ir 
įtakinga, bet ji dirba po Fi
del Castro sparnu ir jo var
du, nes laikas pagrobti val
džią dar nesąs priėjęs.

VIENI DŽIAUGIASI, KITI 
DEL TO PIKTAI LIŪDI

Šį pirmadienį buvusi ko
lonija Mauretanija gavo 
nepriklausomybę iš prancū
zų ir dėl to visame tame pla
čiame, bet retai apgyventa
me krašte paskelbta didelė 
šventė. Mauritanijos nepri
klausomybės iškilmėse daly
vauja daug svečių iš užsie
nių, tarp kitų yra ir Ameri
kos atstovas.

Bet gretimame Maroke ši 
diena yra liūdesio ir gedulo 
diena dėl to, kad Maroko 
norėjo visą Mauritaniją pri
jungti prie savo teritorijos.

Jungtinių Tautų organi
zacija pereitą savaitę nepri
tarė Maroko apetitams, to
dėl Maroko ir liūdi, kad iš 
Mauietanijos šiuo tarpu ne
gali padaryti savo koloni
jos.

MEKSIKA MINI SAVO 
REVOLIUCIJOS 50 METŲ

Visoje Meksikoje šiais me
tais minima Meksikos revo
liucijos 50 metų sukaktuves.

Meksikos revoliucija sa
vo laiku buvo daug kur puo
lama, ypač dėl nusavinimo 
bažnytinių žemių, kurių 
Meksikoje buvo devynios 
galybės.

Šiandien po 50 metų, tik 
reakcininkai dar spiaudosi 
tą revoliuciją prisiminda
mi, o visa Meksikos liaudis 
sukaktį mini kaip savo per
galę.

NEW ORLEANS MOKYKLOSE , INTEGRACIJOS AUDRA

;a».. * O*

Pereitą savaitę New Orleans mieste dėl Padėkos Dienos mokyklos šventė, bet šią 
savaitę ten vėl gali kilti audra, jei teismas reikalaus mokyklą integraciją tęsti. Pa
veiksle matosi kairėj, kaip 3 negrės moki nes apleidžia mokyklą, o dešinėj balty 
vaiką motina garsiai protestuoja prie ne gru mokinių simbolišką pasirodymą balto
siose mokyklose.

Gydytojai Kovos Steponas Kairys 
Senelių Draudimą Pus Operuojamas

Kaip jau rašėme, Stepo
nas Kairys susirgo prieš mė
nesi. Paskutiniuoju metu 
pradėjo gangrenuoti koją, 

j todėl lapkričio 28 d. jis pa- 
' guldytas operacijai Luthe- 
i ran ligoninėje Brooklyne.

Linkime drabgui Stepo
nui Kairiui iškęsti operaciją 
ir greitai pasveikti.

NATO Karo Sąjunga 
Bus Sustiprinta

Amerikos būsimas vice
prezidentas šen. L. B. John
son lankėsi Paryžiuje ir 
Londone ir visur jis tarėsi 
su vyriausybių vadais.

Šen. Johnson buvo nuvy
kęs į NATO tautų parla
mentarų pasitarimą ir tiek 
tame pasitarime, tiek ir vė
liau pasikalbėjimuose su vy
riausybių nariais jis atsto
vavo nuomonę, kad NATO 
kariška sąjunga turi būti su
stiprinta ir tai ne tik karišku 
atžvilgiu, bet NATO valsty
bės turi anksčiau bendra
darbiauti ūkio ir politikos 
srityse.

J. T. Seimas Pradeda
Svarstyt Kolonijas

Šį pirmadienį Jungtinių 
Tautų seimas pradeda svar
styti “kolonijų klausimą.” 
Klausimą iškėlė Sovietų Ru
sijos premjeras Chruščiovas 
savo vienoj kalboj J. T. sei
me, bet dabar J. S. svai-sto 
ne Chruščiovo pasiūlymą, 
bet Azijos ir Afrikos val
stybių pasiūlytą naują rezo
liucijos tekstą dėl koloniali- 
nių tautų išvadavimo.

Dar nežinia, ar didžiosios 
Vakarų valstybės išnaudos 
tą progą, kad. paaiškintų pa
sauliui sovietinio kolonia

lizmo žiaurumą ir neteisin
gumą.

i Amerikos Gydytojų Są
junga (American Medical 
Association) skelbia, kad 
ji painformavusi busimąjį 
prezidentą John F. Kenne
dy, jog Amerikos gydyto
jai ir ateityje kovos prieš 
senų žmonių sveikatos drau
dimą per socialinio draudi
mo įstaigą.

Gydytojų Sąjunga žada 
sukelti į kojas savo “didžiu
lę jęgą” kovai prieš senų 
žmonių sveikatos priversti
ną draudimą, kaip jį atsto
vauja darbininkų organiza
cijos ir kaip jis yra įrašytas 
į demokratų partijos plat
formą.

A. Gydytojų Sąjungos 
kalbėtojas dr. E. B. Hovvard 
sako, kad prezidento rinki
mų rezultatai visai nėra 
priežastis, kad gydytojai pa
keistų savo pažiūrą i senų 
žmonių draudimą ir gydyto
jai nedarys jokių nuolaidų 
ir laikysis savo nusistatymo 
be jokių kompromisų.

Gydytojų Sąjunga giria
si, kad ji yrA didelė politinė 
jėga ir gali net rinkimus pa
veikti, nors kodėl to nepa
darė šiais metais, gydytojų 
vadai napaaiškino.

Naujoj Zelandijoj 
Laimėjo Dešinieji

Naujojoj Zelandijoj par
lamento rinkimus lapkričio 
26 d. laimėjo nacionalinė 
partija, darbo partijos vy
riausybė surinko mažiau 
balsų. Darbo partijos mini
sterių pirmininkas Walter 
Nash pasitrauks ir užleis 
vietą dešiniųjų vyriausybei, 
kurios priešaky stovės Keith 
J. Holyoake.

Naujosios Zelandijos dar- 
biečiai valdė 3 metus, bet 
seniau jie yra pakartotinai 
valdę ir dabartinis pralai
mėjimas žymiai nepakeičia 
jėgų santykio krašte.

Ghanos Prezidentas 
Mato Sąmokslą

Jungtinių Tautų seimas 
pereitą savaitę 53 balsais 
prieš“ 24 nutarė pripažinti, 
kad Kongo respubliką J. T. 
organizacijoj gali atstovauti 
tik tos respublikos prezi
dentas Kasavabu arba jo 
paskirta delegaciją.

Dėl to sujudo Sovietų Są
jungos draugai Afrikoje ir 
kartu su rusais skundžiasi, 
jos Amerika, Anglija, Pran
cūzija veikia išvien ir yra 
padariusios sąmokslą grą
žinti Kongo respublikoje 
belgų įtaką. Tokį nusiskun
dimą Ghanos respublikos 
prezidentas Nkrmah atsiun
tė Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui net dve
juose laiškuose.

Gvinėjos prezidentas Se- 
cou Tourė kreipėsi tiesiai į 
prezidentą Eisenhowerį ir 
jam skundėsi, kad Amerika 
nesanti bešališka Kongo 
painiavos sprendime, bet iš 
prezidento D. Eisenhowerio 
gavo atsakymą, kad Ameri
ka laikosi kiek galima beša- 
liškiau ir priminė, kad ki
tos valstybės stengiasi savo 
interesus Kongo valstybėje 
iškišti į pirmą vietą. Tuo pa
sižymi ir Gvinėja, kuri re
mia Lumumbą, kurį remia 
ir Maskva ir visi su Maskva 
besibičiuliaują kraštai.

John F. Kennedy 
Susilaukė Sunaus

Pereitą savaitę naujai iš
rinktasis prezidentas John 
Fitzgerald Kennedy sisi- 
laukė sūnaus, kurį pavadi
no John F. Kennedy, Jr.

Sūnus gimė kiek prieš lai
ką, bet yra sveikas ir mačiu
sios jį moterys pasakoja, 
koks jis nepaprastas ir gra
žus vaikas.

Šen. J. F. Kennedy ir jo 
žmona susilaukė daug svei
kinimų šeimos prieaugliaus 
proga. Juos sveikino ir pre
zidentas D. D. Eisenhovver 
su žmona.

Tautos Siekimai 
Pareikalaus Auku

Prezidentas D. Eisenhow- j 
er jau kuris laikas buvo pa- | 
skyręs iš dešimties žinomų ; 
komisiją tautos siekimams 
artimiausiems metams nu
sakyti. Prezidento komisija 
dabar paskelbė savo rapor- f 
tą ir iškelia, kad kraštas sto
vi prieš nelengvus uždavi
nius, kurių siekimas parei- į 
kalaus iš visų nemažai aukų. Į

“Mūsų pastovus tikslas 
yra —sako komisijos piane- j 
Šimas—kurti tautą ir padėti j 
kurti pasaulį, kur kiekvienas1 
žmogus bus laisvas išvystyti 
pilniausiai visus savo gabu
mus.”
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Ilgas komisijos praneši
mas numato reikalą daug 
daugiau rūpintis švietimu, 

įkelti ūkį, kad nedarbas su- 
J mažėtų, naikinti rasinius 
prietarus, remti ūkiškai atsi
likusius kraštus ir daug ki

ltų dalykų. Visam tam bus 
reikalinga daug lėšų ir kraš
tas turėtų nevengti apsidėti 
aukštesniais mokė sčiais, 
kad svarbieji tautos sieki
mai būtų įgyvendinti.

Apie tą svarbų komisijos 
pranešimą teks dar plačiau 
rašyti.

AMERIKOS JŪRININKAS 
PADEDA PROTESTUOTI

Pietų Afrikoje negrai kai 
kuriose vietose Amerikos 
negi-ų pavyzdžiu protestuo
ja prie rasių skirstymą res
toranuose. Jie įeina į resto
raną, kur negrams nepatai- 
naujama, paprašo ko nors ir 
paskui laukia valandų va
landas, “iki gaus patarna
vimą.”

Sękmadienį vienas Ame
rikos jūrininkas negras įėjo 
Cape Town mieste, Pietų 
Afrikoj, į restoraną ir kartu 
su kitais negrais sėdėjo ir 
laukė “patarnavimo.” Pro
testuojantis jūrininkas vra 
George White, karo laivo 
jūrininkas.

DE GAULLE SKUBINA

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle skubira pra
dėti Aižei i joj kurti “alžy- 
rietišką” administraciją, o 
sausio mėnesį jis raošia 
Prancūzijos gyventojų atsi- 
klausimą dėl Alžerijos li
kimo sprendimo.

Alžerijos ruošimas auto
nomiškam gyvenimui vyk
sta labai greitai, sutarti su 
vyriausybe planai vykdomi 
nedelsiant, reikalingi valdi
ninkai paskirti ir tuoj pat 
išvyko į savo vietas Alžeri- 

>joj.

Tarp Amerikos ir kitų 
Šiaurės Atlanto Karo Są
jungos (NATO) valstybių 
eina pasitarimai dėl sudary
mo NATO karo pajėgose 
atominiais ginklais ginkluo
to tarptautinio dalinio, kuris 
būtų atsakymas į kitų NA
TO valstybių pastangas tu
rėti atominių ginklų ir ne
priklausyti tuo atžvilgiu nuo 
Amerikos. Mat, kai kur kyla 
abejojimų ar Amerika sku
bėtų panaudoti atominius 
ginklus, jeigu Sovietų Rusi
ja pultų tik Europos kraštus. 
Tokiame atsitikime Ameri
ka gal vengtų panaudoti vi
sus turimus ginklus, nes pra
dėjus juos vartoti ir Ame
rika galėtų skaudžiai nuken
tėti nuo atominių ir vande
nilio ginklų.

Galutinio atsakymo Ame
rika nėra davusi dėl tokios 
atominės “gaisrininkų bri
gados” NATO pajėgose su
darymo, nes galutinai galė
tų klausimą išspręsti tik 
kongresas, kuris turėtų pa
keisti įstatymą dėl atominių 
ginklų perleidimo NATO 
koalicijai, bet Amerikos 
vyriausybė griežtai tokio 
plano neatmetė ir jį svarsto. 
Už tokį planą gyvai dirba 
NATO valstybių generalinis 
sekretorius P. H. Spaak, ku
ris lankėsi ir Amerikoje tuo 
reikalu.

Šen. J. W. Fulbright, se
nato užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas, mano, 
kad iki gruodžio mėnesio 
NATO užsienių reikalų mi
nisterių posėdžio kongresas 
negali suspėti tą klausimą 
aptarti, nes klausimas yra 
painus ir reikalauja ilgesnio 
studijavimo.

LAOSO CHAOSAS DAR 
NEGREIT BAIGSIS

Laoso karalystė šiuo tal
pu yra suskilusi į tris dalis: 
vienoje dalyje šeimininkau
ja “neutralistai,” kitoje Va
karų šalininkai ir trečiojoje 
—komunistų prieteliai ar
ba komunistai.

Krašto sostinėje ir pietuo
se šeimininkauja Vakarų 
šalininkai, administatyvinėj 
sostinėj—neutralistai, o pa
čioje šiaurinėje dalyje ir pa
lei Vietnamo pasienį sėdi 
komunistai. Kiek ilgai toki 
padėtis gali tęstis, niekas 
nežino.

GELEŽINKELIŲ STE ĮKAS 
KANADOJE?

Kanados vyriausybė veda 
derybas su geležinkelių tar
nautojų unijomis dėl išven
gimo gruodžio 5-tai dienai 
paskelbto geležinkelių strei
ko. Derybos dai- eini.

/
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į Apie kinų ir rusų komuni
stų nesutarimus užtikome 

- tokią žinele komunistų “Vil-
Lapkričio 20 d. Japonijoj buvo renkamas naujas nyje” No. 232:

parlamentas. Rinkimai buvo svarbūs tuo, kad jie parodė “iš išspausdinto laikraštyje 
Japonijos nuotaiką šiuo šaltojo karo metu. Tolimuose ‘Pravda’ vedamojo atrodo, Kini- 
Rytuose 90 milionų pramoninga japonų tauta yra svar- ja su TSRS užsienio taikos poli-

Japonai balsavo
zacija bandj Kongo respu- dalijimą ir Kongo vyriausy- 
blikoje kilusią netvarką ir be buvo pripažintas prezi- 
suirute pagydyti kokiu tai dentas Kasavabu. o ne Ma- 
bešališku” būdu, neįlei- svos ir jos klapčiukų remia-

Šaltasis Karas Ir i . ?° tarP",‘.r scimas tu'Vi • rėjo nuspręsti, kokią vynau-
Kongo Klausimas sybę Kongo respublikoje jis 

—— pripažįsta. Balsavimas įvy-
Jungtinių Tautų organi- ko pagal šaltojo karo pasi-

Vokiečiai sako I Vak. Vokietiją ir prašė, kad 
_ . į vokiečiai prisidėtų su 600
Jau penkti metai Amen- miijonų dolerių prie Amen-

.. ............... . . n— seime, ku.»kos aukso atsargos eina ma- kog karo pajėgų išlaikymo
Kinija įsitikinusi, josr kapitalu- ’ „J 1 • - v . \. .. zyn. Ypač pastarieji du trys

Rinlumų rezultatai parodė, kac1 japonų priešingumas užgaunan't ridžiuįų valsty- Į
sutarčiai su Amerika buvo Tokio mieste ispustas nomin™;. Unktvnėmi k„Dita_. bių interesu. Žodžiu, JT or- rtanai turėjo pasirinkti ai ba I 

dalykas. Opozicija sostinėje buvo sukėlusi i kojas savo lizmas bus gaHma nakluDdvti ^anizacija bandė surasti to-
— •_ j-------- ,— • ------ , , . . - • kj sprendimą Kongo netvar-

blausias Amerikos sąjungininkas po to, kai Kinija pasi- nesutinka, o taip pat ir kai . „ėi šaltojo mas Lumumba
suko 1 rusų pusę ir šiandien yra pikčiausias Amerikos 'TT karo d^iof' nai kBantis>1 Balsuojant JT
pnesas.

karo

šalininkus ir demonstracijomis gatvėse buvo sudariusi 
Įspūdžio, kad “japonai yra prieš.” Rinkimai parodė, kad abiejų šalių lyderiai šiais klaul 
taip nėra. 22,647,154 balsai paduoti už liberalų-demokra- simais tebesiginčija.” 
tų partiją liudija, kad japonų dauguma toli gražu nėra
priešingi tolimesnei karo sąjungai su Amerika. Ir opozi
cijos partijų priešingumas Amerikai, dabar po rinkimų 
atrodo kitaip, negu gatvių demonstracijų metu.

Svarbiausioji opozicijos partija Japonijoj yra sočia- liaupsinimo kelio kapitali- 
listai. Jų partija rinkimuose gavo 10,787,793 balsus, ar- stinių spaudos agentūrų ži
ba 27.6% visų balsų. Rinkimų kovoj ir dabar po rinkimų nia apie “Pravdos” straip- 
socialistai visai nekėlė antiamei ikoniškų nuotaikų kraš- snį. Tikrovėje ir rusai ir ki
tę ir skaito glaudų bendradarbiavimą tarp Japonijos ir nai komunistai sutinka, kad 
Amerikos reikalingą. Jie yra priešingi karo sąjungai su kėlimas nerimo kapitalisti- 
Amerika, bet tam turi savo svarbius išskaičiavimus, ku
rių svarbiausias bene bus pacifizmas, o ne antiameriko- 
niškumas. Dabar socialistų partija keta siųsti plačią 
delegaciją i Washingtoną ir išsiaiškinti su Amerikos vy
riausybe savo poziciją.

