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Alžyre Kruvini Susirėmimai 
Tarp Arabų Ir Prancūzų

Kruvini Susirėmimai Tarp Arabų lr Kariuomenės Alžyro
Mieste; Keli Šimtai Sužeistų ir Dešimtys Užmuštų; 

Generolas De Gaulle Grįžta į Paryžių; Alžyro 
Įvykiai Padarė Visur Didelį Įspūdį.

Prancūzijos prezidentas dar labiau pasidarys prie- 
gen. de Gaulle lankėsi ke- šingi de Gaulle siūlomai ap- 
lias dienas Alžerijoj, kur jis sisprendimo politikai. Toje 
norėjo įtikinti prancūzų ar- pat dvasioje įvykiai gali pa- 
mijos karininkus, kad jie'veikti ir prancūzų kaiiuo-

menę tame krašte.
Arabai demonstrantai Al

žyre išėjo į gatvę su arabų 
sukilėlių vėliavomis ir pa

nesipriešintų jo skelbiamai 
Alžerijos gyventojų apsi- 
sprendirho teisei.

Prancūzų prezidentas lan
kė kariškas bazes, sakė pra- ; siruošę skerdynėms, 
kalbas karininkams ir vie
talams gyventojams mago- StevenSOOOS BllS 
metonims, bet vietiniai gy- t *T
ventojai prancūzai jį visur Ambasadorių J T-OSe
pasitiko nedraugiškai. i _ . ~

Alžyro mieste europiečiai Būsimas prezidentas J. F.
kelias dienas demonstravo • Kennedy pereitą savaitę pa- 
prieš de Gaulle politiką, bet buvusį demokratų
policija ir kariuomenė de
monstrantus sutvarkė, nors 
daug žmonių ta proga buvo 
sužeista. Bet pereitą sekma
dienį į demonstracijas Al
žyre įsitraukė vietiniai ara
bai ir jų demonstracija la-

kandidatą 1952 ir 1956 me 
tais, Adiai E. Steversoną 
būti Amerikos ambasadorių 
Jungtinėse Tautose.

A. Stevenson paskyrimo 
dar nesutiko priimti. Jis pa
žadėjo duoti atsakymą ta-

bai greit išsigimė į kovą su da, kai žinos, kas bus* pas
prancūzais. Arabai pradėjo 
plėšti europiečių krautuves 
ii- namus, kelis europiečius 
paskerdė peiliais, daug ap
daužė ir sužeidė. Prancūzų 
kariuomenė šūviais demon
strantus išvaikė, kelias de
šimtis žmonių užmušė ir ke
lis šimtus sužeidė. Užmuštų
jų tarpe yra arabų ir pran
cūzų, taip pat ir sužeistųjų 
tarpe yra daug arabų ir eu
ropiečių.

Po sekmadienio kruvinos 
pirties prezidentas de Gaul
le sutiumpino savo kelionę 
po Alžyrą ir grįžta į Pary
žių. Jis neatsisako nuo sa
vo politikos duoti Alžeri
jos gyventojams apsispren
dimo teisę ir tuo tikslu nori 
pravesti Prancūzijoj žmonių 
atsiklausimą, ar jie sutinka, 
kad Alžerijos gyventojai 
balsavimu spręstų savo liki
mą. Ir Prancūzijoj ir užsie
niuose mažai kas abejoja, 
kad Prancūzijos gyventojai 
parems prezidento de Gaul
le politiką, tik europiečiai 
Alžerijoj yra tam griežtai 
priešingi. Ar gen. de Gaulle 
pavyko užtikrinti prancūzų 
armijos Alžerijoj ištikimybę 
ir pritarimą apsisprendimo 
politikai, tą tik įvykiai pa
rodys.

Prancūzijoj eina kalbos, 
kad europiečiai Alžyre vėl 
bandys ginklais priešintis 
de Gaulle politikai. Keletas 
prancūzų karių ir Alžyro 
triukšmadarių dabar tei
siami Paryžiuje. Kaltina
mieji veik visi buvo laisvi ir 
ateidavo į teismą, bet dabar 
keturi jų pabėgo į Ispaniją 
ir ten, matomai, laukia ne
paprastų įvykių Alžerijoj.

Kaip kruvini susirėmimai 
tarp arabų ir prancūzų karių 
paveiks Alžerijos klausimo 
sprendimą, yra visokių spė
liojimų, bet nėra abejonės, 5 
kad europiečiai Alžerijoj

kirtas valstybės sekretorių, 
kuris bus jo tiesioginis “bo
sas/’ Daug kas laukė, kad 
A. Stevenson bus paskirtas 
valstybės sekretorių, bet ap-
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NEW ORLEANS VIS DAR NENU LIMSTA DĖL SEGREGACIJOS

New Orleans mieste vis dar nėra ramu dėl segregacijos simboliško panai
kinimo mokyklose. Kairėj matosi dvi b -’tųju motinos, vedančius savo vaikus į 
mokyklą. Dešinėj segregacijos šalinink •} vadovė kažin kam grasina kumščiu.

i Kongo Tvarkymas Atsirėmė 
I Šaltąjį Karą

į Jungtinės Tautos Nebežino, Kaip Spręsti Kongo Ginčą; 
Kongo Kariuomenė Norėtų Atsikratyti JT Tvarkda

rių; Suimto Lumumbos Šalininkai Žada Masines
Skerdynes; Kongo Džunglėse Šaltas Karas.

Pacifistas Uphaus 
Išėjo Iš Kalėjimo

Pacifistas dr. Willard 
Uphaus išėjo iš kalėjimo 
New Hampshire valstijoje 
po 362 dienų kalinimo.

Dr. Uphaus buvo paso
dintas kalėjiman už tai, 
kad jis atsisakė pasakyti 
tyrinėtojams, kas dalyva
vo su juo vienoje vasai os 
stovykloje, kur buvę apta
riami kažin kokie “subver- 
syvūs” dalykai. Dr. Uphaus

Sovietų Ginklai ! Kas Dadar Įeis Į JT Segregacijos Vėžys 
Pasiekia Laosą Saugumo Tarybą ĖdaNeTikMokyklas

šakoti apie asmenis, kurie 
juo pasitikėjo ir už tai buvo 
teismo nuteistas metus ka-

Kongo respublikoj ka
riško diktatoriaus Mobutu 
kareiviai įkišo į kalėjimą P. 
Lumumbą, už kurį JT orga
nizacijoj tuoj rusai ir kiti 
lygiai “neutralūs” pradėjo 
dėti pastangas, kad jis bū
tų išlaisvirtas.

Tuo taipu Stanleyville 
mieste susispietė Lumumbos 
šalininkai ir iš ten pereitą 
savaitę atsiuntė savo ulti
matumą Kongo prezidentui. 
Lumumbos šalininkai grasi
no iki pereitos savaitės 
penktadienio išskersti visus 
belgus Stanleyville mieste 
ir visoje provincijoj, jei jų 
vadas Lumumba nebus pa- 

’ leistas. Jungtinių Tautų ka-Pereitą savaitę Jungti-' Aukščiausias salies tei- lėti. 
nių Tautų seimas rinko 3 smas išnešė sprendimą vie-: Dėl dr. Uphaus paliuosa- riškas dalinys Stanleyvillėj 
naujus narius į JT saugumo no jauno negro studento by- ( vimo iš kalėjimo darė pas- ~ -u—
tarybą. f loję. Studentas buvo kalti- tangas įvairios organizaci-

Piatn AmpriknR namas, kad jis įėjęs į auto- jos ir įtakingi asmenys, bet niai” neišskerstų. Pats Lu- 
oCfkH.- busll Unijos restoraną pa- N. Hampshire valstijos va- mumba dar tebėra kalėji-

„ v ...........................
ninku batahdno vadas, ku- buv0 ^„Įdas ir dabar. J ,’estoran/vabrvti683 *1 REPUBLIKONAI PRAŠO
nam “f pagalbą skubinasi saugumo tarybą įėjo Cili re- tame restorane valgyti.
komunistų partizanai is SDUf[ikos atstovi. I.. by‘a.daeJO \kl .au

ciausio teismo, studentas 
Nuo Viduriniųjų Rytų buvo išteisintas, o teismas 

valstybių išrinktas Jungti- priminė visiems, kad jau se

Laose pilietinis karas pe
reitą savaitę žymiai pagy
vėjo. “Neutrali” šalies vy
riausybė pabėgo į Kambod- 
žiją, o sostinėje liko šeimi- 
nnKSUti neseniai ten per
versmą padaręs parašiuti-

PERSKAITYTI BALSUS

sivylė. Ypač karštai Steven- gaibą” perversmui priešin 
šoną į valstybės sekreto- ga kariuomenė iš pietų.
riaus vietąą rėmė Mrs. Roo
sevelt ir jos bičiuliai.

KUBOJE SUŠAUDĖ 6 
UŽ NORĄ PABĖGTI

Kuboje šeši keleiviai vie-

Kas pirma suskubs sostinę 
pasiekti, dar nėra žinoma, 
bet vėliausiais pranešimais 
Sovietų Rusijos lėktuvai su 
ginklais pasiekė sostinę, 
kur susidarė daugiau į neu
tralumą linkusi vyriausybę,

nanąe bandė pa-- kuri, nežiūrint neutralumo,
rengiasi kariauti už išsilai
kymą.

Sniegas Užvertė

grobti lėktuvą ore ir skristi 
į Ameriką. Bandymas nepa
vyko ir visi šeši pasikėsinto- 
jai buvo sušaudyti.

Su šešiais pabėgėliais vei
kusi ir viena moteris. Jai 
reviliucinis teismas davė 30 
metų bausmės kalėjime.

PAKEIS RIBICOFFĄ

Paskyrus sveikatos, sociali
nio aprūpinimo ir švietimo 
sekretorių Conn. guberna- 
tori Abrakam Ribicoff'ą, jo 
vietą užims jo buvęs padė
jėjas John N. Dempsev, 
kuris yra gimęs Airijoje. 
Jis bus pirmasis Conn. gu
bernatorius per 263 metus, 
gimęs užsienyje.