Nuosaikesni socialistai demokratai surinko 3,506,- 
535 balsus. Užsienių politikoje demokratiniai socialis
tai nedaug kuo skiriasi nuo socialistų partijos ir jokio

‘Kremliuje už uždaru durų

“Vilnis” via menkas au
toritetas bolševikų viduji
niuose ginčuose, jos redak
torius išvedė iš vienvbės

nėse šalyse, kurstymas sui 
ručių, vidaus netvarkos, 
gamybos stabdymas ir pana
šios priemonės yra naudin
gos bolševizmo kelyje į 

■ “galutinę pergalę.” Taip 
pat kurstymas tokių suiru
čių kaip Kongo respublikoje

kai. kuris visiems patiktu. 
Toki buvo intencija. Bet

jau iš Dirmų čienų pasirodė, 
kad Kongo klausimas yra

Amerikos remiama 
dentą Kasavabu, arba Mas
kvos remiamą Lumumba. 
Taip vadinami neutralieji, 
kaiD Indiia, Ghana, Gvinė
ja, Nasserio arabų respubli

tik dalis šaltojo karo. Kon- ka balsavo vieningai už Pa-
go kariuomenės “sukilimas” 
prieš baltuosius įvyko Kon
go kai kurių vyriausybės 
narių skatinamas ir su aiš
kiu tikslu naują respubliką 
pasukti veidu į Maskvą. 
Maskva paskubėjo Kongo 
respublikai į pagalbą su sa
vo ginklais, kariškais speci
alistais. patarėjais ir pana
šiais “draugystės” ženklais.

Nuo rusų patarėjų ir viso
kiu komunistinių svieto pe
rėjūnų užpludimo Kongo 
kai kurie vadai patys apsi
gynė, o JT atsiųsta kariuo
menė pasirodė toli gražu ne 
toki jau bešališka, kaip bu
vo kalbama. Pavyzdžiui,

trice Lumumba, o Europos 
ir Pietų Amerikos valstybės 
balsavo kartu su Amerika. 
Pažymėtina, kad devynios 
Prancūzų Bendruomenės 
valstybės iš Afrikos balsavo 
su Amerika ir tik viena bal
savo su Ghana ir Gvinėja.

Po šito balsavimo ir po 
piktų pasiaiškinimų tarp 
Amerikos ir Sovietijos dele
gatų, Kongo klausimas pa
sidarė aiškesnis, anie ji kal
bant mažiau bereiks veid-

mažėjimo yra ta, kad mūsų 
prezt- kra£tas duoda daug pagal

bos užsieniams (kariškos ir 
ūkiškos) ir turi laikyti sti
prias karo pajėgas užsie
niuose, o tų pajėgų išlaiky
mui reikia išleisti nemažai
dolerių.

Užtektų sumažinti ar nu
traukti pagalbą užsieniams, 
arba sumažinti karo pajėgų 
■skaičių užsienių kraštuose ir 
“aukso mažėjimo” klausi-

Vokietijoje. Mūsų kariuo
menė yra laikoma Vokietijo
je pirmon galvon Vokietijai 
ginti, tai vokiečiai galėtų, 
rodos, pastoviai prie tos ka
riuomenės išlaikymo prisi
dėti. Bet vokiečiai trumpai 
ir drūtai pasakė ne. Vokie
čiai aiškina, kad jie turi vi
sai rimto pagrindo tokį pra
šymą atmesti.

Taip dabar aukso bėgimo 
klausimas ir stovi. Gal nau
joji vyriausybė turės į tą 
klausimą pažiūrėti kiek aty- 
džiau ir surasti sprendimą.

mas būtų išspręstas, bet vy*.Yra daug priemonių suma- 
riausybė nenori keisti savo j ^jnįj aukso “iškeliavimą” į 
užsienių politikos, nenori užsienius—mažinti prekių
nutraukti pagalbą užsie
niams ir nenori palikti Eu
ropos ir kitų kraštų be ap
saugos.

Vyriausybė bando kitais

imDortą, sumažinti turistų 
keliones i užsienių kraštus, 
didinti eksportą, arba susi
tarti su Europos kraštais,
kad jie pasiimtų didesnę

mainiauti ir visiems bus aiš- į būdais aukso mažėjimą su-; dali išlaidų Europos aosau- 
ku, kad dėl didelio Afrikos , laikyti. Vienas būdas jau'goje. Naujoji vyriausybė iš 
krašto verta yra pakovoti. Į paskelbtas, tai yra atšaukti. tų priemonių pasirinks tin- 

Dar vienas dalykas. Visi.iš užsienių Amerikos karių kamiausias.•* , v • v* ii
ir rėmimas partizaninių ka-

antiamerikoniškumo neskelbia, nors norėtų Japonijos už- rų, kaip Alžerijoj, yra ir ru- 
sienių politiką pasukti į neutralias vėžes.. sų ir kinų komunistų prie-

Komunistų įtaka Japonijoj nėra didelė, bet jos už- monę į “pergalę.”
tenka, kad sostinėje galėtų pademonstruoti savo prie- Kol rusų ir kinų, o taipgi „ . ---------------- ,------------ . . .
lankumą Maskvai ir Pekinui ir neapykantą Washingtonui. vis^ ,kitl* tautinių grupių ko- ' nos diplomatą, bet tas atsi-: Veik visa piniginė našta sutrumpinus karių buvimo 
Rinkimuose komunisUi surinko 1,145,496 balsus ir i par- ™unlstM. siekimas Y™ sakė klausyti ir liko Kongoj tenka nešti Amerikai ir vie-
lamenta nravedė lveiai 3 atstovus tris kartus daueiau ,;a,ts—-Uzsl"oglintl SBV0 s<?tlne’« P° kanuome-, rai kitai Europos valstybei, patvai kvmas bus įgyvendin- 

P - g1 ’ - diktatūra žmonėms ant ku- nės apsauga. Kongo kariuo-1 bet Kongo “tvarkymu” no- tas be didesnio triukšmo.
pros, “ideologiniai” skirtu- menė turėjo ta diplomatą ri pasinaudoti ne tik Mas- Vyriausybė bandė aukso 
mai tarp komunistu pašau- išprašyti lauk šūviais. Po kva, bet ir kai kurios Afri- mažėjimo reikalą išspręsti 
liui nedaug ką tereiškia. kraujo praliejimo ir JT ka- kos valstybės, kaip Ghana su užsienių pagalba ir du 
---------------------------------- riški tvarkdariai suprato, ir Gvinėja, kad ten susuktu mūsų vyriausybės pareigū-

Maskvos rėmėiai. kaip ir,šeimas. Tas, žinoma, sukels 
Kongo faktiškoji valdžia pati Maskva prie JT Kongo nemažai n e pasitenkinimo 
norėjo išprašyti lauk Gha-, išlaidų visai neprisideda, i karių ir jų šeimų tarpe, bet

kad dabar

negu turėjo anksčiau.
Dabartiniu metu kariška sąjunga tarp Japonijos ir 

Amerikos yra patvirtinta ir dešimčiai metų Amerika Ja
ponijoj turi užtikrintas karo bazes ir turi Tolimuose Ry
tuose stiprų sąjungininką.

Naujasis Japonijos parlamentas dabar yra tokio 
sąstato: liberalų-demokratų partija turi 300 atstovų (pri-, 
skaičius ir 4 nepriklausomus atstovus, kurie po rinkimų 
prie frakcijos prisijungė), socialistai turi 145 atstovus,: 
demokratiniai socialistai 17, komunistai 3 ir 1 nepriklau
somas. Bendrai, rinkimai davė nedidelį laimėjimą kai
riesiems ir ypač sustiprėjo socialistų partija, kuri, jei Ja
ponijos demokratija sugebės laikytis, gali tikėtis priei
ti prie valstybės vairo. Bet ir socialistų priėjimas prie Į 
valdžios Japonijos santykius su Amerika ne ką tepakei- 
stų, nors japonai stengtųsi persiorientuoti į neutralią po
litiką, sutarčiai su Amerika pasibaigus.

Sovietų Sąjunga 
didžiausia kolonijinė 
pasauly.

Pažymėtina, 
turtingiausia auksu yra Va
karinė Vokietija, jos aukso 
atsargos siekia 8 su puse bi
lionų dolerių . . . skaitant 
vienai gyventojų galvai tai 
yra žymiai daugiau ne
gu Amerika turi. Aukso at
sargos rodo, kiek Vokietija 
iau sDėio atsistatvti ir kokia. .. — X  -------- —  --------v
žymią vietą ji užima tarp-

yra pati kad jie persūdė ir Ghanos lizdą Maskvai prielankiam nai, valstybės pasekretoi ius tautinėj prekyboj, 
imperija diplomatas buvo išvežtas neutralumui ir savo ambici- Dillon ir iždo sekretorius 

namo. r? joms Afrikoje. Anderson buvo nuvykę į

APŽVALG H
KAS JV BOSAS?
Po bolševikų

kapitalistinio pasaulio stip- 
nen™o!riausi^ valstybę ir pana- 
r siais keliais, be ginkluotominėjimo Maskvoje lapkn- ... ~ ,-. J, , ., j • susirėmimo. C h rusciovascio 7 d. komunistų vadai iš , , . ,

j i-i -a 4. - • mano, kad ir kapitalistinisdaugeho kraštųturėjo savo dabar n£ , .
‘‘vipumų pasitarimus. J,e S,jungos, o todėl
taręsi ilgai ir tik praeitą sa- lima ,aukti bolševizmo 
vartę nutarė skirstytis namo. Iaimėjimo ir kar0.

Paprastai po kiekvieno . j
pasitarimo komunistų tū- Kinų komunistų vadai 
zai paskelbia pasauliui savo Chruščiovo tokias pasakas 
tarimus ilgiausiose rezoliu- ^jna “revizionizmu.” Esą 
cijose, bet šį karta viskas Leninas pasakė,
tylu—rezoliucijų dar nėra, kad tarp kapitalistinių šalių 
o gal ir visai nebus. Tai pir- »; Sovietų Sąjungos neišven- 
mas atsitikimas, kad bolše- gjama yra ne tik karas, bet 
vikai nesugebėjo parašyti ?lsa ei baisiausių karų ir

kodėl tikėti, kad Chruščio
vas geriau žino už pati Le

ilgiausios rezoliucijos ir pa
skelbti tiek pat ilgo mani
festo. Kodėl jie užsirijo, 
kaip gegutės miežio akuoto Chruščiovo a u toritetas 
paragavusios? nėra užtenkamai didelis,

J tą klausimą girdime at- kad jis galėtų Leniną atvirai 
sakymą, kad komunistų va- padėti į šalį, jis savo “tai- 
dai nepajėgė susitarti dėl kaus sugyvenimo” monus 
vienos nuomonės. Esą, kinų vadina tikruoju leninizmu, 
komunistų vadai vis dar esą dar Leninas mokęs, 
kartoja senas “tiesas” iš Le- kad Sovietų Sąjunga gali su 
nino mokslo, o Chruščiovas kapitalistinėmis šalimis tai- 
iau keletą metų Lenino mo- kiai sugyventi. Kadangi Le- 
kymus “revidavo” ir paskel- ninas per savo gyvenimą 
bė suriesias kapitalizmą į o- yra kalbėjęs ir taip ir kitaip, 
žio ragą “taikaus sugyveni- (pagal momento reikalą), 
mo” monais. Pagal Chruš-,tai iš jo raštų galima pripe- 
ciova. bolševizmas gali lai- šioti visko ir visokiausias

niną?

mėti be karo, “gręžimais iš “nuomones” paremti. Taip
vidaus,” perversmais. Sovie- dabar rasai ir kinai ir žon-
tu Rusijos ūkiška galia, kir- 
iinimu kitų valstybių prieš

gliruoja citatomis iš Lenino 
ir ginčijasi, kurie geriau jo

Dovanokit malonų mažą Princess telefoną kam nors 
Jūs mylite—ant jos lovos stalo, desko ar virtuvėje.
Jis šaunus grakštus ir mažai užima vietos. Jis apsi- 
šviečia patsai. Pakeli trūbelę ir sukiklis ima šviesti, 
lengva jį sukti. Paspaudei guziką ir tuoj maloni 
nakties šviesa užsidega.
Princess telefonas yra malonių spalvų—smėlio, bal
tas, ružavas, mėlynas, tiurkizinis.
Dovanok Princess telefoną ir nušviesk švenčių sezoną. 
Tik pašaukit ar aplankykit Jūsų Telefono Ofisą, 
ar kreipkitės j telefono tarnautoją.

V»«W INOLAND ® raLEPHONB

Puertoriko nuodėmės
Puertoriko vyskupai šau

niai apsijuokino su savo ne
vykusiu bandymu kištis į 
rinkiminę politiką ir su jų 
išgalvota nuodėme tiems 
žmonėms, kurie balsavo už 
liaudies demokratų partiją.

Puertoriko arkivyskupas 
James Davis pereitą savai
te paskelbė, kad mielašir- 
dinga katalikų bažnyčia at
sisako bausti tuos žmones, 
kurie balsavo ne pagal vy
skupų ukazą, bet pagal sa
vo pačių nuožiūrą! Taip pa
skelbė vietiniams žmonėms 
svetimas arkivyskupas po 
to, kai “baudimas” tariamų 
nusidėjėliu sukėlė eilę skan
dalų ir galėjo pradėti masi
nį traukimąsi iš bažnyčios. 
Jei negali nubausti—dova
nok ! Pagal šitą principą vy
skupai parodė savo gerą šir
dį. Bet Puertoriko žmonės, 
kaip ir visi kiti galvojantie- 
ji žmonės iš Puertoriko gali 
pasimokyti, kad katalikų 
dvasiškija neatsisako ir ne
atsisakys niekada nuo pas
tangų pažaboti tikinčiuosius 
ir valdyti jų sąžinę, kaip 
raitelis valdo jojamą kuiną. 
Tą žinoti visiems svarbu.

J. D.

ŽALGIRIO MOSIS

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”. 
Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų Įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

Knygelės kaina 50 centų.

j Vėją sėsi, audrą piausi.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas SAS SKAITO, BASO

TAS DUONOS NEPKA1O

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE Į
NORWOOD, MASS.

paminėjo Alukonių 
sukaktį

Stasys ir Ona Alukoniai, 
gyv. 36 St. Joseph St., spa
lio 23 d. gražiai atšventė 
savo gražaus 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Šio jubiliejaus šventę pra
sidėjo su bažnytinėmis 
apeigomis Nonvoodo Lie
tuvių Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Ta proga mišias atnašavo 
ir palaiminimą solinizan- 
tams suteikė Lietuvių pa
rapijos klebonas kun. F. 
Norbutas. Įspūdingas buvo 
pakartojimas ir prisimini
mas to, kas įvyko prieš 50 
metų Lietuvių Šv. Petro 
bažnyčioje, Bostone Sta
siui ir Onai Alukoniams 
tada esant gražioje, žy
dinčioje jaunystėje. Čia 
šią dieną vėl susirinko 
daugelis jų pajaunių, pa
mergių, draugų ir giminių.

užkandžių, pramoginiam 
orkestrui griežiant, prasi
dėjo šokiai ir atsigaivini
mas bufete užkandžiaujant 
lietuviško sūrio ir kitokių 
skanumynų.

Stasys ir Ona Alukoniai 
yra kilę iš Dzūkijos. Abu 
į šią šalį atvyko 1909 m. 
ir apsigyveno Norwoode. 
Čia jie susipažino, 1910 m. 
vedė ir pragyveno iki šių 
dienų. Dabar Stasys papa
sakojo :

“Šis miestelis man mie
las. Jame aš pragyvenau 
be jokių sukrėtimų, be jokių 
žymesnių nemalonumų 51 
metus. Turėjau ir turiu 
gerų draugų. Mėgau kom
panijas ir linksmai laiką 
praleidau. Buvau parvykęs 
Lietuvon, aplankiau gimi
nes ir jaunystės draugus. 
Mano Ona taipgi buvo 
parvykusi, bet jai nesisekė 
greit grįžti. Pirmas Pasauli
nis karas ją užklupo Lietu-

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS VADOVYBE

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Centro Komitetas: (Iš kairės) sėdi: 
dr. P. Grigaitis, B. Spūdienė (ižd.), adv. S. Briedis (vicepirm.), K. Bieli
nis. Stovi kairėj J. Pakalka (pirm.) ir J. Sonda. Nėra sekr. Jį Vilkaičio 
ir F. Bronskio.

WORCESTERIO NAUJIENOS

STASYS IR ONA AUUKONIAI

Spalio 22 d. jie minėjo savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktuves. Stasys 73 m„ Ona žymiai jaunesnė.

žodį pakys. Nemaža siunti
nių j Lietuvą yra pasiuntę 
ir siunčia — sielojasi ten 
likusių sunkia dalia. Pagal 
išgalę yra dosnūs ben
driems Lietuvos vadavimo 
ir šalpos reikalams. Abu 
dar gražiai atrodo. Jaučiasi 
gerai ir niekam šypsnio 
nepasigaili.

Sūnus Stasys, marti -Ma
rija, anūkė Marianne ir 
svotas B. Va lun tuk e vičius 
su savo žmonele Marija 
įdėjo daug pastangų, kad 
šis pobūvis taptų visiems 
malonus ir jiems tai pasise
kė.

Pobūvis linksmai baigė
si. Visi skystėsi į namus 
dar kartą linkėdami Stasiui 
ir Onai Alukoniams gra
žaus ir linksmaus gyvenimo.

K. Šimėnas

MIAMI, FLA. linkiu greit pasveikti ir vėl
--------  grįžti į mūsų tarpą.

Smagi mndariečiu puota j Mo,enJ
Sandaros 52 kuopa savo i Lietuvių Moten}
inams surengė . nemoka-. nj0 j^įu5o pobūvis bus gruo- 

mą puotą. Svečių ir viešnių džio lg d džia g yal 
buvo gana daug ir ,s ivai-;vak UetuviųF pi,iežių Klu.
nų valstijų. bo salėj. Jame bus juoko

Puotą pradėjo pirm. A. ikj
Norns, Jis pasveikinęs da- Rengėjos kviečia visus 
yvius, padėkojęs uz atsi- atvvkti L j Stariulu

lankymą ir paprašęs kuopos j '______ .______
garbės pirm. P. Mockų pa- i
sirodyti, pakvietė puotai 
vadovauti F. Radžiu.

Žodis buvo duotas Moterų 
Klubo pirm. Nevis, E. Ver-

BROOKLYN, N. Y

Vėl nauji kapai

Šiomis dienomis mirė Ve
ronika Lagunavičienė, pa
likusi liūdinčius vyrą Kazi
mierą, sūnų ir dukterį; Pi
jus Račyla, ilgametis SLA 
57 kuopos organizatorius, 
palikęs liūdinčią dukterį 
Oną; Aleksas Remeika, 
Juozas Juška ir Motiejus 
Pajaujis.