Texas valstijoje republi
konų partija kreipėsi į teis
mą, kad jis įsakytų perskai- 

nės Arabų respublikos at- nokai vienas įstatymas yra tytj įš naujo balsus, paduo- 
stovas. Dar reikia išrinkti• uždraudęs skirstyti kelei- £US už kandidatus preziden- 
vieną atstovą ir paprastai | vius pagal jų spalvą autobu- tiniuose rinkimuose, 
būdavo renkamas Vakarų sų linijų restoranuose. < Ar teismas tą skundą at- 
Europos valstybių atstovas, Ta proga spauda prime- mes, ar jį svarstys, dar nėra 

na, kad negrai daugelyje žinoma/ bet republikonai 
miestų vis dar negali eiti į didelių vilčių nereiškia, kad 
geresnius restoranus, nega- jų bandymas rinkimus lai- 
li pernakvoti geresniame meti per teismus galėtų pa- 
viešbutyje ir, bendrai, susi- sisekti.
duria su visokiais pažemi- Republikonai norėtų iš- 
nimais kiekviename žings- reikalauti, kad ir Chicagos 
nyje. Kova prieš segregaci- mieste balsai būtu perskai- 
ją dar tik pradėta. , J tyti, bet kol kas klausimas

bet Azijos ir Afrikos valsty 
bės šį kartą sutarė nepralei
sti Vakarų Europos valsty
bių atstovo, kuriuo buvo nu
matomas Portugalijos dele
gatas. Prieš Portugaliją Af
rikos ir Azijos valstybės 

_ n j. d susitelkė ne todėl, kad ten 
Suturės Kytų Sritį yra diktatūra, bet todėl, kad 

Portugalija nemano leistis 
i jokias derybas dėl savoBostone ir labai plačioj 

apylinkėje pirmas šios žie
mos sniegas pasirodė sek
madienį, gruodžio 11d. Pa
sirodė jis su audra, kuri tę
sėsi visą naktį ir veik visą 
pirmadienį. Sniego privers
ta nuo 6 iki 10 colių, bet 
dėl vėjo sniegas nelygiai 
apklojo žemę.

Sniego pūgos ir audros RllPCli ISpėta Anglus
aplankė plačias šiaurės ry-. DėfPolaris Laivu 
tų sritis ir visur paliko dau 
giau ar mažiau sniego.

kolonijų. Prieš Portugaliją 
Azijos ir Afrikos blokas re
mia Liberijos kandidatūrą.

Trečias atstovas dar nėra 
išrinktas, nes nė vienas kan
didatas negavo dviejų treč
dalių balsų.

Satelito Nosis Vėl
Pagauta Iš Erdvės
Prieš kelias dienas Ame

rikos mokslininkai paleido 
į aukštybes naują Discover- 
er satelitą ir po kelių die
nų,kai satelito smailgalys ar 
nosis leidosi žemyn, ją pa
gavo su lėktuvo pagalba.

Mokslininkai tame sate
lite buvo paleidę į aukšty
bes įvairių medžiagų ir da-

Sovietų Rusija sekmadie
nį, gruodžio ii d. per savo 
spaudos agentūrą TASS įs
pėjo Angliją, kad ji susi
lauks tokio 1 kimo, kokio su
silaukė vokiečių submarinų 
bazės antrajame kare.

Tokį įspėjimą rusai pa
skelbė todėl, kad Anglija 
sutiko duoti Amerikos ato
miniams submarinams bazę 
Škotijoje, ne bazę patiems 
submarinams, bet laivam, 
kurie tuos submarinus lan
kys jūrose. Tokių įspėjimų 
ir grasinimų Rusija nesigai-

Farmerių Biuras 
Svarsto programą

--------- iv
h armėnų didžiausia or- 

ganuacija lemtasi savo su
važiavimui Denver, Colo., 
mieste, farmerių biuras 
rengiasi nuodugniai apsvar
styti būsimo prezidento J. 
F. Kennedy larmų progra
mą ir padaryti prie jos sa
vo pasiūlymus.

Farmerių Biuro organi
zacija atstovauja daugiau 
pasiturinčius farmerius ir 
gerai bendradarbiavo su bu
vusiu žemės ūkio sekretorių 
Bersonu.

VALST. SEKRETORIUS
DIPLOM. DEAN RUSK

ir ten tebestovi vietoje. De
mokratai sako, kad jei jau 
skaityti iš naujo, tai reikė
tų skaityti visoje llinois 
valstijoj, nes kai kuriose jos 
dalyse republikonai gal via 
“pasižymėję.”

bar, kai satelito nosis pa
gauta, tyrinėjo, kokios įta- Ii visiems savo kaimynams 
kos kelionė po erdvę padarė • nuo Norvegijos iki Turkijos 
į įvairias medžiagas. iii* Pakistano.

Vėliausiomis ž i n iomis 
valstybės sekertoriaus pa
reigoms šen. J. F. Kennedy 
pakvietė diplomatą ir da
bartinį Fordo Fondacijos 
vedėją Dean Rusk.

Po ilgų spėliojimų, viera 
iš svarbesnių vietų vyriau
sybėje teko profesionali
niam diplomatui.

BI S PIRMININKU?

Spėjama, kad J. F. Kenne
dy pasiūlys į demokratų 
partijos nacionalinio komi
teto pirmininko vietą J. M. 
Bailey iš Connecticut. Tai 
bus naują prezidentą įves
dinus.

me, grasinimai išskersti 
baltuosius jo neišgelbėjo.

Padėtis Konge yra neaiš
ki. Kai kurios valstybės, da
vusios kariuomenės dalinius 
tvarkai ten palaikyti, grasi
na savo kareivius atšaukti.

Tokius grasinimus jau 
reiškė Gvinėja, Nasserio 
Egiptas, Indonezija, Ghana 
ir kelios kitos valstybės. Ar 
tos valstybės, ištraukusios 
savo kariuomenę, pasiųstą 
per Jungtinių Tautų organi
zaciją, nebandys tiesiogi
niai kištis į Kongo vidaus 
reikalus, kaip tą bandė da
lyti Sovietų Rusija?

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba svarsto “Kongo klau
simą,” bet jokios vilties su
sitarti nėra. Rusai ir jų pri
tarėjai norėtų iš Kongo pa
daryti “Rytų” bazę Afrikos 
širdyje, todėl Kongo dabar 
yra pačiame šaltojo karo vi
duryje.

Sovietų Rusija ir jos ša
lininkai Jungtinėse Tauto
se reikalavo, kad JT visai 
ištrauktų savo karo pajėgas 
iš Kongo, o JT sekt etorius 
Dag Hammarskjold nurodė, 
jos ištraukus karo pajėgas 
Konge gali kilti anarchija 
ir išdavoje gali net kilti ka
ras, nes visos valstybės ban
dytų Kongo įvykius paveik
ti savo naudai ir varžytynės 
būtų neišvengiamos.

ŠEN. FULfiRIGHT NEBUS 
VALST. SEKRETORIŲ

Spauda praneša iš šen. 
Kennedy artimų šaltinių, 
kad senatorius Fulbright iš 
Arkansas nebus valstybės 
sekretorių. Abejonių dėl to 
reiškė ir segregacijos prieši
ninkai, kurie mano, kad se
gregacijos šalininkas valsty
bės sekretoriaus vietoje bū
tų abejotina reklama šaliai.
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Komunistų skirtumai uzplepeti
Po trijų savaičių svarstymų ir pasitarimų viso pasau

lio komunistų partijų atstovai Maskvoje pagaliau susi
tarė paskelbti ilgiausia raštą apie savo siekimus, savo 
laimėjimus, savo kelius i naujas pergales ir apie imperia
listų ir kapitalistų neišvengiamą galą.

Ilgas komunistų vadų delsimas paskelbti savo nuta
rimus kėlė Įtarimą, kad rusų ir kinų komunistai nepajėgia 
susitarti. Gal dėl to komunistai turėjo savo nutarimus 
taip ilgai ruošti, o gal ir ne, bet po trijų savaičių “mąsty
mų” jie visgi iškepė ilgiausią, net keturių laikraštinių 
puslapių blyną ir pateikė viso pasaulio “proletarams,” 
kaip savo naujausią išminti. Skirtumai tarp kinų ir rusų 
kompartijų nutarimuose užmozoti ar užplepėti, jie tik 
matosi dar paaiškinimuose, kokius įusai ir kinai apie 
tuos nutarimus paskelbė. Kinai rodo karingesnę nuotai
ką, o rusai, nors ir nesigaili grasinimų ‘‘imperialistams,” 
daugiau kalba apie “taikų sugyvenimą,” kuris esąs neiš
vengiamas dėl to, kad komunistiniai kraštai, labai susti
prėjo ir niekas neišdrįsiąs jų užkabinti.. .

Tik pakalbėję apie taiką, komunistai tuoj puola pa
sakoti apie klasių kovą ir sako ilgiausius pamokslus sa
viškiams, kaip klasių priešingumus išnaudoti proletaria
to (komunistų) diktatūrai Įvesti. Keliai gali būti Įvairūs, 
tas priklauso nuo istorinių aplinkybių, bet tikslas yra ir 
lieka, — pilietinio karo ar gąsdinimo priemonėmis, viso
kiomis koalicijomis ar perversmais, smurtu ar apgaule— 
isibriauti i valdžią ir, joje Įsistiprinus, Įvesti savo diktatū
rą. Įvesti ne kuriam laikui, bet iki bus Įgyvendintas komu
nizmas . . . Vadinasi, komunistų siekimuose niekas nepa
sikeitė. Nepasikeitė nė priemonės, nes jos visos yra geros, 
jei tik veda i tikslą—valdžios užgrobimą. Valdžios pa
grobimas bet kokiomis priemonėmis ir jos išlaikymas vi
somis priemonėmis kaip buvo, taip ir yra komunistų pa
grindinis tikėjimo “artikulas” ir tuo žvilgsniu niekas ne
pasikeitė nuo Lenino ir Stalino gadynės.

Komunistai per savo, palyginti, trumpą istoriją yra 
kaitalioję savo taktiką. Jie bandė “bendrus frontus,” 
bandė “ardymą (ar gręžimą) iš vidaus” tų organizacijų, 
kurios stovėjo jų kelyje, jie bandė visokiausią “revoliuci
nę gimnastiką,” ėjo zigzagų keliais ir visur jie atsirėmė 
Į organizuotos darbininkijos pasipriešinimą, o kur jiems 
ir pavyko iškilti Į darbininkų judėjimo paviršių, iki val
džios paėmimo jiems vis dar toli. Visi komunistų laimė
jimai, pradedant Rusija ir baigiant Kuba, buvo ginklų 
kovos išdava ir patys didžiausieji jų laimėjimai buvo an
tro pasaulinio karo išdava. Dabartiniame savo pataldro- 
bių pasisakyme komunistų vadai iš 81 šalies pataria sa
viškiams naudoti visų seniau peršamų priemonių mišinį: 
čia ir bendras frontas, ir bandymas Įkinkyti socialistus Į 
savo vežimėli, ir kova prieš reformistus, ir bendradarbia
vimas su kai kuriais buržuazijos sluoksniais ir ištisa li
tanija kitų priemonių. Viskas gera, kas tarnauja tikslui— 
valdžiai užgrobti! Priemonės priklauso nuo sąlygų, o 
tikslas aiškus. Seniau, 1919—1939 metais, tokie komu
nistų piršimais! Įvesti savo diktatūrą ir visokie bandymai 
Įžongliruoti Į valdžią, keldavo nemaža juoko, bet dabar 
Į tą beždžionių ir papūgų sąskrydi ir jų sieksninius tari
mus tenka rimčiau žiūrėti.. Rimčiau todėl, kad už to 
“marksistiniai-leninistinio” kvaksėjimo stovi galingi ru
sų ginklai,; stovi milionai kinų, stovi dideli ūkiški ištek
liai iš satelitinių kraštų, stovi ūkiška pagalba, paskolos 
ir vėl kanuolės. Todėl ir kova su totalitarininkų geiduliu 
išplėsti savo diktatūrą yra rimta kova ir reikalauja ne 
tik pinigų, bet ir smegenų.