A. a. M. Pajaujis

Velionis M. Pajaujis vie
tos lietuvių tarpe buvo žy- 
hii asmenybė, jis daug pri
sidėjo prie lietuviškų reika
lų. Užtat virš 60 automobi
lių palydėjo jį į amžino 
poilsio vietą šv. Jono kapi
nėse. Jis buvo pirmojo pa
saulinio karo veteranas, to
dėl prie karsto visą laiką bu
dėjo Lietuvių Karo Vetera
nų Posto sargyba, kapinėse 
12 karo veteranų velionį 
pagerbė 3 šūviais ir trimi
tais.

A. a. M. Pajaujis virš 20 
metų buvo Lietuvių Piliečių 
Klubo šeimininku, todėl 
buvo pažįstamas daugeliui 
ir kitų vietovių lietuviams.

Jis buvo kilęs iš Suvalkų 
krašto Bartininkų apylin
kės.

Paliko liūdinti žmona

Jubiliejinis balius įvyko ! 
Eikš klubo salėje, kurį su
rengė jų sūnus Stasys ir 
marti Marija Alukoniai. 
Svotas ir programos vedė
jas buvo jubiliejatės pus
brolis Benius Valuntuke- 
vičius, svočia Marcelė Alu- 
konienė. Daugumoje čia 
matėsi jų kaimynai, buvę 
bendradarbiai, draugai ir 
nemažas pulkelis giminių.

Jubiliejatus pagerbti bu
vo atsilankęs Lietuvių pa
rapijos klebonas kun. F. 
Norbutas ir vikaras kun. 
J. Svirskas. Viso svečių 
dalyvavo apie 200. Dakta
rui Antanėliui vedant ir vi
siems pritariant solinizan- 
tams gražiai sugiedota II- 
giasių Metų. Jaukioje ir 
gražioje nuotaikoje svečiai 
buvo vaišinami ir linksmi
nami. Jautėsi solinizantų 
ir rengėjų šiltas nuoširdu
mas visiems svečiams už 
atsilankymą. Po skoningų

voj ir grįžo tik karui pasi
baigus. Laimingai ir gra
žiai abu šeimyninėj santai
koj pragyvenome 50 metų. 
Užauginom sūnų Stasį ir 
turime vieną anūkę Marian- 
ne. Esame viskuo paten
kinti. Dabar viską prisimi
nus galime pasilinksminti. 
Džiaugiuos ir dėkoju, kad 
šia proga atvyko tiek daug 
linksmų svečių”.

Stasys, kada jį patiksi, 
pamatysi, jis visuomet link- 
mas. Visuomet jis suras 
pasakyti naują pasaką ar 
istoriją iš Lietuvos laikų. 
Abu vaišingi ir pagal lie
tuviškus papročius iš jų na
mų neištrūksi nepavaišin
tas ar nepasikalbėjęs apie 
savo seną tėvynę Lietuvą 
ir ten likusius. Ir kaip jis 
gražiai moka pavaizduoti 
Lietuvos šalį, joje darbus, 
jos bernelį, mergelę. Sta
sys ir Stasienė abu paslau
gūs — kur tik kas kvies,

WASHINGTON, D. C.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje apraioma: i
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra**; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs Epiškas; 
Yęllowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kove; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; - Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Se

Pabaltijo atstovų raitas 
JT sekretoriui

Lapkričio 10 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos diploma
tiniai atstovai JAV pasiuntė 
bendrą raštą JTO Generali
niam Sekretoriui Dag Ham- 
marskjold. Jie savo rašte 
atkreipė dėmesį į. Sovietų 
Sąjungos jų okupuotus kra
štus bei Sovietų kolo
nializmą, varomą Pabaltijo 
valstybėse, prašydami kad 
JTO būtų daromi žygiai 
Baltijos valstybėms laisvei 
ir nepriklausomybei atgauti.

Lietuvo* pasiuntinybės 
patarėjas stebėjo rinkimus

Lapkričio 8 d., JAV
Prezidento rinkimo dieną, 
pagal JAV Prezidento su
gestiją ir Valstybės Sekre
toriaus kvietimą, Lietuvos 
Pas-bė buvo delegavusi 
dr. S. Bačkį, Pas-bės Pata
rėją, rinkimų observuoti į 
New Haven, Conn. Leituvos 
atstovas J. Rajeckas pa
siuntė dr. S. Bačkio raportą 
apie rinkimus Valstybės 
Sekretoriui per Washing- 
tono Diplomatinio Korpuso 
Dekaną, kaip Valstybės 
Sekretoriaus buvo prašyta.

Pavykęs minėjimas

Lapkričio 19 d. Apreiš- Marijona, sūnus Viktoras 
belienei, Skudžinskienei, A. kimo parapijos salėj įvyko su šeima ir svainis Juozas; 
Aleknai, J. Stevensonui, J. Žalgirio mūšio 550 metų ir Alyta.
Neviui, J. Kalkui, L. Sta- Lietuvos kariuomenės 42 ra. Jie prašė per Keleivį 
siuliui ir J. Swolkinui. sukakčių iškilmingas mi- padėkoti karo veteranams, 

Tada vadovavimą vėl nėjimas, kuri surengė spe- draugams ir bičiuliams už
perėmė A. Norris. Jis pra- cialus komitetas. užuojautos pareiškimus, gė-
nešė, kad susirinkusiųjų Minėjimą atidarė J. Šie- les, mišias, visiems šerme- 
tarpe yra , sukaktuvininkų, petys. Jis trumpame savo nyse ir laidotuvėse dalyva- 
kurie mini tok^ ar kitokį žody apibūdino Lietuvos vusiem, ypatingai giminėms 
savo gimtadienį. Tai Julija kariuomenės sunkumus. Sa- ir artimoms draugėms M. 
Šimkienė, Vytautas ir Loui- kė, tik prof. A. Voldemarui Mitrikienei ir jos dukrelėms 
se Adomaičiai iš Holly- išvykus į užsienį, naujas už didelę pagalbą. 
woodo, Fla., ir Vytautas ir Ministerių kabineto pirmi- l
Paulina Tankevičiai (Tan
kis) iš Worcesterio, Mass.,
kurie čia praleidžia savo mą organizuoti karinome-

________ — •  — —

ninkas advokatas M. Sle- SLA 57 ku°P°« ‘usirinkimas 
že vičius pirmas davė įsaky -

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centat

-KELEIVIS”
So. Boston 27,

SOPHIE BARČUS •
RADUO VALANDA 

Visos programos tt W0PA. 
1490 IdL AM 102-7 FM 

Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 nl ryto.

fl cif dien j ir Mkmsditn} 
nno 8:30 iki S:38 rai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai ▼, 
Tei.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

medaus mėnesį.
Jiems dainininkė Anita 

Karas sudainavo “Ilgiausių 
metų” Be to, ji, pasikvietusi, 
į pagalbą Norrįs, užtraukė: 
kelis duetus. A. Norris, 
kurį lietuviai vadina ir Ben- 
Crosby, paragino visus kartu 
dainuoti. Tai buvo pati ma
loniausia vakaro dalis.

Dainas baigę, ėjome šok
ti, o kurie nešoko, tie siur
bė šaltą alutį arba lošė pi- 
naklį.

Klube sutiks Naujuosius 
Metus

Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj bus Naujųjų Metų su
tikimas. Pradžia 8 vai. vak.

Visi svečiai bus gardžiai 
pavaišinti. Biletus raginama 
įsigyti iš anksto, nes gali 
pritrūkti.

Choras pradėjo darbą
Lietuvių choras po va

saros atostogų pradėjo dar
bą. Jam vadovauja A. Na- 
vickaitė-Karns. Repecijos 
būna penktadieniais nuo 
7:30 vai. vak. Lietuvių Pi

nės savanorių pulkus, kurių 
dėka Lietuva tapo nepri
klausoma valstybe.

Prof dr. J. Puzinas sava
gerai paruostoj paskaitoj . __
vaizdžiai nušvietė- Žalgirio į lyvauti. ' 
mūšį ir jo teigiamas pasek
mes ne tik Lietuvai, bet ir 
visai Europai.

Meninėj daly dainavo 
solistas V. Verikaitis. Ak
torius A. Škėma skaitė iš 
Balio Sruogos kūrybos. A- 
komponavo muzikas- „A. 
Mrozinskas. Tautinių šokių 
grupė, J. Matulaitienės* va
dovaujama, gražiai pašoko.
Vėliau buvo jaunuomenei 
bendri šokiai.

Žmonių atsilankė pilna 
salė.

Reik pažymėti, kad minė
jimo dalyviams stiprų įspū
dį padarė dail. J. Juodžio 
spec. nupiešta (ir aukota)

Kuopos susirinkimas bus 
gruodžio 1 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj (Millbury St). Jame 
bus. renkamą nauja 1961 m. 
valdyba. \

Visi nariai prašomi da-

Nominavo kandidatus
Lietuvių Piliečių Klubo 

susirinkime nominuoti į val
dybą šie asmenys:

Pirmininko vietai — Ant. 
Šeškevičius, Gene Balcon- 
Balčiūnas ir Jonas Morkū
nas, vicepirm. — V. Anu
sauskas, ir V. Skrinską, sek.
— Juozas šalaviejus ir Vik
toras Morkūnas, fin. sekr.
— Vicent J. Veraitis ir V. 
Mačys, ižd. — Jonas Kas- 
per, ižd. glob. — Antanas 
Morkūnas, J. Tribandis. Jo
nas Manasas ir Juozas Nor- 
kaitis, šeim. — Leonas Mi
siūnas, direktoriais — V.

minėjimui pritaikinta ~ė- Krane|is Antony• Štaliulio- 
nos spalvuota dekoracija.1 ’ J

Vietinė spauda ir 
Lietuvių diena

Kai šias eilutes skaitysi
te, Lietuvių diena jau bus 
buvusi. Kaip ji mums pa
siseks, pamatysime, bet ruo
šiamės jai kaip išmanome.

Vietos spauda ir radijas 
gražiai ją gaišina. I tą dar
bą įsijungė net toks žmogus 
kaip Telegram ir The Eve- 
ning Gazette savininkas 
Harry G. Stodard, turtin
giausias žmogus W orces- 
tery.

J. ir M. Žuką: grįžo 
iš atostogų

Juoz. ir Mar. Žukai buvo 
išvykę į Washingtoną sa
vo sūnaus aplankyti. Ta 
proga jie apžiūrėjo ne tik 
mūsų krašto sostinę, bet 
ir jo apylinkes. Grįžo lap
kričio 16 d.

Ar gerai daroma?
Mano nuomone, platesnės 

reikšmės minėjimus ir kito
kius pobūviu^ šiuo metu 
reikėtų rengti mieste, o ne 
toli už miesto, pavyzdžiui 
Maironio parke, nes ten 
sunku visiems nuvažiuoti.

Futbulo \dpitonai
“North’s Foothball” 1960 

m. kapitonais bus Joe Ya- 
blonskis ir Earl Marcoux.

J. Krasinskas

BROOKLYN, N.Y.

Susirgo Antanas 
Karpa vičuis

Antanui Karpavičiui, ku
ris yra nuoširdus anykštė
nas ir taip pat senas Ke
leivio skaitytojas, prieš 5 
savaites New Yorko Poli
klinikos ligoninėje teko pa
kelti skaudi bei paini ope
racija, iš kurios, kaip gydy
tojai teigia, ligoniui pavyko 
laimingai išbristi. Tačiau, 
kaip sakoma, bėda. viena 
nesilanko, taip pat A Kar
pavičiui, sako, kaž kur ki
tur negerai. Bet tai paly
ginti mažesnė bėda, nei 
pirmoji, ir turbūt dabar 
jau praėjusi.

Paminėtina, kad Antanas 
Karpavičius skaito Keleivį, 
kaip ir kitus padorius lie
tuviškus laikraščius, jau 
beveik 50 metų, t. y., nuo 
tų dienų, kai atkeliavo į 
dėdės Šamo žemę “paman- 
dravot”.

Kaimynas

WILKES BARRE, PA.

Edvardas Struckus, Al Fone matėsi milžunato Joe Zale^kas.
dydz.0 mistinu VYTIS, } Valentukevi-
kylantis » Trakų p,lies, a Sodeckis
gaubiąs Vilnių, Kauną, .
Klaipėdą ir visą Lietuvą.

liečiu Klubo salėje ‘reČi<>j? H®? K« laimėjo
j . J a ,tuvos prisikėlimo vaizdas!

. Vls!. a.ai.?ą mėgstantieji Scenos šone stovėjo didžiu- Lėšoms Lietuvių dienos 
ir galintieji dainuoti pra- jė g^vyj^ Didysis Lietuvos reikalams surinkti buvo 
šomi stoti j chorą. Informa- Kunigaikštis Vytautas Žai- sumatyta duoti laimėjimo 
cijų duoda Cleo Kelly, mūšjo jauxe atvaiz- būdu 6 kalakutus.

duotas pilnoj kariškoj uni- Juos laimėjo J. Stanke-
formoj kardu prislėgęs lai- vičius iš Gilbertville, Ma-

t -n. cn. v ko perblokštą vyriausią žeikos, R. Montvila, J.Si-Į North Shore ligoninę krvžiu7čiu vaZ
nuvežtas W. Bukįnis. Mie- K^ZIUOcnJ vaa* 
lam kaimynui rmoširdžiai L. Norkus

tel. FR 3-5977.
Serga W. Bukini*

Serga Pijus Yakubauska*
“Keleivio” skaitytojas 

Pijus Yakubauskas iš Wil- 
kes Barre, Pa., šiuo metu 
negaluoja ir guli Samuel 
Dixon State Hospital, So. 
Mountain, Pa. Linkime li
goniui greit pasveikti.

SAUSAS LIETUS
Esama ir tokio lietaus. 

Toks lietus būna dykumose. 
Mat, ten eras labai sausas. 
Debesys ter labai retas reiš
kinys, dar retesnis lietus. 
Bet jei jis ir būna, tai jo 
vandens lašai išgaruoja ore, 
nepasiekę žemės. Jūs ten 
matote, kad lyja, bet jo 
nejaučiate, nes lašai nesu
spėja jūsų pasiekti — jie 

manančius, A. StaliulionisIšgaruoja ore.
ir J. Nelsonas, visi vietiniai, Į Tai ir yra sausas lietus.

t
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j Iš Pavergtos Lietuvos
Sniečkus bara net 

pavyzdingiausias įmones
(EI Ne apie mažutes, at

silikusias dirbtuvėles čia 
eina kalba, bet apie pačias 
stambiausias, pavyzdingiau
sias. Lkp ek pirmas sekre
tu: ius net spalio revoliuci
jos šventės proga pasaky
toje prakalboje negalėjo 
apeiti tuos trūkumus, kurie 
Įsigalėję kai kuriose “pa
vyzdingose” Įmonėse. Štai 
ką pasakė Sniečkus pažo
džiui :

“Vienas ii svarbių pra
monės įmonių darbo trū
kumų yra žemos kokybės 
produkcijos iileid imas. 
Rimtos pretenzijos, pavyz
džiui, keliamos avalynei, 
kuri gaminama Vilniaus Ei
dukevičiaus vardo kombi
nate ir Šiaulių “Elnio” 
kombinate, o taip pat Klai
pėdos “Gulbės” fabriko 
medvilnės audiniams, Aly
taus siuvėjų gaminiams. E- 
sama taip pat faktų, kurie 
daro gėdą ir Kauno įmonių 
gam> binei markei. Antai 
per devynis šių metų mėne
sius ‘Raudonojo spalio' fa
brikui buvo grąžinant išbro
kuotos avalynės 500.000 
rublių sumai. Panaši padė
tis yra ‘Spalio’ siuvimo fa

brike”.
Pažymėtina, kad tai vis 

Įmonės, kuriomis sovietinė 
propaganda per visus metus 
visaip giriasi. Tik retkar
čiais komunistiniai vadai 
pripažįsta, kad jų giliami 
fabrikai išleidžia broką. 
Sovietiniams vadams tai 
yra tuo labiau nemalonu, 
kad skundai dėl išbrokuo
tų prekių ateina iš “broliš
kų” respublikų. Apie “pa
vyzdingą” turbinų gamyklą 
“Pergalę” Sniečkus susi
krimtęs pareiškė:

“Mes dažnai iš kitur gau
name telegramas, kuriose 
skundžiamasi, kad ‘Perga
lė’ gamykla išleidžia tur
binas su stambiais defek
tais”.

Sniečkui tenka prieš “vy
resnįjį broli’’ rausti. (Kad 
nebūtume klaidingai su
prasti: Užsienio lietuviai 
nesidžiaugia, kad okupuo
tos Lietuvos fabrikai išlei
džia daug broko. Bet Snieč
kaus kaltinimai Įmonėms 
ir jų dabuotojams tik iš 
dalies gali būti pagrįsti. 
Tikroji broko ir iš viso ga
mybos negerovių priežastis 
yra sovietinė ūkinė sistema, 
komunistinė santvarka. Ši
ta, žinoma, Sniečkus negali 
drįsti pripažinti. E.).

SOVIETAI GĄSDINA 
IR VILIOJA

holme yra specialūs pabal
tiečių kilmės valdininkai,

Ar Lietuvos komunistai nepriklausomi
J. VLKS

krašto .............. 2.797.840.
J 1942 m. gyventojų sudėtį 
neįeina buvę žydų tautybės 
gyventojai.

1940 m. sausio 1 d. Lie
tuvoje be Vilniaus ir Klai
pėdos kraštų gyventojų
buvo................... 2.442.771,
kas reiškia, kad nuo 1923 
m. gyventojų priaugo 413.- 
800, kas sudaro 20% 
prieauglio per 16 metų. 
Reiškia vidutiniškas metinis 
prieauglis buvo 1,2%. 
Koks gyventojų prieauglis 
1931-1939 m. buvo Vilniaus 
krašte, mes nežinome. To
dėl aiškirantis gyventojų 
skaičių,reikia imti tie duo
menys, kurie po 1931 m. 
gyventojų surašinėjimo bu
vo paskelbti.