Savo ilguose nutarimuose komunistų vadai daugiau
sia puola Ameriką ir pranašauja jai visokį galą. Ameri
kai teks i bolševizmo valdžios troškulį ir atsakyti. Atsa
kyti. ne žodžiais, bet rimtai apgalvota politika Pietų 
Amerikoj, Afrikoj ir Azijoj.

AP Ž VALG
V. ZLOTKIENĖ SIŪLO 

R. MIZARAI “ATGAILĄ”

Lietuvą lankiusi Veroni
ka Zlotkienė iš Rochester,
N. Y., atsiuntė mums atvi
rą laišką Rokui Mizarai, ko
munistų “Laisvės” redakto
riui. Iš to laiško pažymėti
na, kad Veronika Zlotkienė 
griežtai atmeta R. Mizaros 
įtarinėjimus ir jos žodžių ir 
minčių kraipymus, ką R. 
Mizara padarė “Laisvėje“ 
lapkričio 11 d. V. Zlotkienė 
sako:

“Ponas Mizara. juk šios vasa
ros pradžioje ‘Laisvėj’ rašei, 
kviesdamas grįžusios iš Lietu
vos rašyti tiesa ir teisybę i>e 
baimės ir drąsiai ir kai paban
džiau bent mažą dalį papasakoti 
apie vargo brolius ir seseris 
Lietuvoje, tai tu pašėlai, lyg ta
ve būtu šimtas velnių rusų uni- j 
formose apsėdę. Prabliuvai ant.

manęs negirdėtais ir neregė
tais prasimanymais. . .

R. Mizara “kvietė” turis
tus, grįžtančius iš Lietuvos 
rašyti tiesą apie Lietuvą be 
baimės ir drąsiai, bet jis 
turėjo galvoje “bolševikišką 
tiesą,” kuri nuo visų žmonių 
tiesos skiriasi kaip diena ir 
naktis. Juk pagal bolševikų 
pasakojimus, Lietuvoje ir 
visoje Rusijoje yra “darbi
ninkų ir valstiečių valdžia,” 
bet žmogus bolševizmo rau
gu neapkvaišęs, gerai žino, 
kad Lietuvoje yra nisiškų ir 
lietuviškų komunistų val
džia, o Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai yra biauriai tų 
valdovų išnaudojami. Pana
šiai ir visoje Rusijoje valdo 
komunistai, o valstiečiai ir 
darbininkai valdžioje balso

RCP1 PARTIJOS VIENYBĖ

Viceprezidentas Riehard M. Nixon (dešinėj) ir New 
Yorko gubernatorius Nelson A. Roekefeller kalbasi 
apie partijos vienybę, organizaciją ir, gal būti, 1964 
metu rinkimus.

De Gaulle Alžerijoj
Prancūzijos prezidentas 

gen. de Gaulle dabar lanko
si Alžerijos Įvairiose vietose 
ir tikrina kariuomenės sto
vyklas, sako prakalbas, aiš
kina savo politiką, eina bro
liautis su vietos gyventojais 
arabais ir neslėpdamas ruo
šia referendumą dėl ..Al
žerijos klausimo” visoje 
prancūzijoje.

De Gaulle lankymosi pro
ga prancūzai Alžyre, Orane 
ir kituose didesniuose Alže
rijos miestuose reiškia savo 
nepasitenkinimą de Gaulle 
politika, demonstruoja ir šū

neturi. Kadangi V. Zlotkie
nė papasakoja paprastą visų 
žmonių tiesą, o ne “bolševi
kišką tiesą,” tai Mizara ir 
kiti bolševikai ir “pasiuto.”

Dar vienas dalykas: su 
bolševikais turistais ir ypač 
su tokiais, kurie apie savo 
bolševizmą visiems giriasi, 

j Lietuvos žmonės nenori ir 
.negali atvirai kalbėtis. Juk 
vistiek, ar kalbėsi su tokiu
durnu iš Amerikos atvažia
vusiu bolševiku, ar su bol
ševikų valdžios šnipu. Nuo 
šnipų reikia saugotis, o to
dėl ir nuo tokių “brolių 
amerikiečių” geriau pasi
saugoti, nes tokie išgamos 
gali dar Įskųsti bolševikams 
ir tada aiškinkis, ką su ame
rikonais kalbėjai ir ką jiem 
pasakojai. V. Zlotkienė tą 
ir sako ponui Mizarai, kuris 
prieš ją paleido savo liežu
vį. Ji savo laiške rašo:

“Gal tau ir nepasakojo žmo
nės (visą tiesą), nes tokių ten 
labai bijo. Aš užduodu tau už 
visas tavo melagystes, kaip at
gailą, nuvykti pavergton tėvy
nėn ir ten kuriame nors Mas
kvos įkurtame dvare bent me
tus padirbėti, tada gal ir pra
regėtum ir širdis minkštesnė 
pasidarytų. Tie dvarai ten da
bar vadinasi kolchozai. Anot 
Keleivio J. D., bolševikai įvedė 
Lietuvoje savo ‘vierą’ ir visus 
verčia ta jų ‘vierą’ išpažinti. 
Aš, V. Zlotkienė, gerai žinau tą 
ių ‘vierą’ ir neteisybes.