Klaipėdos kraštą 1939 
m. pradžioje vokiečiams 
užėmus, keletas tūkstančių 
gyventojų pasitraukė į lais
vąją Lietuvos dalį. Bet tai 
neturi didesnės reikšmės 
ir mes šios Lietuvos terito
rijos dalies imsime 154.000 
gyventojų, t. y. skaičių, 
kuris buvo 1939 m. sausio 
1 d. Vilniaus krašto sritis 
prie Lietuvos buvo prijung
ta per du kartu: 1939 m. 
gale 6909 ketv. km. su 
482.500 gyventojų ir 1940 
m. rugp. 3 d. 2647 ketv 
km. su maždaug 135.000 
gyventojų. Tuo būdu 1940 
metų sausio 1 d. Lietuvos 
dabartinėje teritorijoje bu
vo gyventojų: 3.214.271. 
Dėl paprastumo imsime 
3.215.000.

Natūralinis gyvent ojų 
prieauglis matyti iš žemiau 
dedamos lentelės.

(Lentelę išleidžiame. Ji 
rodo, kad kasmet gimė viii 
60,000, o 1937-1939 m. 
mažiau 60,000, mirė virš 
30,000, kasmetinis prieaug
lis buvo apie 30,000. Red.).

Iš lentelės matyti natū- 
ralio Lietuvos gyventojų 
judėjimo skaičiai ir prie
auglio koeficentai. Verta 
atkreipti dėmesio į tai, kad 
pirmajame laisvosios Lie
tuvos dešimtmetyje gyven
tojų prieauglio koeficien
tas buvo gerokai aukštes
nis, būtent 13 kiekvienam 
1000-čiui gyventojų, o an
trame nukrito iki 10. Reiš
kia buvome pradėję sirgti 
ta pačia, kaip ir daugelis 
civilizuotų kraštų liga: ci
vilizacijai kylant, gyventojų 
prieauglis mažėja.

Koks natūralus gyven
tojų prieauglis dabar yra 
Lietuvoje, tikrų duomenų 
okupantai neskelbia. Tik 
viename straipsny apie 
Lietuvos ūkinę padėtį (Ve- 
stnik statistiki, Nr 7 - 1960 
m. 17 pusi., Maskva) yra 
pasakyta: “Natūralus gy
ventojų prieauglis Taiybų 
Lietuvoje 1000 gyventojų 
nuo 10 asmenų 1940 m. 
pakilo iki 14,6 asmenų 1958 
m...”. Išeitų, kad gyventojų 
natūralus prieauglis būtų 
apie puantro karto didesnis 
negu jis buvo paskutiniai
siais metais laisvoje Lietu
voje. Bet kai tame pat 
straipsnyje apie Lietuvos 
ūkį yra visa eilė neteisingų 
duomenų, tai ir šis teigimas 
apie natūralų Lietuvos gy
ventojų prieauglį reikia 
priimti su dideliu atsargu
mu, tuo labiau, kad straip
snį rašo du rusai.

III
Kiek esamieji duomenys 

leidžia, pamėginsime pa
žvelgti ir į įvairiopą gyven
tojų pasiskirstymą. Pir
miausia jų pasiskirstymą 
lytimis.

Vyrų 1923-1925 m. — 

(Nukelta j 7-ą pusi.)

STEBI LINKOLNO PAMINKLĄ

Civilinio Karo šimtmečiui pažymėti Gettysburge, Pa., 
buvo 5 dieną konferencija. Du jos dalyviai, istorijos 
profesoriai, ta proįja stebi Lincolno paminklą Gettys- 
burgo kolegijoj. Civilinio Karo sukaktis visoje Ameri
koje bus plačiai minima.

Lietuvos gyventojai

Vilniaus radijas ir mas- 
kvinių komunistų Lietuvos 
tamdoma spauda pranešė, 
kad prieš 20 metų Lietuvos 

, Komunistų Partija buvo pri
imta į Sovietų Sgjungos 
sudėtį. Tai reiktų suprasti, 
kad iki tol Lietuvos Komu
nistų Partija buvo nepri
klausoma, savai anki. Ar 
tokia Lietuvos Kompartija 
buvo?

1917 m. vasaių prie Ru
sijos Komunistų , Partijos 
Centro Komiteto buvo leis
ta lietuvių kalbą vartojan
tiems sudalyti savo sekciją. 
Toji sekcija turėjo savo 
biurą. Visų raštų registia- 
cija ėjo per Rusijos Komu
nistų Partijos Centro Komi

tetą, ar jos padalinių ko
mitetus. Lietuvių komunis
tų sekcija buvo išlaikoma 
Rusijos Kompartijos Cen
tro Komiteto lėšomis. Kai 
1918 m. vasario 16 d. aktu 
Lietuvos Taiyba paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir apie turėtų ryšių su kito
mis valstybėmis nutrauki
mą, tai Rusijos Kompartijai 
parūpo Lietuvos likimas. 
Tada buvo duotas įsakymas 
lietuvių komunistų sekcijai 
siųsti Lietuvon slaptus savo 
agentus. 1922 m. Komunaro 
Nr. 2 pus. 41 Vincas Kap
sukas atvirai, prisipažino:

“Veikusis Rusijoj lietuvių 
komunistų ' sekcijų biuras 

Į pradėjo sąmoningai siųsti 
Lietuvon partijos darbinin-
Vno” xxvto •

Gi kompartija buvo Ru- 
’ sijos Komunistų Partija, 
Įo lietuviai komunistai kaip 
kuriuose jos padaliniuose 
turėjo tik savo sekcijas, tų 
padalinių komitetams pa
valdžias.

Spalio 1-3 d. Vilniuje 
įvyko tų Rusijos Komunistų 
Partijos siųstų agentų ir jau 
Lietuvoj atsiradusių komu
nistų atstovų suvažiavimas 
Vilniuje. Tas suvažiavimas 
pasivadino steigiamu o j u 
Lietuvos Bielorusijos Ko
munistų Partijos vardu.

Kai nepavyko Rusijos 
komunistų sudarytai val
džiai Lietuvą okupuoti ir 
atstatyta nepriklaus omą 
Lietuvos valstybė 1920 m. 
liepos 12 d. pasirašė su Mas
kva sutartį, tai jau buvo 
nepatogu vadintis Lietuvos 
ir Bielorusijos Komunistų 
Partija. Nuo tada dingo 
Bielorusijos vardas ir pali- 

J ko tik Lietuvos Komunistų 
i Partija.

Bet ar ji buvo savaranki,
, nepriklausoma?

1919 m. kovo 22 d. Ru- 
! sijos Komunistų Partijos 
-aštuntasis suvažiavimas nu
tarė:

I “Tačiau tai anaiptol ne
reiškia, kad Rusijos komu
nistų partija turi, savo 
ruoštu, susiorganizuoti sava
rankiškų komunistų partijų 
federacijos pagrindu.

Rusijos komunistų parti
jos aštuntasis suvažiavimas 
pataria: turi būti vieninga 
centralizuota partija su vie
ningu centro komitetu, va
dovaujančiu visam partijos 
darbui visose Sovietų są
jungos Rusijos dalyse. Visi 
Rusijos komunistų partijos 
ir jos vadovaujančių įstai
gų nutarimai yra besąly
giškai privalomi visoms 
partijos dalims, nepriklau
somai nuo nacionalinės su
dėties. Ukrainos, Latvijos, 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetai turi par

tijos sričių komitetų teises 
ir yra VISIŠKAI PAVAL
DŪS RUSIJOS KOMUNIS
TŲ PAKTUOS CENTRO 

I KOMITETUI”.
šis nutarimas iki šiol 

nėra pakeisas, bet dar ki
tais nutarimais labiau pa- 

I ryškintas, partijos sta&ite 
atitinkamu paragrafu įdė
tas.

‘ Taigi, Lietuvos Komunis- 
, tų Partija per visą jos vei
kimą buvo tik Sovietų Ru
sijos Komunistų Partijos 
dalinys, turįs tik srities tei
ses — net jokio federacijos 
pagrindo. Tokioje padėtyj 
dabar yra atsidūiusi ir visa 
Lietuva. Faktinai tėra tik 
sritis, kuri dėl didesnio 
išorumo pavadinta Lietuvos 
Sovietinė Respublika.

O galop kuriems galams 
maskviniai komunistai pa
siskelbė, kad Lietuvos Ko
munistų Partija prieš 20 
metų buvo priimta į Sovietų 
Sąjungos sudėtį? Ar tuo 
norėta pasigirti, kad jie 

Į esą tik klusnūs Maskvos 
kampininkai?
Kiek buvo ir yra Lietuvo* 

komunistų
1921 m. vyko penktoji 

Rusijos Komunistų Partijos 
lietuvių komunistų sekcijų 
atstovų konferencija. Da
lyvavo 37 atstovai. Jie at
stovavo vos 398 tų sekcijų 
nariams lietuvius, nors tuo 
metu dar Rusijoj buvo arti
4h ITilrcfančių liotnvin

1918 m. spalio 1-3 d. 
įvykusiame mename stei
giamame.. Lietuvos, ir Bielo
rusijos Kopiunistų Partijos 
suvažiavime dalyvavo 31 
atstovas, kurie atstovavę 
796 komunistams jau Lie
tuvoj įsikūrusiems. Iš Bielo
rusijos nebūta nė vieno 
atstovo.

1940 m., anot spalio 8 d. 
Vilniaus paskelbimo, Lie
tuvoj būta 1,500 komunistų 
partijos narių.

1941 m. vasario 5-9d. 
penktame Lietuvos komu
nistų suvažiavime Kaune 
buvo 294 atstovai ir jie at
stovavo 2,504 nariams. At
stovų taipe būta 110 dele
gatų, kurie į partiją įstojo 
jai dar pogrindy veikiant. 
Faktinai gi anksčiau pra
dėjusių veikti Lietuvoj ko
munistų kaip nebūta. Tai 
tie 110 pogrindininkų ko
munistų atstovavo Lietuvos 
komunistams, kurių skai
čius nepranešė 1,000 narių, 
nes vienas suvažiavimo at
stovas buvo renkamas ma
žiau kaip nuo 10 narių. Kiti 
tame suvažiavime delegatai 
dalyvavę buvo ar raudono
sios armijos okupacinių da
linių komunistų jačeikų 
rinkti delegatai Lietuvoj 
ar kartu su raudonąja ar
mija atvykusieji įvairūs 
specialistai-komunistai.

Pagal kompartijos pa
grindinį statutą jos nariai, 
atsiradusieji kitoj srityje, 
įsilieja į tos srities komunis
tų organizaciją. Tai liečia 
ne tik civilius, bet ir ka
riuomenėj tarnaujančius. ,

Tai faktinai per visus 
Lietuvos nepriklausomybės 
metus Lietuvos komunistų 
partijos narių skaičius veik 
nesikeitė.

Dabar Liet. Komunistų 
Partijai jau priklauso 2% 
'jos gyventojų, tai šimtas 
gyventojų turi du komunis
tų partijos agentus.

Ir tie 2% visų Lietuvos

Sovietų Rusijos okupacinė 
valdžia Lietuvos admini
struojamos teritorijos ribų 
nebekeitė. Ribos nusistovė
jo, nors toli gražu ne visos 
lietuvių apgyventosios že
mės į tą teritoriją įeina. 
Teritorijos plotą sūdaro 
65,302 ketvirtainiai kilo
metrai (Žiūr. Lietuvos TSR 
administracinis - teritorinis 
suskiratymas, Vilnius, 1959 
m. 5 puslapis.) arba 25.- 
210 ketv. mylių. Šios teri
torijos sienose ir apsiribo
siu toliau kalbėdamas apie 
Lietuvos gyventojus.

Kalbant apie Lietuvos 
gyventojus, po teritorijos, 
antras labai svarbus ele- 
mentas-laikotarpiai, kuriuo
se vyko Lietuvos gyventojų 
visokiariopas pasiskirsty
mas: natūralinis judėjimas, 
mechaninis migravimas ir 
genocidinis naikini mas. 
Svarbiausios pažinimo da
tos būtų: 1923 metų rugsė
jo 17 d. visuotinis gyvento
jų surašinėjimas Did. Lie
tuvoje be Vilniaus krašto, 
1925 m. gyventojų suraši
nėjimas Klaipėdos krašte, 
1931 m. gyventojų suraši
nėjimas Lenkijoje ir kartu 
Vilniaus krašte, 1942 m. 
gegužės 27 d. vokiečių oku
pacijos metu surašinėjimas, 
kad ir skirtingoje teritori
joje be Klaipėdos krašto 
(67.199 ketv. km.),ir pa- 
galiaus, 1959 m. sausio 15 
d. Sovietų Rusijos admi
nistracijos surašinėjimas ir 
karo meto bei okupacijų 
mechaninis gyventojų ju
dėjimas ir genocidinis jų 
naikinimas.

Labai gaila, kad pilno 
gyventojų pasiskirsty m o 
dabartinėje teritorijoje ne
turėjome anksčiau. Neturi
me jo ir dabar, nes toli 
gražu dar ne visi 1959 me
tų surašinėjimo duomenys 
paskelbti. Todėl, daugeliu 
atvejų, bus operuojama 
prielaidomis ir apskaičia
vimais kaip galima arčiau 
menamos tikrovės.

II
Pagal anksčiau minėtus 

surašinėjimus Lietuvos gy
ventojų skaičius buvo:

ą) 1923 m. Did. Lietuvos 
dalyje ............ . 2.028.900!

b) 1925 m. Klaipėdos
krašte .................  . 141.705

c) 1931 m. Vilniaus
krašte............... 617.500(?)

Viso: .... 2.788.105.
d) 1942 m. be Klaipėdos

Kiekvienas mūsų gali su
prasti , kad paskutiniųjų 
metų įvykiai turėjo žymios 
įtakos ir Lietuvos gyvento
jų kitimui. .Juozas Audė
nas tuo klausimu Vliko su
važiavime šių metų lapkri
čio 12 d. skaitė įdomią 
paskaitą. Manydami, kad 
tas klausimas bus įdomus 
ir Keleivio skaitytojams, 
tą paskaitą čia spausdinakurie sistematiniai 

v-.-!; zuoja kontaktus su
organi- 

Skan-
dinavijoje gyvenančiais pa- 

(Ei BBC radijas (Lon- baltiečiais ir stengiasi juos 
done) lapkričio 10 dieną nuteikti sau palankia kryp- 
perdavė būdingą žinią apie timi.
naujus sovietinius bandy
mus pei’sekioti užsienyje

B? oiLalama zw<nc(iauja
me.

Red.

I

gyvenančius pabaltiečius ir
Grįžę nedrįsta kalbėti
“Eltos Inf.” bendradar-

Įnešti i juos netikrumo jau-' bis dar praneša iš minėtos 
smą. Britų radijas būtent spaudos konferenc i j o s 
pranešė, kad sovietų vy
riausybė Įteikusi britų am
basadoriui Maskvoje notą, 
kurioje reikalaujama iš
duoti sovietams Anglijoje 
gyvenanti estą, kuris karo 
metu būk priklausęs vokie
čių esesininkų daliniams. 
Sovietinėje notoje estas va
dinamas karo nusikaltėliu. 
Nusikaltimai esą Įvykdyti 
Estijoje. Kai britų radijas 
žinią paskelbė, ištisas so-

Stokcholme apie keistus 
reiškinius ryšium su vyk
stančiais iš Skandinavijos 
Į Pabaltijį turistais. Keis
tumas štai kur: Daugelis 
tų turistų grįžta iš savo Pa
baltijo tėvynės lyg “pasi
keitę”, savyje užsidarę, ven
gia ką nors papasakoti, 
ima šalintis pabaltiečių 
egzilinių organizacijų ir 
panašiai. Atrodą, lyg jie 
tėvynėje būtų buvę pasida-

vietų notos tekstas Londone i vę “smegenų plovimui’
dar nebuvęs gautas.

Galima abejoti, kad bri
tų ar kita kuri Vakaių vy
riausybė sutiks patenkinti 
tokius av panašius Maskvos 
reikalavimus. Tikriaus i a, 
tai supranta ir pati Mas
kvos vyriausybė. Bet ji da
ro tokius bandymus viena 
propagandiniais sumetimais, 
kita, siekdama pavei k t i 
užsienyje gyvenančius pa
baltiečius.

Kitos priemonės 
pabaltiečiams vilioti

“Eltos Informacijų” ben
dradarbis Skandinavijoje 
praneša iš Stockholmo, kad 
sovietiniai organai yra su
stiprinę “taikias” priemones 
pabaltiečiams i tėvynę vi
lioti. Sovietai pastaruoju 
metu sustiprinę savo dėme
sį estams, latviams ir lie
tuviams, gyvenanti e m s 
Skandinavijoje. Tai pabrė
žė ir estų veiksnių dabuo- 
tojas Švedijoje Ilmar Lann 
Stockholme įvyk u s i o j e 
spaudos konferencij o j e. 
Skandinavijos pabaltiečiai 
apipilami sovietiniais pro
pagandiniais raštais lietu-į 
vių. latvių ir estų kalbomis. j 
Sovietų ambasadoje Stock-i

Pavyzdžiui dvi estės, kurios 
su archeologine ekskursija 
buvo nuvykusios į Pabalti
jį, grįžusios į Upsalą, kate
goriškai atsisakė ką nors 
apie tą kelionę papasakoti. 
Stockholme esamomis ži
niomis, tokių “keistų tu
ristų” skaičius estuose ir 
latviuose siekiąs arti šimto. 
Galima* dalykas, kad so
vietiniai organai čia varo 
šantažą ir su gyvenančiais 
Pabaltyje tokių turistų gi
minėmis. Turistai bijodami 
savo aplankytiems gimi
nėms sudalyti kokių nors 
nemalonumų, verčiau tyli. 
Kita vertus, sovietiniai or
ganai tikisi vieną kitą to
kių turistų užverbuoti savo 
pogrindžio užsimojimams 
Vakaruose.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

šovė į kiškį, pataikė į mešką.

Nors amžių būvyje Lie
tuvos valstybinė teritorija 
daug kartų plėtėsi ir siau
rėjo, nors kaltais ir kitų 
tautų Lietuvos valstvbėn 
buvo įjungta, bet nė vieną 
kartą Lietuvos valstybinėje 
teritorijoje nebuvo apjung
tos visos žemės, lietuvių 
apgyventos. Tai viena iš 
didžiųjų mūsų tragedijų, 
kad krašto valdovai, rodos, 
galėdami tai padaryti, į savo 
valstybės ribas neįjungė 
visos lietuvių tautos ir jos 
apgyventųjų žemių.