“Aš kai važiavau į Lietuvą, 
•isi man sakė: Tu Zlotkienė kai 

grįši, tai pasakysi visą teisybę.’ 
Kai aš grįžau ir ir pasakiau ti
krą tiesą, tai visi ‘pažangieji’ 
oasiuto ant manęs, kai kurie 
ir ‘helio’ nebesako. Vienas vyru
kas Gedimino klube prie baro 
atsistojęs kad ims rėkti, būk 
Zlotkienė meluoja, girdi taip 
Lietuvoje nėra, viskas yra ge
rai, kaip ‘Laisvė’ rašo.“

Žinoma, jei Mizara ir kiti 
bolševikų pleperiai padirbė
tų metus sovietiškame kol
choze, jie suprastų, kas tai 
yra žmonių išnaudojimas 
kolchozinėj baudžiavoj, bet 
kam jiems dirbti? Juk daug 
patogiau yra bičiuliautis su 
išnaudotojais, negu patirti 
gyvenimą eilinių, beteisių ir 
biauriai išnaudojamų žmo
nių. Kaip bolševikai meluo
ja rodo tas pats R. Mizara.

kauja, kad Alžežrija yra 
i prancūzišką, o gen. de 
Gaulle linki kai tuvių. . . 

i Dar tik prieš nepilnus tris 
metus tie patys prancūzai 
Alžyre ir kitose Alžerijos 
vietose šūkavo, kad armi
ja ir de Gaulle paimtų val
džią, o kai de Gaulle grįžo 
Į valdžią, Alžerijos prancū
zai greit nusivylė ir bandė 

; maištu de Gaulle vyriausy
bę pašalinti, bet tas jiems 
nepasisekė. Dabar, kai de 
Gaulle lankosi jų krašte, 

(prancūzai Alžerijoj demon
struoja ir jei tik galėtų tai

Jie aprašinėja savo pasikal
bėjimą su vienu kolchoznin- 
ku, kuris buvo išvežtas Į Si
birą ar kur kitur. Štai kaip 
Mizara rašo: (“L.” Nr. 99).

“Užeinu Į namus pas kolūkie
tį M., kuris buvo buvęs išvež
tas, (Išvežtas kur? Red.) grą
žintas ir dabar gyvena savo 
namuose. Išsikalbame.

—Pasakykite man.—klausiu, 
—kaip patiko gyvenimas ten, 
kur buvote išvežtas?

—labai patiko —pagalvo
jęs atsako žmogus.—Būsiu at
viras ir pasakysiu: jei manęs 
nebūtų išvežę, jei būčiau pats 
savo noru ten išvykęs, tai į Lie
tuvą nebūčiau grįžęs. Bet kai 
esi prieš savo norą išvežtas, tai 
vis stengiesi ‘ant savo pastaty
ti.’ Na, tai ir grįžau.

“žmogus pasakojo, kad ten, 
kur buvo išvežtas, uždarbiai bu
vę daug didesni, nes kraštas 
labai turtingas. Ir medžio sta
tybai užtenka, žemės, ganiavų 
daug gerų ; visko gausu.”

Mizara nerašo, kur tas 
žmogus buvo išvežtas. Jis 
tik sako “ten, kur buvo iš
vežtas.” Gal melagis Mizara 
prisiminė, kaip jis “Lais
vėje” plepėjo, kad niekas 
Lietuvos žmonių į Sibirą ne
veža, todėl dabar Sibiro 
vardo ir nemini? Pagal Mi
zaros pasakojima, “ten, 
kur” buvo labai gerai, už
darbiai didesni, kaip Lietu
vos kolchoze, ganyklų ir že
mės daug, “visko gausu.”

Iš to pasikalbėjimo, jeigu 
Mizara nemeluoja atpasa
kodamas, galima daryti iš
vadą, kad dargi Sibiro ka
torgoje yra geriau, negu 
Dzūkijos kolchoze. Žmogus 
labai gudriai papasakojo 
bolševikų valdžios peniukš
liui, koks yra sunkus gyve
nimas kolchoze. Bet Miza
ros skaitytojai bolševikai iš 
to pasikalbėjimo darys iš
vadą, kad ruskių Sibiras yra 
rojus ir kad komunistai nu
žiūrėtus žmones vežė į Si
birą poilsiui, nelyginant į 
kažin kokias ten sanatori
jas. .. Už toki rašymą bliud- 
laižis Mizara jpalonės pas 
honorarų dalintojus nepra
ras ir ne tik pats, bet ir žmo
nelė pasipenės Lietuvos 
žmonių prakaitu. . .

ir vėl griebtųsi ginklo prieš 
šalies vyriausybę.