Šiandien mums patiems 
būna sunkumų susikalbėti 
tarp savęs, kuomet pi adeda- 
me aiškintis, kur Lietuva 
prasideda ir kur ji baigia
si. Ir paskutiniame nepri
klausomos Lietuvos laiko
tarpyje, nepajėgėme atkur
ti ir išlaikyti L'etuvos val
stybės, ne tik savo etnogra
finėse ribose, bet ir paga! 
mūsų su savo kaimyninėmis 
valstybėmis sudaiytąsi a s 
sutartis. (1920 m. liepos 
12 d. sutartis su S-SSR pa
sirašyta Maskvoje ir 1920 
m. spalio 7 d. sutartis su 
Lenkija pasirašyta Suval
kuose).

Užėjęs Antrasis Pasau
linis Karas ir okupantų 
brutali jėga kelis kastus 
keitė Lietuvos teritorijos 
ribas. Bet po karo, per 
penkiolika praėjusių metų

gyventojų kalba visos Lie
tuvos gyventojų vardu ir 
talkininkauja okupantams.

Ir čia tenka nepaleisti 
iš akių, kad į tuos du pro
centus įeina tiek okupaci
nės kariuomenės dalinių 
kariai komunistai, tiek ci
viliai tarnautojai iš Rusijos 
kolonizacijos tikslais į Lie
tuvą atkelti. Tai iš tikrų 
Lietuvos gyventojų komu
nistų skaičius vargu prane
ša vieną visam šimtui.

♦
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Laikas atvėrė akis
Graikų komunistas D. j vės pagednti savo gyveni- 

Demetriades nuo 1923 m. mui. Jie yra tų, kurie valdo,
dalyvavo savo krašto pro
fesinių sąjungų judėjime. 

\ Partijon jis įstojo 1926 me- 
jtais. Partija buvo paskyru
si jį geležinkeliečiams or
ganizuoti. Pilietinio karo

! Graikijoje metu jis parti
zanavo, bet 1947 m. partija 
išsiuntė jį į Rytų Europą, 
kaip savo atstovą dalyvauti 
tarptautinėje oro ir sausu
mos susisiekimo darbininkų 
profesinėje sąjungoje, ku
rią tvarko komunistai.

Namon į savo kraštą jis 
grįžo 1959 metais ir Tesa- 
lorikuose Darbo Centre 
pasakė kalbą, kunos čia 
pateikiamosios ištraukos ro
do didelį šio žmogaus nu
sivylimą tuo, ką jis matė ir 
patyrė.

* * *
Aš tikėjaus, kad komu

nizmas sukurs geresnę ben- 
diuomenę. Keliais žodžiais 
nupasakosiu jums, ką ma
čiau vadinamosiose Liau
dies Demokratijose.

žinioje, o tie, kurie valdo, 
turėtų būti angelai, jei 
nepasinaudotų savo privi
legijuota padėtimi paten
kinti žmonių sąskaiton sa
vo pačių interesų.

Demokratini atsakomy
be:

Demokratija nepatikrina 
jokiai ekonominei ar so
cialinei santvarkai amži
nybės. Tai yra valdymas, 
kuiis patikrina nuolatinį 
keitimąsi ir gerinimą pilie
čių reikalų. Demokratija 
nėra atsakinga, jei esamasis 
režimas leidžia vykti iš
naudojimui, neteisybei, var
gui ir skurdui Žmonės ir 
jų vadai yra atsakingi, jei
gu nepasinaudojama lais
vėmis ir teisėmis, kurias 
demokratija numato.

Komunistai siekia suskal
dyti ir nugalėti:

Didžiulė atsakomybė, ten
kanti Graikijos komunistų 
partijai, yra ta, kad ji per 
pastaruosius 20 metų nelei-

NAMAS SUGRIUVO, BET JIS SVEIKAS Patraukė ji ir du Mid- 
dleboro skalbiamųjų auto
matinių mašinų įmonės sa
vininkus už tai, kad jų ma
šinomis šventą dieną mote
rys savo skalbinius skalbė.

Teisme jų advokatas įro
dinėjo, kad Įstatymas drau
džia žmonėms šventą dieną 
dirbti. Žmonės tose įmonėse 
nedirbo, dirbo tik mašinos, 
o Įstatymas apie jas nieko 
nekalba.

Valstybės gynėjas buvo 
kitos nuomonės. Su juo su
tiko ir teisėjas, nubaudęs 
minėtus' savininkus po $50.

Dabar tą bylą spręs auk- 
jščiausias Mass. teismas.I

URUGVAJUS

Ten, brangus mano drau- j do dabininkams pasinaudo- 
gai, tėra tik dvi klasės — ti savo demokratinėmis tei- 
darbininkai ir biurokratai, šėmi? ir priderinti visuome- 
Visi kiti buvo išnaikinti, nę prie šių laikų reikalavi- 
Kaimiečiai neteko savo ū-mų. Užuot tai dariusi, ji 
kių, kuriuos atėmė valdžia;Įvertė darbininkus atlikinėti 
jie neteko gyvulių ir visko, griaunamuosius veiksmus —

—Alou, Maik! kyti, kad jie turi raktą
—Sveikas, tėve! nuo dangaus vaitų ir gali
—Sei, Maik, ar tu gale- bile kam tuos vaitus atida- 

tum man pasakyti, kas yra ryti, jeigu bus užmokėta?
skaistykla? i —Sunku tuo tikėti, tėve, „ _ .

—Tėvas turėtum geriau bet iš tikrųjų taip yra daro- ką tuiejo, ir buvo paversti, tokius veiksmus, kurie ne
tą dalyką žinoti. ma. Kaip sakiau, šitą bizni už kasdieninį atlyginimą • tik nualino mūsų kraštą ir

Maiki, aš to nežinau. Tu sugalvojo popiežius Grigą 
man pasakyk, jeigu žinai, lius; paskui Trento konsi-

dirbančiais. Profesionalai, Į pasunkino žmonėms gyve- 
techniškieji darbuotojai ir j nimą, bet kartu mūsų kraš-

—Skaistykla, tėve, reiš- liumas jį patvirtino, ir jis apskritai visa vidurinioji to demokratiją pastatė į 
kia tokią vietą, kur tėvas tapo Romos katalikų baž- klasė neteko pagrindo po s,,nkin n»dMi. 
galėtum nusiskaistinti. nyčios dogma, tikėjimo kojų, kuri atėmė valstybė,

sunkią padėtį.
Piliečiai, kurie dalyvau-

reformuotos ir jie taip pat išvirto dar- ja prof. sąjungose, yra ki-—Ar tai būtų turkiška dėsnis. Bet 
piltis? bažnyčios piorestantai tą

—Ne, tėve, ne piltis. i popiežiaus Grigaliaus iš- 
—Nu, tai kas? : radimą atmetė.
—Tai yra tokia vieta, kur I —Na, o kaip tu rokuoji, 

mirusiųjų žmonių sielos nu- Maiki, ar negalėtume mu- 
valomos nuo nuodėmių ir ■ du tokį biznį užsidėti? 
tuo būdu paruošiamos dan-' —O kaip tėvas ji užsidė- gamybos priemonėmis. Ū- 
gaus karalystei. tum? • kis nepriklauso tiems, ku-

—O kur toks pleisas yra? j —Nu, galėtum padaryti rie apdirba jį; dirbtuvė ne-

v:« 1._--------------uiiiiimaid. vioi, nui iv uuv,
nebeturi nosavybės, jiems 
liko tik atlyginimas. 

Biurokratų vaidmuo: 
Komunizmas betgi nelei

džia darbininkams naudotis

Dalyvausime Pietų 
Amerikos kongrese

J Argentinos sostinėj 
Buenos Aires giuodžio 3-5 
dienomis Įvykstantį kongre-

New Yorke sugriuvo penkių aukštų namas. Lgniage- delegacTa Urugvajaus
sis, tikrindamas griuvėsius ar ten Bėra žuvusių žmo- < 6Jame^ dalyvaus ir gausi

___ niV» surado šunelė kuris feliko visai sveikas._______________  meninių pajėgų grupė, jų
tarpe ir mokytojos G. Stan-

•1111 i kevičienės vadovaujamasbėrai, kad dabar suprato jautimųsamba™
Gintai HS •

Lietuvių krikščionių de- noro demokratiškai ben- Pasibaigė komunistų 
mokratų jaunimo “Ateities” dradarbiauti su kitomis gru- “robaksas”
sambūriui šiemet suėjo 50 pėmis ir kad demokratiška- I Jaučiau kaip savaitę 
metų nuo jo Įsikūrimo pra- sis lygybės principas nėra trukęs\omunistų iaįkraštė- 
džios. Lietuvos katalikiš- jiems savas ar bent artimas. jjo ‘“f)arbas’’ 25 metų ir 
kosios pasaulėžiūros jauni- j “Nors dabar jų vadai jau kitų “sukakčių” minėjimas
mą paskatino susiburti į ir nebesivadina “tautos va- _ ‘ “robaksas” pasibaigė.
savo sąjūdį pradėjęs eiti dais”, tačiau jie savo lai- pustuzįnįs įš Argentinos ir 
Lietuvoje mokslus einan- kymusi politinėje lietuvių Brazilijos atvykusių vaike- 
čiam jaunimui skiltas mė- veikloje dar nei a Įrodę, jr mergaičių, kurie buvo 
nesinis leidinys “Aušrinė”, kad jie yra iš esmės ir nuo- paVaišinti* pavežioti po 
Ten prasidėjo pasauležiū- slidžiai pasikeitę į demokia- miesto apylinkes, nuvežti 
i iniai ginčai. Tų ginčų pašė- tizmą”. pas iįetUvius ūkininkus ir
koje atsirado katalikų jau-; Visa tas teisinga, bet tos lietuviu bolševikėlių popie- 

skirtas laikraštis pastabos dar pritinka ir fiaus Stasio Rasiko palai-iš neturtingiausių ir la
biausiai nepatenkintųjų kla
sių. Tokie lengvai pasiduo
da tariamai pažangiems‘vardu. Tai buvo 1910 me-jūdžio atskilusiems arba

nimui
“Ateitis” ir visąs tas sąjūdis kaip kuriems iš kriKScio- mįntk išvyko pas savo tėvus, 
buvo pavadintas ateitininkų niškosios demokratijos są-

komunizmo šūkiams. Ko- tais.
munistai, pasinaudodami Yra neabejotinų įrodymų.

Ar tu žinai adresą? taip, kaip marijonai: siun-
—Ar ir tėvas norėtum tinėti žmonėms gromatas,

tenai apsivalyti?
—Ne, Maiki; aš norėčiau 

sužinoti, ar nėra tenai ma
no frento Tilviko. Matai, 
marijonų tėvas prisiuntė 
man gražiai išdrukavotą 
gromatą iš Clarendon Hills 
ir sako, kad jie tenai turi 
raktą, su katruo atidaro 
dangaus varius toms dū
šioms, ką būna skaistykloj. 
Ale, sako, reikia parašyt 
jam gromatą ir pasakyti 
mirusio žmogaus vardą, 
kad žinotų, kuriam tuos 
varius atidalyti. Žinoma, 
tas ne už dyką. Piaiso jis 
nepasako, ale nori aukos. 
Taigi, jeigu žinočiau, kad 
toj skaistykloj yra mano 
frentas Tilvikas, kuris nu
kritęs nuo piazos užsimušė, 
tai jau nusiųsčiau tam ma
rijonui kokį dolerį, tegul 
įleidžia Tilviką Į dangų. 
Bet pasakyk, kaip tą suži
noti, neturint skaistyklos 
adreso?

—Tėve, adreso nėra.
—Kodėl nėra? Jeigu yra 

tokia vieta, tai turi būti 
ir adresas.

—Bet nėra ir tokios vie
tos, tėve.

—Juk sakei, kad yra.
—Ji tik yra išgalvota, 

tėve.
—O kas ją išgalvojo?
-Ją išgalvojo popiežius 

(ii igalius, vadinamas Di-j 
džiuoju.

—Maiki, aš tavim neti- Į 
kiu. Kaip gi popiežius ga-1 
lėtų išgalvoti tokį daiktą, 
katro nėra, ir kaip marijo
nai galėtų siuntinėti per 
paštą savo gromatas ir sa-

pasinešusiems atskilti.
J. K.

Mirė 3 lietuviai
Lapki ičio mėnesį pra

džioje mirė 3 lietuviai: A- 
domas Škiperis, Povilas

priklauso darbininką m s. 
Viskas priklauso valstybei.

gausia propaganda, organi- kad 1926 gruodžio 17 d. 
zacinėmis priemonėmis ir perversme uoliai dalyvavo AR ŠVENTADIENI GALI Vičinas ir rokiškietis 56 m. 
drausme, įsisunkę į prof. i ir kaip kas iš ateitininkų, MAŠINA DIRBTI? amžiaus Balys Nemickas.
sąjungų tvarkymą, pradeda bent jų tas perversmas ne- --------- j Pastarasis buvo gana ap-
organizuoti jas iš viršaus; buvo smerkiamas. Tokį klausimą gauna sišvietęs ir Lietuvą mylin-

kad turime raktą, katruo Kas yra ta valstybė? Tai <tada. prof. sąjungos, užuot O štai dabar, jau didės- , spręsti Mass. aukščiausias tis tautietis, palikęs liūdin-
galim atidalyti dangaus žmonės, kurie savo rankose 
vartus čyščiaus dūšioms, laiko valstybės valdymą —
ir priimti aukas. Ir aš be
einu, kad pinigų gautume. 
Vat ju sei?

—Ilgai tokio biznio ne
dalytum, tėve.

—Kodėl?
—Atsidurtum už grotų.
—Sakai, Į Iakupą mane 

pasodintų?
—Tikrai pasodintų.
—Nu, tai kodėl marijo

nų nepasodira?-
—Dar neatėjo laikas, 

tėve. Dar pusė Amerikos 
balsavo už kataliką j'rezi
dentą. »

—Tai ką tu čia nori pa
sakyt, Maiki?

—Noriu pasakyti, kad 
kol kas dar niekas marijo
nams biznio negadins ir už 
grotų jų nesodins.

—Ar tu mislini, kad ateis 
kitokie laikai?

—Aš, tėve, neabejoju. 
Laikai greitai mainosi.

PASKUTINĖ SUTARTINĖ

biuroki atai. Taigi esmėje 
jiems viskas priklauso. Jie 
tvarko viską be jokios kon
trolės. Jie gyvena kaip 
karaliukai ir sudaro naštą 
žmonėms. Jie turi namus, 
vilas, tanius, automobilius, 
specialias krautuves, pri
vačias ligonines, atskirus 
gyvenamuosius rajonus.

Darbininkai priklauso nuo 
biurokratų malonės:

Darbininkai neturi tikrų 
profesinių sąjungų, neturi 
teisės streikuoti ir visiškai 
priklauso nuo tos biuro- 
kratijos malonės. Jie dirba 
ilgesnes darbo valandas, 
negu mes čia Graikijoje, 
ir pagal tokias išdirbio nor
mas, kad jų atlyginimai 
išeina mažesni už mūsų. Aš 
klausiu jus, ar tai socializ
mas? Ar tai dėl to mes 
(komunistai) savo krašte 
liejome kraują?

Tuose kraštuose vyriau
sybė gali sulikviduoti bet

tarnavusios darbininkų rei- nio laiko nuotolyje, krik- į teismas. Reikalas toks. 
kalams, paverčiamos prie- ščioniškojo - demokratiško I Visose Amerikos valsty 
danga politinės partijos, “Jaunimo Žygiai” N 2-3 bėse yra įstatymų, kurie 
kurios tikslas yra nuversti (22-23) M. Gečionis į mus
demokratiją.

Teisė streikuoti:
prakalba kita kalba:

“Ir gyvendami demokra-

šioms dienoms nebetinka, 
bet jie nėra panaikinti. O

čia žmoną Oną Jurelytę- 
Nemickienę, brolį agrono
mą Lietuvoje ir brolvaikį 
dr. Nemicką New Yorke. 

Lai būna jiems visiems

Vadinamosiose liaudies takiausiame krašte pasau- 
demokratijose prof. sąjun- ^ar dai
gos jau seniai yra paverstos na* ** aukšto žiūri į ameri- 
valstybės įrankiu. Jų <vado- kiečiu demokratiškumą ,ir 
vybes skiria partija, ir jų vienur ar kitur, ypač per

radiją, pasigirsta politinių 
pasisakymų, kurie yra prie-

įstatai skirti ne tiek rūpin 
tis dabininkų reikalais, 
kiek veikti darbininkus, iin»* ne tik amerikietiškam 
kad jie didintų gamybą Ė i demokratizmui, bet ir iš vi- 
vykdytų partijos užsimoji- Į40 nesiderina su demokra- 
mus. tinę lygybės dvasia”

Čia, Graikijoje, mes ga
lime protestuoti, galime 
streikuoti, kreiptis į įvai
rias valstybines tarybas. 
Liaudies demokratijose dar
bininkas negali net ir gal
voti apie tokius dalykus, 
net ir tuo atveju, kai ne
teisybė ir išnaudojimas da
rosi nepakeliami. Komuni
zme nėra vietos socialis
tams ar konservatoriams; 
joks socialinis siekimas

Toliau to straipsnio au
torius pastebi, kad grupė 
(o teisingiau gal tos gru- 
pės), kurios kitados ideali
zavo nedemokiatišką rėži 
mą, buvusi Lietuvoj, iki 
šiol nėra pasmerkusi tos 
santvarkos. “Jaunimo Žy
giai” smerkia ir tuos, kurie 
Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete neturi

jei nėra panaikinti, tai lengva Urugvajaus žemė. 
jiems nusikaltusius galima M
bausti.

Kokių juokingų yra Įsta
tymų, pakaks priminti, kad 
pavyzdžiui Elizabethtown,
Tenn. yra Įstatymas, kuiis 
draudžia moterims gatvėj 
rūkyti, ant kojų grandinėlę 
nešioti, lijant gatvėj be liet
sargio pasirodyti.

Vienur kitur polici j a ______
kartais prisimintą tą ar kita ,
niekam nebetikusi įstatymą Pakalbinkim draugus ir 
ir “nusikaltusius” patrau- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kia atsakomvbėn. vį.” Kaina metanu tik $4.00

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raevvell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

Saulele raudona —
Vakaras netoli 
Paskutinei kelionėlei 
Su saule namolei.

Lakėme šnapselį — 
Pralošėm dvarelį.
Kas pasūpuos, kas paūtmos 
Mus šaltam karstely?