! šį kartą ir vietos gyvento
jai magometonys irgi išėjo 
į gatves demonstruoti ir 
keliose vietose jau susidūrė 
su demonstrantais prancū
zais. Policija ir kariuome
nė, bemalšindamos demon
strantus 65 žmones jau 
nušovė, o kelius šimtus 
sužeidė. Daugiausia aukų 
yra tarp arabų, bet nemažai 
ir vietinių prancūzų pagul
dyta į ligonines.

Prancūzija, de Gaulle’iui 
grįžus prie valdžios, jau da
vė visišką nepriklausomybę 
penkiolikai savo buvusių 
kolonijų Afrikoje. Kai ku
rios tų buvusių kolonijų vi
sai nutraukė ryšius su Pran
cūzija, kitos dar Įeina Į 
“Prancūzų Bendruomenę,” 
bet jos visos yra visiškai ne
priklausomos ir tvarkosi 
kaip išmano. Pora buvusių 
prancūzų kolonijų dabar 
šiltai flirtuoja su Maskva ir 
niekas joms to nedraudžia, 
nes jos yra nepriklausomos 
ir todėl gali, jei nori, pasi
daryti net ir Maskvos kolo
nijomis.

Prancūzai dar turi kolo
nijų Amerikoje, Afrikoje, 
Indijos vandenyne, Pacifike 
ir Antarktikoje, bet tai yra 
tik buvusios kolonialinės 
imperijos menki likučiai, 
kurie ir nenori nuo Prancū
zijos skirtis.

Šalia tų likučių yra dar 
Alžerija, didelis kraštas, 
kuriame gyvena kelių tautų 
magometonys (arabai, ber
berai, kabliai ir kt.). Viso 
moflrnmninnn ft Q?kA AAAxxxc»£vzxxxv; vvzxxi£
žmonių ir 1,075,000 euro
piečių, milžiniškoj daugu
moj prancūzų ar suprancū- 
zėjusių ispaną, maltiečių ir 
kt. Europiečių skaičiuje yra 
apie 140,000 žydų, kurie 
jau seniai yra suprancūzėję 
ii’ gavę Prancūzijos piliety
bę.

1954 metais dalis maero- 
metonų, arabų nacionaliz
mo Įkvėpti, pradėjo partiza
ninį ir teroro karą prieš 
prancūzus Alžerijoj. Tas 
karas ir dabar tęsiasi, nors 
prancūzu armija didelius 
krašto plotus nuo partizanų 
jau yra apvaliusi. Užbaigti 
to karo prancūzams nesise
ka todėl, kad gretimame 
Tunise ir gretimame Maro
ke Alžerijos partizanai turi 
savo saugias užuovėjas ir iš 
tų kraštų partizanų eilės vis 
yra papildomos apmokytais 
kariais ir teroristais. Jau 
150,000 magometonų yra 
žuvę tame kare ir apie 10,- 
000 kareivių prancūzų, bet 
partizaniniam karui dar ga
lo nesimato. Ką daryti su 
tuo kraštu?

Duoti nepriklausomybę, 
kaip penkiolikai kitų buvu
sių kolonijų Afrikoje? Bet 
ką tokiame atsitikime dary
ti su milionų europiečių, ku
rie ten gyvena?. Jei juos 
palikti arabų nacionalistų 
malonei, tai jų ateitis būtų 
liūdna. Tiems europiečiams 
Alžerija irgi yra pasidariusi 
jų gimtinė, nes kai kurie jų 
ten gyvena jau virš šimto 
metų.

Gen. de Gaulle mano, 
kad Alžerijos gyventojai 
turėtų gauti apsisprendimo 
teisę ir jis kažin kodėl yra 
linkęs manyti, kad daugu
mas Alžerijos gyventojų 
pasisakys už autonomiją ir 
ankštą sugyvenimą su Pran
cūzija. Tą savo politiką d e 
Gaulle ir atstovauja dabar 
lankydamas Alžeriją.

Kaip žiūri kiti prancūzai 
Į Alžerijos klausimo spren
dimą, pakalbėsiu kitą kar

Afrika pabudo
Afrikos tautos “pabudo” 

ir tuoj pat Įsijungė Į “šaltą
jį karą,” kuris purto likusi 
pasaulį. Afrikos kolonijos 
nyksta, bet vietoj kolonijų 
ten dygsta Rytų ar Vakarų 

i valstybių klijentai ir “pa
galbos ėmėjai.” Didelės Įta
kos Į šaltojo karo imtynes 
Afrikos naujos ir naujausios 
valstybės negali turėti, bet 
jos turi balsą Jungtinių 
Tautų organizacijoj, todėl 
gali tos organizacijos poli
tiką pakreipti Į vieną ar ki
tą pusę. Tas nenulemia nie
ko, bet kol didžiosios valsty
bės dar nodi “daryti biz
nį” per JT organizaciją, Af
rikos naujakuriai gali jaus
tis turi Įtakos. •

Šiandien jau ir aklam aiš
ku, kad Afrikos valstybių 
kalbos apie neįleidimą šal
tojo karo i Afrikos platu
mas, buvo tik dievobaimin- 
gas, o dažnai ir neširdingas 

' pageidavimas. Tikrumoje, 
Afrika jau yra pasiskaidžiu- 

įSi pagal šaltojo karo išsiri- 
• kiavimą. Klausant Gvinė
jos, Ghanos, kai kurių Ara
bų valstybių ir Mali delega
tų aiškiai girdėtis “anos pu
sės” daugiau ar mažiau šir- 

i dingas balsas. Netrūksta ir 
| turavojančių Vakarams, o 
i valstijos vaidinančios dar 
! neutralumo politiką, laukia, 
i kuri pusė joms pasirodys 
dosnesnė.