Nei jauna mergelė.
Nei raiba gegelė.
Tik vėjelis lakūnėlis 
Svetimoj šalelėj.

Alfonsas Giedraitis

kuri pilietį, kurio pažiūros negali gauti išraiškos savo 
skiriasi nuo vyriausybės, politinėje organizacij o j e.

! pasiteisindama tuo, kad jo! Pagrindinis dalykas, kuris 
pažiūros yra “priešingos i mūsiškį* pasaulį skiria nuo 
proletariato interesams”, to i komunizmo, yra tai, kad 
proletariato, kuris tvarko- čia kiekvieno socialinio ir 
mas nežmoniškomis prie- ekonominio pasikeitirąo kil- 
monėmis. Išdava tokia, kad mė yra žmonės; komuniz- 
darbininkų klasė negali me viskas yra primetama 
pravesti jokių savo reikalą- viršaus.
vimų. Nelaimė* išvengta:

Diktatūrinėse santvarko- Labiausiai esu patenkin-
vis tiek, ar komunisti

nėse, ar fašistinėse, žmo
nės netenka visų savo lais
vių, ir dėl to nebūna lais

o tąs, kad galėjau grįžti į 
savo mylimą kraštą ir susi
daryti progos pasakyti vi
siems geležiu kgliečiams, vi-

sai dai bininkų klasei, visai 
graikų tautai, kad kelias į 
socializmą gali būti pasie
kiamas tik per demokratiją.

Šiandien, klaupdamasis 
prieš kapus tūkstančių tų, 
kurie mirė pilietinio karo 
metu, pareiškiu, kad didelis 
laimėjimas yra tai, jog ko
munistai nelaimėjo. Nesvar
bu, kiek nepasisekimų yra 
mūsų krašte, nes jie vis tiek 
jokiu atveju negali būti 
lyginami su tuo, kas būtų 
atsitikę, jei jie būtų lamėję.

“D. Balsas”

KELEIVIO“
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mulu kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Eėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na kaira parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendouaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay----- :------South Boston 27, Mass.
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AUKSO STABAS
PASAKA

Kažin kurioje šalyje, kažin kurioje karalystėje gy
veno žilabarzdis senis. Sklido gandai, kad jo išmintin
gumas viršija jo gerumą, o gerumas nenusileidžia išmin
tingumui.

Pačiame didžiausiame šitos šalies mieste, kur gy
veno gerasis išminčius, pačioje n iukšmingiausioje aikš
tėje stovėjo tūkstančio ir vieno žmogaus ūgio stabas; jo 
akys buvo deimantinės, plaukai iš gryno sidabro, o lie
muo nulietas iš aukso. O šios šalies liaudis aklai garbino 
šitą pabaisą, tikėjo, kad stabas sutvėrė žemėje gėri ir 
blogi, turtus ir skurdą, groži ir biaurumą.

Ir tiktai mūsų žilabarzdis senis negarbino stabo, nes 
netikėjo juo.

Iš pradžių jis giliai slėpė savo netikėjimą, bet lai- 
gui bėgant jam darėsi vis sunkiau saugoti šitą paslaptį, 
akmeniu užgulusią jo širdi.

Ir štai kartą, nebeiškentęs, jis atėjo i aikštę, kur vir
šum visako kyšojo stabas, ir kreipėsi i liaudį:

—Kodėl jūs garbinate stabą deimantinėmis akimis, 
gryno sidabro plaukais, aukso liemeniu? Argi ne jūs pa
tys jį čia pastatėte?

—Jūs manote, kad stabas sutvėrė jus, betgi jis pats 
jūsų rankų ir vaizduotės tvarinys: visatoje, išskyrus be- 
pradę ir begalinę, amžinai besikeičiančią ir niekeno nesu
kurtą gamtą, nieko daugiau nėra. Tad sugriaukite stabą, 
mano tėvynainiai!

Žmonės, klausę gerojo išminčiaus, iš pradžių nesupra
to jo, po to nustebo, po to supyko, dar po to, išlupę iš grin
dinio didžiulius akmenis, ėmė svaidyti jais senį. Tačiau 
jis kalbėjo toliau, žila barzda nusidažė krauju, bet jis 
nenutilo.

Ir staiga Įvyko stebuklas: senukas, po akmenų kru- panašaus į dainą. Du 
ša kalbėjęs tiesą, pradėjo jaunėti . . . Nuo to, kad jis jau- dienios . .
nėjo, jo balsas stip. ėjo, ir jis kalbėjo vis garsiau—jis da- su khaki kel

GANA KARTI’ GYVENTI

Garsioji aktorė Marilyn Monroe skiriasi su savo vyru 
rašytoju Arthur Miller, su kuriuo išgyveno apie 4 mt.

— šitas skystis ne tuoj 
vartojamas, bet kiek vėliau 
išmėginamas specialiai iš
rinktų karių pavojaus at
vejais.

— Visi vyrai vėl atsisėdo 
ant žemės ir pradėjo rūkyti 
cigaretes, kurias jiems iš
dalino vienas iš vyriausiųjų.

— šitas įvykis buvo ne

lionis iš Dubois, Pa.; P. Mergių- ,111.
nas iš Brooklyn, N. Y.; Mrs. B. 
KeMaitisiš Detroit, Mich.; Ant. 
Strazdas iš Detroit, Mich.; 
Augrust Poškus iš Rochester, N. 
Y.; Mrs. E. Peldunas iš Hun- 
tington, N. Y.; A. Bujavičius iš 
Manchester, Conn.; Mrs. M. Ki- 
zelevičius iš Uniou City, Conn.; 
V. Ausukaitis iš San Jose, Ca-

Visiems atsiuntusiems laikra
ščiui aukų, širdingai dėkojame.

Keleivio Admiaist racijav

MOKYTI BERAŠČIAI

BALTIJA

Tai šviesi žydra — žalsva,
Tai tamsi — lyg eglių kraujo.
Bėgi nenuilstama lengva.
Grasini — tokia švelni..:
Išdidi — o taip maldauji...
Krikštolo sparnai pakyla ir sudūžta 
lr sudūžta, kad pakiltų.
Spindulys mums ašaroje lūžta 
Į vaivorykštės auksinį tiltą.
Ką surasim, ko nerasim? Kur nueisim? 
Tik žinau, kad širdį išdainuosim.
Tik žinau — sparnų nebenuleisim,
Tik žinau-----------

Janina Degutytė

prieš šimtą metų, bet 1960 ir Mrs- p- 'Vitkauskas iš Po- 
metais spalio mėn. 15 die- ęuonock, Conn. 
ną 4 vai. ryto. Po 50 centu: J. Stanislovaitis

iš So. Bostono; Mrs. Lucy Shal- 
tman iš Hartford, Conn.; J. Ba- 
cevich iš Livonia, Mich. ir Ant. 
Shilala iš Los Angeles, Calif.

Smulkiais atsiutė: B. Jest- 
remskas iš Clevelaud, O.; F. 
Kersis iš VV’orcestjer. Mass.; Paul 
Shur iš Cleveland, O.; M. Ase- 
vicz iš Kearny. N. J.; Frank Jo- 
cas iš Brockton, Mass.; J. Shaw 
iš Ellenville, N. Y.;J. Staupas 
iš Baltimore, Md.; J. Brazaus
kas iš Detroit, Mioh.; S. Minal- 
ga iš VVorcester, Mass.; G. Dom- 
brauskas iš Muskegon, Mich.;

KIN1ETIŠKAI IŠKEPTA 
ANTIS

Kiniečiai yra geri vi
rėjai. štai kaip kiniečiai 
kartu iškepa ir išverda an
tį:
Paplautoje antyje praplau

na po dešiniu sparnu tar
pelį, pro kurį ištraukia vi
durius, švariai išplauna

___ anties vidų ir pro tą tar-
peij pripila vandens. Po to 
antį pakabina ant lazdos 

Įsu kabliu ir 30-40 minučių 
i laiko ant ugnies.

Taip antis iš visų pusių 
iš viršaus apkepa, o iš vi
daus išverda.

Amerikos Lietuvių Ben
druomenės spalio mėnesio 
biuleteny yra paskelbta ši 
įdomi ir visiems įsidėmėtina 
ištrauka iš Baltimorės L. 
B. Apylinkės pinu. V. Vo
lelio ir šeštadieninės mo
kyklos vedėjo M. Jauniškio 
atsišaukimo:

“Yra skaudus ir didelis 
tautinis nesusipratimas, kai 
išėję mokslą amerikoniškoje 
mokykloje dažnai lietuvių 
vaikai lieka beraščiais lie
tuviais, nežinančiais nei kas 
jie yra, nei kas jų idealai'*.

Daugiausia kalti dėl to 
yra tėvai, kurie nesirapina 
savo vaikų leisti į esančias 
lietuviškas mokyklas. O jos 

i juk yra visose didesnėse
K. Kvietkus iš Phila, Pa.; Mrs.1 lietuvių kolonijose ir jų 
S. Rubis iš Linden, N. J.; Juo-Įgalėtų būti dar daugiau, 
zas Maceina iš Chicago, 111. ir [jei tėvai tuo daugiau 1’ūpin- 
M. Radzevičius iš Springfield, tusi.

SKAITYTOJŲ BAISAI

berniuko“me- ir buvo matomi 
rai’b kurie buvo balti šonkauliai.

— Aš išgirdau du nežmo
niškus berniuko vyksmus,

Dėkojame

Aš, Elzbieta žedonienė, Jonas 
Kazlauskas ir Juozas Degutis, 

i neseniai lankėmės Floridoj, 
• kur turėjome progos pasidžiaug
ti gražia gamta ir maloniu 
poilsiu.

Griže namo, negalime pamir
šti floridiečių draugiškumo ir 
gražaus priėmimo Miami Lie
tuviu Klube ir Br. Jurkevičių 
namuose ir malonaus poilsio

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieęo. geriausia dovana kiek
viena proga. gražiais kietai? vir

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minircai, 404 r>sl.. kaina... .$6.00

1905 METAI, Kinm Bielinio atsiroi- 
nimų antroji dalis, 592 puslanian 
Kaina............. ........................... $6.00

•jui
muose.
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rėsi vis jaunesnis, jaunesnis n- jaunesnis ... ir a,nt

O tie, kui ie h e į jį akmenis, sparčiai se o. jų - jud-o apnnk gulintį ant buvo uždusinti jo burnoje, 
garos sulinko, ranKos drebėjo, akys ašarojo, jie buvo ne- žemės berniuką. Jie pasi-:jis sudribo ir jau nebejudė- 
bepajėgūs statyti stabus. , lenkė ant jo, apčiupinėjo jo jo. Iš perplautų šonų bėgo Benghamton. N. Y.

Tada bebaimis išminčius, tapęs visai jaunu, vienu .šonkaulius, masažavo jo kraujas. “Medicinos vyrai’’: --------------------
kumščio smūgiu nuvertė šitą milžinišką tūkstančio ir vie- —1— 
no žmogaus ūgio stabą.

jįl Ą
Jeigu tu visada drąsiai stosi ginti tiesos, nebijoda- . . in.v

mas, kad tave apmėtys akmenimis, tai ir tu, panašiai kaip Įko kaktą, o kitas, paėmęs kišenių keletą paprastu ar-_  . - l—..~ X— — Zr. nnnnnL-n * IHIKC

Visu vardu nuoširdžiai dėko
ju.

Mary Stasiūnienė

rankas ir kojas. Vienas i nuėmė jo pančius ir paso- MAIKIO ir T£Vo KRAITIS 
“medicinos vyras”, kurio ' dino. Kol vienas iš jų laikė 
rankos buvo nudažytos' berniuką, kad jis nepavir- 
okra, patrynė b e r n i u- stų, antras išėmė iš savo

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisa
kydami 1961 metų Keleivio ka

idoriu. atsiuntė Maikiui su
tąs gerasis išminčius 
išvengsi mirties.

būsi vertas amžinos jaunystės ir

Nazimas Hikmetas

nuo žemes saują smėlio, 1 batinių puodukų ir
apibarstė berniuko strėnas. .JUOS prie perpjautų šonų. atsiuntė: J. Sto-
- Atrodė, kad jie buvo; Kraujas bego kaip aliejus j5 No Be||more N y

patenkinti savo parinktaI Į puodukus ir greit pripildė ir A Banash ii Windsor,
auka ir jie pradėjo savo Juos

Tėvu dovanu.

būrimą, kerėjimą žodžiais. — Po to berniukas buvo

Tikybinis žudymas
V. FUNKIENĖ-GRINKEVIČIŪTfi

Žurnalistui Errol Frie- — Nakties metu mes 
mann pasisekė pirmajam nuvažiavome į Jadotville 
baltajam žmogui stebėti rytų Katangoje. Po maž- 
dabar taip garsėjusios Kon- daug 60 kilometrų važiavi- 
go balubos giminės ritualini mo, pravažiavus per vieną 
(tikvbini) žudymą. visai apleistą afrikonų

Štai kaip tas žurnalistas kaimą, mes sustojom ir 
pasakoja. ;išlipom iš mašinos. Mes

— Tai buvo šiurinėje nuėjom apie % kilometro 
Katangoje. kur balubos su- Per tankų miškelį. Ten ma- 
kilėlių centras. Jungtiniųį no palydovas . liepė man 
Tautų kareiviai tvirtindavo, palaukti ir dingo. Po de- 
kad sukilėliai naudojasi-simt minučių atėjo iš tam- 
skysčiu, kuris apsaugojusį sumos 2 vyrai, kurie stum- 
jųjų kūną nuo kulkų. Kul- darni mane su savo peiliais 
kos pasilieka kūno pavir- j nuvedė į kirtimą, kur turėjo 
šiuje ir gali būti vėliau i įvykti tas ritualas. Po ilgo 
rankomis ištrauktos. ! laukimo aš pamačiau tą

Tas žurnalistą sudomino,: nematytą tikybinį žudy- >paj spiegdavo vienas 
ir jis pradėjo ieškoti būdų ne
surasti progą pamatyti to — Ant žemės guiėjo 
nepapiasto skysčio gamini- tylėdamas ir nejudėdamas

Visi susirinkusieji giedojo vėl paguldytas ant žemės

nelengv a., berniukas. Jo rankos

vienodai (monotoniškai), 
kaip ir “medicinos vyrai”, 
kurie sukinėjosi aplink ber- 

! niuką ir judino rytmiškai 
savo kūno viršutines lie
mens dalis. Savo rankomis 
jie lėtai glostė berniuko 
kūną. Tas paslaptingas ir 
vienodas rankų plojimas 
bei giedojimas darė hyp- 
notišką įspūdį. Viskas, ro
dos. buvo taip baugu, net 
medžiai stovėjo aplink su
siraukę ir pikti. Visi susi
rinkusieji atrodė lyg hipno
zės stovyje, jųjų lūpos ju
dėjo be garsų, tartum ko
kios mašinos judinamos, o 
jųjų akys nė akirmirksnio 
neatsitraukė nuo surišto 
berniuko. įtempimas vis di
dėjo, jis buvo vos pakelia
mas, kai pradėdavo spiegti 

iš
“medicinos vyrų”.

—Abu “medicinos vyrai 
įkartu nuėjo prie ugnies ir 

Jr: paėmė kiekvienas po lenk
tą peilį su stipria geležte. 
Grasinančiai mojavo jie 
peiliais ore. Staiga visi nu
tilo. Nustojo ploti ir giedoti.

— “Medicinos vyrai” 
atsiklaupė šalia berniuko, 
jųjų peiliai sublizgėjo virš

mą. Tai buvo
Penkias dienas jis ieškojo kojos buvo surištos odiniais 
kaimuose, kol surado žmo- diržais. Visas jo kūnas 
gų iš balubos giminės, ku-; buvo suprakaitavęs.. Jo 
iis už mažą atlyginimą su- akys buvo nuvargusios, 
tiko nuvesti jį pažiūrėti, Tiktai jo alsuojanti krūtinė 
Bet afrikonas pasakė: “Aš:rodė, kad jis dar gyvas, 
nuvesiu tave į ritualinį Jis gulėjo ant pilvo, o 
susirinkimą, bet aš negaliu aplink jį sėdėjo ant žemės (aukos* ir su geru įgųdimu 
garantuoti, kad “medicinos dešimt sudžiūvusių ir rauk- įjie perpjovė abu berniuko 
vyrai” leis tau žiūrėti. Aš sietų vyrų ir tiys kariai.: šonus. Pjūviai buvo apie 
net negaliu garantuoti, kad Jie tyliai ir ritmiškai plojo pusę metro gilumo, ėjo nuo 
gyvas grįši”. jankėmis ir murmėjo kaž ką pažasčių iki klubikaulio

Vienas iš vyrų, kurie sėdėjo 
aplink jį, priėjo prie jo ir 
pabarstė baltais kain dras
ka atrodančiais milteliais 
berniuko žaizdas. Kraujas 
nustojo bėgęs. Du kariai 
išnešė berniuką, kuris tuo 
laiku dar alsavo.

— Tada prasidėjo

Conn.
S2.00 atsiuntė Mrs. M. Sta

siūnas iš Homer, N. Y.
Po $1.25: A. Sarulis iš Mon- 

tevideo, Urugvajuje; C. Petkū- 
nas iš Philadelphjos, Pa.; Jos. 
Ambrozaitis iš Portage, Pa.; 
Mrs. T. Smith iš Montreal, P. Q, 
Kanadoje ir J. Matulonis iš Fle- 
mington, N. J.

Po $1.00: Wm. Mikonis iš Ro-
pa- chester, N. Y.; Adam Naiva iš

slaptingas giedojimas ir Poąuonock, Conn.; Zig. Gapšys 
murmėjimas prie kraujo pil- iš Baltimore, Md.; Mrs C. Ablan 
nų puodukų. Vienas senas iš Batavia, III; Geo. Klimas iš 
vyras padavė paprastą Rochester, N. Y.; Simon Mike-
kartoninę dėžę, kurioje----------------------------------
buvo sutrinti į miltelius
žmogaus viduriniai orga
nai — širdis, inkstai, tul
žis, pūslė ir tt. įprastai tos 
dalvs imamos kūdikio, ku
ris buvo paaukotas rituali
niam žudymui.

— “Medicinos vyrai” 
sutiko šitą dėžę su garsiais 
ryksmais ir histerišku juo
ku. Vėliaus visa grupė ap
supo “medicinos vyrus” ir 
atidžiai stebėjo, kaip jie 
maišo kraują su tais milte
liais tam tikrame inde. Po 
dar kęlių giedojimų ir bū
rimo ženklų tas mišinys 
buvo paruoštas ir indas ėjo 
per rankas nuo \ no prie 
kito vyro ir kiekvienas ra
gavo. Taio įsitikinę, kad 
naujas stebuklingas skystis 
yra geras, visi iš karto pra
dėjo labai gyvai viens su 

kalbėtis ir histeriškai

JAM SAUGU

šitas 1 mėty vyras jaučiasi 
saugiai bulviy maiše tuo 
metu, kai jo tėvai užimti 
New Yorko uosto muitinėj. 

Jie grįžo iš Italijos.

domūs atsiminimai, 4' 
na ................ ......................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruoš? Anicetai Simutis, daugy
bė žinių lietuviu i anglų kalbomis 
apie Iiet””ius visame pasauly. 

464 ps!. Kaina ........................ $6.50

UETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ii- suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos sn gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim.
butieni, .1. Gimbutas. J. I,ingis, J. 

j Balys ir J. Žilevičiui 226 nsL. 
kaina......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus nnsikal. 

bėjintus. Kaina ....................15 Cnt.

MARLBOROi ’GP ‘S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. I .kienė, ge
ras vadovais lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO sočia LT ZMO 
PRADAI. Populiari ir madinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 50c.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl. 
kieti v »"eliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1926 metų Suvalki
jos ūkininku sukPimo. nneš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 29Q 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valua- 
ko r«mano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.00

LIETUVIU LIAUDIES ‘MENAS, jo 
meninių ■formų nlėtoiimrsi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn dangvbe paveikslų, gerame 
popkriaje. Kaina .................... $8.50

SIAURH0.TU TAKELIU, K. B. 
Kriančiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
laibai daug informacijų, 06 psl. 
Kaina.................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT. 
STAVS VIETTN'NKAS? Parašė 
kunitae M. Valadka. Svarbu susi

* pažinti. Kaina ....................... $1.20

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

KODftl. AS NETIKTU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLV-LTETUVTŲ KAURŲ ŽODY- 
NAS, virš 20,ft00 žodžių, 268 pus
lapiai, kaina ............................ $4.00

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

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

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI. M. Kati
liškio ineištriSKaš apraSyrHSS, kaip
karui einant prie galo tūkstančiai 

i lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct.

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 259 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina .......................... $2.50

A. KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina........... $4.00

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
\oje. Kaina............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Futino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

kitu 
juoktis. u y

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 E. Broadw*Z ------i------  <0. Boston, Mass.
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KONSULATAS JIEŠKO
Ambra&ka Vaclovas, gyvenęs ; Bronė.
Kazokų km., Surviliškiu vai., 
Kėdainių apsk.
Bendorius Silvestras, Jono ir 
Agotos sūnus, gimęs Burokų 
km., Suvalkų

Mečioms, Jonas, Jurgis ir Ka
zimieras, Jurgio sūnūs.
Motuzas Stanislovas, Stanislovo 
sūnus, gimęs Amerikoje, gyve
nęs Čikagoje.

činskis Kazimieras iš Gudelių i Šriubiškis, du broliai, Kazio
_ a a awa « 1 1-_
km., Varnių vai., Telšių apsk. 
Daukšienė- Pranekevičiūtė, vy
ras Daukša Vaclovas.
Dėdelytė- Ausevičienė Ona iš 
Totorkiemio km., Kaupiškio 
vai., Vilkaviškio apsk. 
Gorauskas-Grokala Algirdas. 
Goštautas Algirdas. Antano 
sūnus, gimęs Joniškyje.
Kemeža Andrius, žmona Pranė 
ir sūnus Mindaugas, 1945 me
tais buvę Drezdene, Vokietijoje. 
Kisiūnaitė Elena, Justino dukt. 
Kisiūnas Stasys, gimęs 1919 m. 
Leonavičius Viktoras, gimęs 
Šėtoje 1919 m.
Ličkus Jonas iš Darataičių km., 
Šiluvos vai., Raseinių apsk., 
ir jo sūnus Vaclovas, gyveno 
Čikagoje.
Lopšaitė-. Martišienė Ona iš 
Upynos m., Skaudvilės vai. 
Lukoševičius Antanas ir Fe- 
likas, Prano sūnus.
Melkitas Julijonas ir Mateušas 
iš Daktarių km., Ylakių vai. 
Motušaitė Barbora, Jana irOna,

sūnus, gimę Sriubiškių km., 
Pandėlo vai., Rokiškio apsk. 
Stepnavičius Bernardas ir jo 
sūnus, gyveno Rockford irChi- 
cago, 111.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

DAR KARTĄ PASISAKĖ 
UŽ PABALTIJO LAISVĘ

(E) Melbourne, Austra
lijoje, lapkričio 5 d. įvyko 
Pabaltijo ir kitų tautų ben
dras mitingas prieš sovieti
nį kolonializmą,

PASKUTINI KARTĄ BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Prezidentas D. D. Eisenhower su žmona šiemet pasku
tinį kartą Padėkos Dieną šventė Baltuosiuos Rūmuose.

LIETUVOS VĖLIAVA 
ROSARIO ROTUŠĖJ

(E) Argentinos milioninio 
kuriame' miesto dienraštis “La Ca-

pirmininkavo Melboumo pital” plačiai pranešė apie 
miesto burmistras Evans, lietuvių dalyvavimą Ar- 
Pagrindines kalbas pasakė gentinoje gyvenančių tau- 
senatorius McManus ir tų parodoje. Lietuvos him-
Australijos ministeris pir- no tekstas, vytis ir vėliava, 

__ ~ mininkas Menzies, kuris,'gražiai įrėminti, esą patai-
Jono dukterys, *"i§ "vytogalos’ kaip žinoma, jau Jungtinių Įpinti visam laikui Rosario 

Tautų sesijos proga įskėlė j miesto rotušėje. Lietuvių 
Pabaltijo tautų laisvės rei-! atstovai įsirašė į miestokm., Skaudvilės vai.

Panavas Boleslovas, Igno sū
nus, gyveno Hartford, Conn. 
Stankus Aleksandras-Karolis, 
Apolinaro sūnus (buvęs Stan- 
kiewicz-Golzner), gyvenęs Vil
niuje, Antakalnio g. 12 c. 
Babravičius Aleksandras, Lau
ryno sūnus, gimęs Dargužiuose. 
Buinickis Antosė, Liudviko d. 
Burneekis Jonas. Jono sūnus.
gimęs Amerikoje, gyvenęs Či
kagoje.
Dauskursienė Lena, Julijono <L 
Elkimavičius (Elkine) Stanley, 
gyveno Hartford, Conn. 
Giedraitis Vincas, Antano sū
nus, žmona Giedraitienė-čelky- 
tė Julija, gyveno Sao Paulo, 
Brazilijoje.
Kriščiūnas Vitalis, Mykolo sū
nus, Kazokų km., Pasvalio vai., 
Biržų apsk., ieško giminių, 
prietelių ar kaimynų. 
Krizauskas Petras, Kazio sūn. 
Laukšas Stepas (kitaip Lukas 
Steven), Juozo sūnus, ir žmona

DABAR JŪS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE į

?IR KITAS U. S. S. R. VIETAS'
• PAVIENIAI AR GRUPĖMIS
į Tūkstančiai pasitenkinusių lanky.
/ tojų sako apie darbingumų 

COSMOS TRAVEL 
- BUREAU, Ine, New Yorke,
• kuris tvarkė jų keliones j įvairias 
f SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.
į MES PADEDAME JUMS
( SUTVARKYTI VIZŲ IR
' KELIONIŲ REIKALUS.
{Informacijų dėl vizų reikalavimų 
f ir rezervacijų, prašom rašyti 
į arba kreipkitės:

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine.

3 45 We»t 45th Street,
Nevv York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711
COSMOS . . . padeda keliauto

jams jau nuo 1898 metų.

J

grįžta į Lietuvą.
Lahai yra svarbus gy- 

ventojoų tarp miesto ir 
kaimo pasiskirstymas. Jis 
įvairiais laikotarpiais buvo 
procentais išreiškiamas ši
taip:

į Kaimo gyventojų 1923 
m. — 80, 1939 m. — 77, 

J1942 m. — 82, 1959 m. — 
61 .

Miesto gyventojų 1923 m. 
— 20, 1939 m. — 23, 1942 
m. — 18, 1959 m. — 39.

Iš šių duomenų matyti, 
kad karo metu daug gy
ventojų buvo iš miesto per- 
sikraustę į kaimą, o prie 
bolševikų kas tik išsprunka 
iš kaimo, traukia į miestą. 
Ypatingai tragiška kaimo 
gyventojų padėtis prasidėjo 
su žemės ūkio kolektyviza
cija ir po kaimus siautūs 
bolševikų raud. daliniams 
(istrebiteliams) Be to, bas
to pramoninimas daro savo 
įtaką.

(Bus daugiau)

Pakelė algas valdininkams 
ir sau

Praeitą savaitę Mass. 
atstovų rūmai, baigdami 
savo posėdžius, nutarė pa
kelti algas 35,000 valstijos 
tarnautojų. Mokesčių mo
kėtojams per metus tas pa
kėlimas atseis 7 su puse 
milionų dolerių.

Nepamiršo įstatymų lei
dėjai ir savęs. Jie sau pa
kėlė atlyginimą $2,000 me
tams. Jei tam pritars ir se
natas, tai įstatymų leidėjų 
atlyginimas bus $5,700.

Maine įstatymų leidėjai 
tegauna $700, Rhode Island 
ir Connecticut po $300, o 
Vermont tik $100.

Daugiausia moka New 
York — $7,500, Kalifornija 
ir Illinois po $6,00.

PUIKI PROGA
Dėl senatvės ir nesveikatos parduodu 
namus Floridoje: 3‘<x akrų orančių 
ir greipfrutų sodas, 220 medžių, na
mas iš 6 kambarių, garažas 2 maši
nom, atskira vieta vištoms (jei no
ri laikyti), kitos “cottoge” iš vieno 
kambario, beveik nėra taksų; sodas 
duoda $1,000 per metus. Netoli žu
vingas ežeras, 4 mylios iki Eustis 
miestelio, 12 mylių iki Grand Siland. 
Labai gera vieta, 20 pėdų virš van
dens, noriu parduoti tik lietuviams. 
Kaina $15,000. Rašykit:

J. Miletz
R R 2. Box 274
Letsburg, Fla. (48

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
vyru 55 metų ar vyresniu. Daugiau 
informacijų per laišką. Rašykite:

Mrs. C. Stonkus
11019 96th Street, <50
Edmonton, Alto, Canada

Vidutinio amžiaus vyras vedybų tik
slu ieško merginos arba našlės. Esu 
negirtuoklis, pasiturintis. Plačiau pa
rašysiu per laiškų. Rašykit lietuviš
kai ar angliškai. Adresas:

John Casey 
211 Walnut St.,
Newark 5, N. J. (49

Tiesa akis atidaro.

kalą. Ministeris pirmininkas 
plačiai nušvietė “nuotykius” 
Jungtinėse Tautose su Chru
ščiovo batu ir kt. Jei Mas
kva būtų tikrai suinterasuo- 
ta sėkminga kova prieš ko
lonializmą, ji turėtų nuo 
savęs pradėti ir duoti laisvę 
Pabaltijo ir kitoms tautoms. 
Dar kalbėjo ir senatorius 
Hannen. Mitinge priimtoje 
rezoliucijoje australų vy
riausybė prašoma daryti 
žygių, kad pavergtųjų tau
tų laisvė būtų atstatyta.

Įdomu pažymėti, kad mi
tinge dalyvavo apie 3.000 
žmonių, kaip pastebi “Tė
viškės Aidai”. Tik esą gai
la, kad lietuvių dalyvių 
nuošimtis nebuvęs didelis. 
“Mes esame didvyriai tiktai 
tarpusavio kovose, jr mo
kame nešti rezoliucijas dir
bantiems, tačiau bendroje 
kovoje su komunizmu da
lyvauti nerandame reikalo”, 
karčiai priduria laikraštis.

KENNEDY TELEGRAMA 
LIETUVIŲ KOMITETUI

(E) Amerikos lietuvių 
demokratų komiteto pirmi
ninkas K. Žirgulis gavo iš 
Kennedy telegramą, kurio
je demokratų kandidatas į 
prezidentus John F. Kene
dy dar kartą patvirtino, kad 
Amerikos demokratų val
džia niekad nepripažino 
Lietuvos aneksijos ir nie
kad nepripažins. Ateisianti 
diena, kai Lietuvos vyrai 
ir moterys kartu su kitų 
Pabaltijo kraštų gyvento
jais vėl
laisvą gyvinimą.

aukso knygą. Lietuviams, 
dalyvavusiems tame paren
gime, įteiktos įvairios do
vanos.

GARDNER, MASS.

Lietuvių Bendrovės 
vakarienė

Ji bus gruodžio 3 d. 6 
vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Klube (Main St.). Šeimi
ninkės duos dešrų, kopūstų 
ir kt gardžių patiekalų. 
Šeimininkaus Nazarie n ė, 
Butkienė Raižienė, o vyrai 
padės.

Visi kviečiami gruodžio
3 d. būti šitoj vakarienėj.

Mirė O. Dapkevičienė
Lapkričio 17 d. mirė 66 

metų amžiaus Ona Joneliu- 
kiūtė-Dapkevičienė, liko vy
ras Adomas, sūnus, duktė 
Fraces -Burbienė ir sesuo 
Albina Kabeldienė Law- 
rence.

Priešvestuvinė puota 
Kraskauskaitei

Gerbiamieji,

Aš, senas Keilevio skaityto
jas, noriu pasveikinti visą Ke
leivio štabą ir palinkėti jam 
geriausios sveikatos, to bran
giausio turto, kurio ir už pini
gus negalima nupirkti.

Siunčiu 1961 metų prenume
ratą ir už kalendorių, kurio 
kainą pakėlėte iki 75 centų.
Man rodos, kad ir ta kaina yra 
žema. Kaip galite išsiversti?
Mano supratimu, malonę darote 
skaitytojams ir nieko iš to 
neuždirbate.

Kas liks, tebūnie maža au- 
kelė. Mes, senos kartos ateiviai 
norime palaikyti lietuvių spau
dą. Mūsų vaikai jos 
skaityti. Aš savo sūnų ir duk- Į —-—~
terį išmokiau liętuviškai. Mudu Sį sekmadienį, gruodžio 
su sūnum susirašinėjame lie- 4 d. 5 vai. vak. Lietuvių Pi- 
tuviškai, gali kiek ir mano liečiu Draugijos salėj bus 
duktė lietuviškai parašyti. O pagerbti LRK Susivienijimo 
juk yra ir tokių tėvų, kurie nusipelnę nariai adv. John 
patys nemoka skaityti, nemoka Grigalus, Jonas Glineckis ir 
angliškai, o vaikai lietuviškai. Vincas Kudirka.

Vietinės žudos
Naujųjų Metų sutikimas

“Dainavos” Sporto Klu
bas Naujųjų Metų sutiki
mą rengia Lietuvių Pilie
čių Dr-jos didžiojoj salėj. 
Pradžia 8 vai. vak.

Vietos užsakomos tik 
stalais po 10 asmenų.

Pagerbs adv. J. Grigalių, 
nenori Joną Glineckį ir V. Kudirką

ir kalbasi jie kažin kaip.
Su gilia pagarba

Juozas Ambrazaitis- ’/
Portage, Pa.

LIETUVOS GYVENTOJAI

Atkelta iš 4 psl.
1.034.500,1942 m. — 1.326- 
320. Moterų 1923-1925 m. 
— 1.146.100, 1942 m. — 
1.471.520. Viso vyrų ir mo
terų 1923-1925 m. — 2.170.- 

! 600, 1942 m. — 2.797.840.
Iš čia matyti, kad ir vie- 

inu ir kitu atveju vyrų bu-
Luizei Kraskauskai t e i ■ v° mažiau negu moterų, 

buvo suruošta priešvestuvi- Jų santykis buvo toks:
nė puota, į kurią susirinko 
apie 200 moterų ir sunešė 
jai daug vertingų dovanų.

Luizė yra aukštesniosios 
mokyklos mokytoja, plačiai 
žinomų verslininkų Antano 
ir Onos Kraskauskų duktė.

Linkiu jai daug laimės 
vedybiniame gyvenime.

Vyti.

Nailoninei kojinei reikia siū- 
galės gyventi ’ lŲ apie vienos mylios su ketvir- 

daliu ilgio.

HARTFORD HARTFORD HARTFORD
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto leidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius i Lietuva ir k itus rusų okupuotus kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
643447 ALBANY Ave. HARTFORD 12, CONN. Telef. CH 7-5164

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerų vardų bei reputacijų sąžiningai ir greitai patarnauda. 
ma savo klijentams. Per šių firmų siunčiami siunti niai, pilnai apdraasti ir garantuoti, pasiekia adre
satų per 5-9 savaites, oro pašto—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
jui nieko netenka primokėti. * _
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS & TRA VĖL AGENCY, Ine. Hartforde ir įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40% 
žemiau normalios kainos. __
Atkreipkite dėmesį į mūsų specialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už .........................................$29.00
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumams su pasiuntimu tik už ........................................ $39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 6 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustoms....................... $05.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotos 20 dienų laikotarpyje.
Per šių firmų užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairūs reikme
nys, taip P<t ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų, prašom teirautis 
apie kainas. įvairūs vaistai sa receptais čia užsako mi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus apNnkyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais, 
prašome kreiptis laiškais į _ _ __

PACKAGE Et PRESS A TRAVEL AGENCY, Ine.
_ HART/ORDE. CONN.______ ____  _______ _____

Darbo*"valandos/kasdien nuo' 8:30 ryto iki 6:30 vak. deštedien. Ir aekmadien. nuo 8:30 iki 4 vai. p. p.
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1923 m. 100-tui vyrų 
teko 103 moterys, 1942 
m. 100-tui vyrų teko 110 
moterų.

1959 m. surašinėjimo 
statistikoje sovietai tepa
skelbė tik bendrą visos So
vietų Sąjungos gyventojų 
pasiskirstymą lytimis. Iš 
jų matyti buvus: vyrų — 
94.050.000 ir moterų — 
114.777.000, arba kiekvie
nam 100-tui vyrų teko 120 
moterų. Kitaip tariant, kas 
šeštai moteriai trūksta vyro.

Sovietiškoji statistika ne
rodo, kaip gyventojai buvo 
lytimis pasiskirstę vadina
mosiose respublikose. To
dėl mums yra nežinoma, 
kiek iš bendrojo gyventojų 
skaičiaus 2.711.000, Lietu
voj buvo vyrų ir kiek buvo 
moterų. Norisi* spėti, kad 
Lietuvos gyventojų pasi
skirstymas lytimis yra dar 
labiau moterims nepalan
kus, negu visoje Sovietų 
Sąjungoje. Juk tiek ka
ruose, tiek partizanuose,

Staliukus galima užsakyti 
iš anksto.

V. Šimkus vis dar serga

Buvęs policijos kapitonas 
V. Šimkus prieš kurį laiką 
prie savo namų susižeidė 

j galvą ir buvo operuotas šv. 
Elzbietos ligoninėj. Dabar 
iš ten jis perkeltas į Šamuel 
Shatuck ligoninę.

Adv. Briedis sveikina 
ii Ckicagos

Advokatas Steponas Brie
dis atsiuntė sveikinimų iš 
Chicagos, kur jis dalyvavo 
Balfo skyrių atstovų suva
žiavime.

Sumažinamas susisiekimas 
miesto traukiniais

Kadangi MTA duoda vis 
didesnių nuostolių, jos va
dovybė nutarė nuo gruodžio 
10 d. gerokai sumažinti 
miesto traukinių ir autobusų 
skaičių.

Kodėl brangsta automobilių
draud

Draudimo bendrovė rei
kalauja pakelti priverstinio 
draudimo mokestį. Tuo rei
kalu prasidėjo viešas liu
dininkų apklausinėjim a s. 
Jame draudimo bendrovės 
atstovas įrodinėjo, kad dėl 
draudimo kalti patys vai
ruotojai, nes Mass. valstijos 
keliuose nelaimingų atsi
tikimų yra daugiau negu 
New Yorko. Be to, girdi, 
čia ir įstatymai ne tokie 
griežti kaip kitur.

Į apklausinėjimo salę 
keliolikatiek išvežimuose į Sibirą, KeiioiiKa mergaičių atėjo 

visur vyrai pirmavo prieš su plakatais; kuriuose buvo• 
moteris. Net ir dabar į so- protestuojama pneš drau- 
vietų kariuomenę/paimtieji į”110 pakėlimą. Jos buvo 
vyrai toli gražu nebevisi salės išprašytos.

Jieškojimai -
Ieškau Petro Burdulio, (Peter Burdu- 
les), kuris seniau gyveno Missouri 
.valstijoj, 4620 June Ave., Nerth- 
\vocds, M®- Iš ten jis išsikėlė. Kas 
Žino jo dabartinį adresą, rašykite:

Mrs. Julia Burdulis 
664 E. Fifth St.,
So. Boston 27, Mass. (50

Aš, Jonas Žagaras, ieškau savo 
draugų ir parapijonų: Wilimo Griū
ti© iš Detroit, Mich., Stanley Buklio 
iš VVarcester, Mass., (aš su juo dir
bau 1910 m. Swift Co.), Felikso Pla- 
tonio, kurs gyvena kažkur Russel St., 
Detroit, Mich., ir kitų savo draugu 
ir pažįstamų. Atsiliepkite adresu:'

Jonas Zagars 
492 W. Coonier
San Antonio, Texas (48

■maasoAaaBUBMmm
TRUKžOLfiS

Trukžolių šaknis 
nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
[ nuo kruvino viduriavimo, nak- 
' tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s 

395 Broadvvay 
South Uostoa 27, Mass.

KARALIENES MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai idomavosi Karalienės Mikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildydavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske
vičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovu karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jj prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius 288 Emerald St., North Hamilton. Ont. Canada

f

INAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ......................................... $33.00
dydis virš 42 numerio ............................................. $37.00 j

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42............... $61.00 J
dydis virš 42 numerio............... $70.00 ,

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 ................................ $95.00 |
virš 42 numerio............................ 106.00 {

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI- 1
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42........................$98.00 j

virš 42 numerio................... $110.00 i
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00 J
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšto pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ............................ $4.15 ’
• Mote.-, DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu.

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ...........:.............. $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustolo ilgumas ........... $99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastos pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas...........$75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_ 
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ........................ $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustoms, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

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

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU

Reikalaukite musų Maisto Paketų sąrašo.

TA Z AB
51 Re»rvoir St, CAMBRIDGE, Mui. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
į Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vu dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rąžykite tokio adresu: *

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

k
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KAIP PRIEŠ 340 METŲ

1 lymouth, Mass.. 4 vaikai vaizduoja, kaip prieš 300 su 
\ iršum metų pirmieji ateiviai Naujojoj Anglijoj rin
ko moliūgas (pumpkin) Padėkos Dienos šventei.

čius, kuriam akomponavo J. 
Kačinskas.

Po meninės programos 
buvo trečioji dalis, kurios 
programos dalyviai jau bu
vo visi atsilankiusieji, nes ji 
buvo atliekama bare, prie 
užkandžių stalų ir išvaškuo
tos salės vidur}’.

J. V—ga.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 31 d. Naujų metų 
sutikimas Lietuvos Piliečių

mo kainomis ir jų kokybė dara kasdien nuo 9 iki 5:30

GRAŽIAI PAMINĖTA 
ŽALGIRIO SUKAKTIS

uz geriausius rasinius apie 
apie Žalgirio mūši. Prie pre
mijų sudarymo prisidėjo ir 

Tarv- Vvt. Stelmokas.

BoUoniikiai gražiai 
pasirodė Worc etery

Bostono Lietuvių Tauti-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
tatikių, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

vai. vak., ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 7:30 vai. vak. ir 
šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. 
po pietų.
General Parcel and Travel 

Company
359 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Telef. AN 8-5040
(Skelb.)

MAŽAS BUTAS NUOMAI

Dorchestery vienam ar dviem 
du erdvūs kambariai, virtuvė ir 
vonia, moderniškai įrengta. Ga
lima nuomoti su baldais ar be. 
Karštas vanduo,; elektra, ga- 
zas ir šilima $12 savaitei.

Telefonas: CO 5-3216

yra garantuotas. Daugelis iš 
_ Jūsų, kurie siuntėte siunti-

Dr-joši' didžiojoj’salėj.nius «« MM*-

-Dainavo.- Sporto Klubas. note« dedame visas
e pastangas, kad persiuntimo

Vasario 5 d. Lietuvių Radijo baidos susidarytų kuo pi- 
Korp. talentu popietis Lietuvių gosnės, II. kad Jūsų Siunti"
Pil. Dr-jos didž. salėj. n>'S Kallma> P»lCaU P^ek-

e tų adresatą.
Pradedant rudens sezoną, 

mes sudarėme 
specialų standartinį siuntinį, 
kurio kaina yra nepaprastai 
žema—pigi, tačiau jis turi 
didelę vertę Lietuvoje. Šio 
siuntinio sudėtis y ra sekanti:

Pusvilnonės angliškos me
džiagos vyriškiem ar mote
riškiem kostiumam—20 jar
dų, pamušalų 7V2 jardų, siū
lų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir 
adatų 1 pokelis. Šio siunti-

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji. 
mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALT skyrius.

. ... ... , . Balandžio 21 <1. Prudencijosmų šokių sambūris, kin iam j Bičkienėg koncertas Jordan
vadovauja Ona Iyaskiene,. ,,a5ilitiei.ių
praeitą sekmadieni dalyva- Drau ■■
vo Worcesterio Lietuvių _ __
Dienos piogramoje. Žino
ma, jam ten konkurentų ne
buvo. Daug laikraščių įdė
jo .sambūrio nuotrauką.

J. Kačinsko vadovaujamo 
orkestro koncertas

Komp. Jerorimas Kačin-
skas nes*"iai pradėjo vado- nio kaina tik 49.90 dol. ir j

h..vn nakvi?-m vauti Melrose simfonijos or- i šią kainų įeina visos per- 
Ivaskiene buvo pakviesta * Gruodžio ii d. 4 siuntimo išlaidos-pristaty-
vyriausio programos vedejo
Struckaus padėjėja.

Dienos programa sutrau
kė kelis tūkstančius lietu
vių ir nelietuvių.

vai. popiet Melrose (Mass.) 
Memorial Hali (Main St.) 
bus to orkestro koncertas, 
kurio metu bus atlikta kalė
dinė programa.

mas adresatui. Visi mūsų

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado-

siuntiniai yra apdrausti ir jų;monis, praneša siuntėjams,

Tai ne Blazas, bet F. Kirša VIETA VIENGUNGIUI 
Kambarys ir maistas vienam vyrui. 
Gražūs namai, ša kit apie 3:30 po 
piet telefonu M O 8-3569.

pristatymas užtikrintas. 
Prašome pasinaudoti šia

reta proga ir atvykti pas 
mus apžiūrėti standartinį 
siuntinį, o taip pat pasiti-

kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šio), ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės- patikrinti

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (Insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių, iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

krinti ir palyginti prekių pirkimo sąskaitas), nes ši 
us kainas. . ! įstaiga nėra suinteresuota

Pastebime, kad į standar-'turėti pelno iš parduodamų
Praeito numerio pirma

jame puslapy įdėtos Vliko’
nuotraukos paaiškin i m e .SVARBUS PRANEŠIMAS tini siuntini papildomai ga- prekių.

l.«jl ■ i;x_ ______xk,A
Amerikos Lietuvių

bos Bostono skyrius lapkri- Premijų nusipelniusiais 
čio 27 d. paminėjo Žalgirio pripažinti Uogintas Kubi 
mūšio 550 metų sukaktį. Da- i liūs, Vida Galdikaitė ii- Au 
lyvių buvo nemažai, bet ne- dronė Barūnaitė. Minėjime iš dešinės, 
buvo pilna So. Bostono Lie- buvo jiems tos premijos įtei- 
tuvių Pil. Draugijos salė. i ktos. Jas įteikė Lietuvosj 
Buvo matyti svečių ir iš ap- garbės konsulas adv. A. O. 
linkinių miestų. i Shallna, kuris ta proga ir

Minėjimą pradėjo ir jam,žodi tarė. Į sceną pakvies- 
visą laiką vadovavo ALT 'tieji Bendruomenės Apylin

kės pirmininkas P. Mučins- 
kas ir Lituanistinės Mokvk-

klaidingai pasakyta, kad 
aštuntasis iš dešinės yra 
Henrikas Blazas, o iš tikrų
jų tai yra Faustas Kirša. 
H. Blazas yra septintasis

Nebloga dovana

Visiems siuntinių siuntė- Iite Pridėti ir s*™ atsineštų; šiuo būdu siuntėjams su- 
iams i Lietuva ir kitus ar vietoje pirktu daiktų, tik sitaupys daug išlaidų. Gali- 

SSSR kraštus i ju išlaidas papildomai patys ma pasirinkti įvairių vilno- 
sumokate. nių, rajano, taftos medžia-

General Parcel & Travel | drabužių siuntas, pagal gų, import. impilams medž., 
Company i Inturisto naujausią leidimą, iodų, megztinių, itališkkų ki-

359 West Broadvvay, South galima įdėti kavos pupelių, į Hmų ir lovoms užtiesalų, 
Boston, praneša, kad dabar šokolado plytelių ir kietų skarelių ir kt.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Boątone 

Šaukit nuo U iki 7 vai. vai..: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0600

skyriaus pirmininkas J. 
Sonda. Minėjimas prasidėjo
vėliavų įnešimu. Įnešė skau- los direktorius K. Mockus 
tai ir Karo Veteranų Sąjun- paspaudė laimėjusiems ran
gos ' Pamovė” nariai. Prie ką, o ALTo pinu. be to dar 
vėliavų visą laiką buvo bu- įteikė jiems ir Keleivio ką 
dima. į tik išleistą dr. V. Sruogienės

Pažymėtina, kad ra- į knygutę “Žalgirio mūšis” su 
movėnas, nepriklausomybės i atatinkamu įrašu, 
kovų dalyvis, pulk. A. Sta-; Prieš pradedant iš New 
pulionis Įnešė tą vėliavą, ku- Yorko atvykusio prof. Simo 
i i kasdien buvo pakeliama Sužiedėlio paskaitą, aktorė 
ir nuleidžiama Karo Muzė- Irena Nikolskytė labai nuo- 
juje Kaune. Tą vėliavą kaž- taikingai padeklamavo Pra- 
kas atvežė i šį žemyną, da- no Vaičaičio eilėraštį Žalgi- 
bar ji yra Bostone, bet ne- rio mūšis.
trukus bus perduota Lietu- į Prof. Sužiedėlis savo įdo- 
vių Archyvui Chicagoje sau- mioj paskaitoj pažymėjo, 
goti, kol ją bus galima nu- kad lietuviai laimėjo didelį 
vežti į laisvą Lietuvą. mūšį, bet to meto aplinky-

Po JAV himno ir invoka- bės buvo tokios, kad jie ne
rijos, kurią sukalbėjo prel. galėjo to laimėjimo vaisių 
P. Vinnauskis, buvo pa- tinkamai išnaudoti, 
gerbti žuvusieji kovose už Jįs baigė paskaitą primin- 
Lietuvos laisvę ir tie, kurie damas,
dalyvavo Žalgirio mūšio 500 gerbti, bet reikia ir visaip 
metų sukakties minėjime rūpintis, kad galėtume ir 
Bostone. emigracijoje išlikti lietu-

Jie buvo paprašyti atsi- viais.
stoti ir. žinote, tebuvo maty- Sugiedojus tautos himną 
ti tik prel. P. \ irmauskis. \ . ir išnešus vėliavas, po per- 
-A n estą, J. Lekys, J. Tuinila traukos buvo meninė dalis, 
ir F . Zaleskas. Jiems buvo kurią gražiai atliko visų mė- 
padėkota ir pabrėžta, kad giama ir jau seniai bepasi- 
jie savo pareigingumu gali lodžiusi pas mus Stasė Dau- 
hūti pavyzdžiu ir kitiems. gėlienė iš N. H., kuriai 

Jau buvo rašyta, kad L. akomponavo jos dukra Rū- 
B. Apylinkės valdyba pas- ta. ir Bostone retai tepasiro- 
kyrė dvi premijas Lituani- dantis, bet gražiai dainuo- 
stinės mokyklos mokiniams jantis Benediktas Povilavi-

Lapkričio 30 d. Sheraton 
Plaza viešbuty gubemato- 
i i ui r urcuiG rvugiSnii Sv- 
sisveikinimo pietūs, kurio 
dalyviai mokės po $500. 
Pietų pelnas bus įteiktas 
Furcolo kaip dovana.

Banketas A. Radauskui 
pagerbti

Stepono Dariaus postas 
Nr 317 gruodžio 11 d. 6 vai. 
vak. savo patalpose (168 
H St.) rengia banketą A. 
Radauskui pagerbti. A. Ra
dauskas yra daug dirbęs 
posto naudai ir todėl vertas 
pagerbti.

Komitetas kviečia visus 
bankete dalyvauti.

A. Andrulionis grįžo 
iš Chicagos

m.. r

turi didelį pasirinkimą visų saldainių, 
rūšių vietinių ir importuotų ' Mums bus malonu suteik- 
prekių, kurios reikalingos ti atvykusiems visas reikia- 
siuntinių sudarymui. Visos mas informacijas siuntinių 
prekės yra parduodamos ur- siuntimo reikalu. Įstaiga ati-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos J

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

} Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
* mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
riežtuku nuo $’.<?.=> už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

: General Parcel & Travel Co., Ine
♦ 359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

: (staiga atdara:
į Kasdien 9 A..M. - d P. M.
1 šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.

Balfo skyriaus pirm. A. 
Andrulionis grįžo iš Chica- 

kad praeitį reikia Į gos, kur jis dalyvavo Bal
fo skyrių atstovų suvažia
vime.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 W ėst Broadu ay. So. BOSTON 27. Mass.. Tęl. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš nsujij rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
it SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISV’GA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais, nuo
A vai. ryto iki 7 vai. vak ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietą.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMIS

(Skelb.) (—)

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo- Į 
me iš lauko sienas. J

Free Ėst imatės
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO I 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai S 
Garantuojame gerą darbą J

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

L

Šiemet paskutinis Kultūros 
Klubo susirinkimas

Lapkričio 26 d. buvo pa
skutinis šiais metais Kul
tūros Klubo susirinkimas, 
kuriame arch. Jurgis Ma
čiūnas kalbėjo apie realiz
mo sąvokos išsivystymą'nuo 
Musorgskio iki elektroninės 
muzikos.

Kitas klubo susirinkimas 
bus sausio 28 d. Jame dr. K. 
Ostrauskas iš Philadelphi- 
jos skaitys paskaitą apie M. 
Čiurlionį.

Daug parašyta apie Bostoną

Paskutiniajame Lietuvių 
Dienos numery plačiai ra
šoma apie Bostono Lietuvių 
Kultūros Klubą, Lituanisti
nę Mokyklą, pasikalbėjimas 
su bostoniečių d r. J. Lei- 
monu, daug nuotraukų iš 
Bostono lietuvių gyvenimo. 
Be to, yra išspausdintas 
bostoniečio K. Mockaus 
straipsnis apie kultūrinę ir 

| politinę veiklą.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
Dažau ir Taisau 3

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

► Lipdau popierius ir taisau*
► Namus iš lauko ir viduje, ą 
* viską, ką pataisyti reikia. 4

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- ___ I
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. --------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir tf.rime virus gatavus vaistus.

Turime vaistų iz vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 rj^o iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir «ekmad-

-Tia
| Charles J. Kay

LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
Į Gazo šilimą permainyti 1275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET i

DORCHESTER 25, MASS.
nnmMnmimmni

JOOOOOOOOOOOOOK
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Km sekmadienį, 12.00 vai 

So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURt 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

♦i

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 ,♦

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja včliapsios konstrukcijos I

♦ X-RAY aparatą
} pritaiko akinius
J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 ‘
{ 534 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis : 
Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

L.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