Kongo pavyzdys
Geras pavyzdys, kaip be- 

išsivaduojančios A f r ikos 
tautos ir tautelės yra tem
piamos i vieną ar kitą šal
tojo karo pusę, yra nelai- 

į minga Kongo respublika. 
Ten nuo pat nepriklausomy
bės pirmos dienos pasirodė 
'globėjai iš rytų ir bandė iš 
Į naujos respublikos padaly
ti Sovietų stiprią bazę Afri
koje. Kai belgų kariuomenė 
tą sutrukdė, tada pasirodė 
Jungtinių Tautų kariuome
nė, kuri ir dabar dar “tvar
ką daro” ir vis giliau Į šal
tojo karo ginčus Įklimpsta.

Pačiu paskutiniu laiku 
Gvinėja, Nasserio Egiptas, 
Ghana ir kitos “neutralios” 
valstybės “grasina” atimti 
savo kariškas pajėgas iš 
Kongo ir labai abejotina, ar 
tą padarys. Jei padarytų, 
tai Kongo žmonėms tas iš
eitų tik Į naudą, bet grasini
mas greičiausia ir liks gra
sinimu, o jeigu tos rūšies 
neutralieji savo karo jėgas 
ir atitrauktų, tai jie bandys 
kitomis priemonėms pada
ryti iš Kongo “neutralumo 
bazę,” kuri tarnautų Vaka
rų priešams.

•
Karas dėl Kongo?

Yra rimto pavojaus, kad 
dėl Kongo gali kilti “krūmų 
karas,” jei ne Korėjos, tai 
kiek panašus Į Korėjos ka
rą. Kongo dalyje jau yra su
sispietusių karių ir politinė 
.vadovybė Rytams nuolan
kios dvasios. Jei Stanleyvil- 
le jėgas rasai ir kai kurios 
Afrikos valstybės pradės 
remti ginklais ir gal “sa
vanoriais,” priešingoji pusė 
irgi turės atsakyti tuo pačiu 
ir pilietinis karas sulieps
nos. O iš pilietinio lengva 
pereiti ir Į tarptautinį, juo 
labiau, kad Kongo valstybė
je vienos tautos nėra, yra 
tik jos užuomazga, o žmo
nės vis dar gyvena giminė

tę-
—ab.

Kas savaite
mis ir giminių karas ten nė
ra jokia naujiena.

Būtų gera Nikitos “koeg
zistencijos” pamoka visiems 
“taikamyliams,” ką bolševi
kai mano, kada jie pasako
ja apie “taikų sugyvenimą.” 

•
Nauja vyriausybė

Republikonų partijos kai 
kuiių vadų bandymai “rin
kimus laimėti” per teismą, 
,ar balsų perskaitymu, eina 
niekais. Demokratų kandi
datas, nors ir nedidele dau
guma, bet bus šalies prezi
dentas ir su ta mintimi teks 
apsiprasti. Busimojo prezi
dento priėmimas Baltuo
siuose Rūmuose ir aptari
mas su juo valdžios perėmi
mo reikalų, turėjo palaidoti 
paskutines kai kieno viltis 
iš “nagų graužimo” iščiulpti 
sau kad ir visai mažutę dau
gumą, ar bent vieno balso 
daugumą elektorių kolegi
joj. Tie žmonės, kurie nuo
lat kalba, kokia, maža dau
guma demokratai eina pre- 
zidentūron, patys mielu no
ru paliktų valdžioje ir dar 
mažesnę daugumą turėda
mi, arba ir visai jos neturė
dami, jei tik pavyktų kaip 
nors suplakti elektorių dau
gumą.

Tuo tarpu būsimas prezi
dentas jau telkia savo bend
radarbius ir darbas neina 
labai spėriai.

Kol kas būsimas prezi
dentas paskyrė dar tik tris 
savo kabineto narius ii* ke
letą kitų aukštų pareigūnu. 
Svarbiausios vietos naujoje 
vyriausybėje, valstybės se
kretoriaus, krašto gynimo ir 
iždo sekretorių, dar neužim
tos ir spėliojimams dar yra 
plati dirva.

Karas Laose
Tolimame Laose jau keli 

mėnesiai vyksta keistas tri
kampio karas. Vienas kari
ninkas vardu Kong Lea ten 
padarė peiversmą ir pasodi
no prie valdžios “neutralią” 
vyriausybę. Bet dalis ka
riuomenės tos vyriausybės 
nepripažino ir visą laiką 
grasino ją nuversti. “Neu
tralioji” vyriausybė bandė 
susodinti prie vieno stalo ir 
komunistinius partizanus iš 
šiaurės krašto, ir maištau
jančius karius ir pati tikė
josi dar rasti vietos prie to 
paties stalo. Bet “tautinės 
vienybės” planas neišdegė 
ir pereitą savaitę “neutra
lioji vyriausybė” išnyko, jos 
nariai susėdo Į lėktuvą ir iš
dūmė Į kaimyninę Kambo- 
džiją . . .

Kraštas staiga paliko be 
vyriausybės, o sostinėje 
laikinai šeimininkauja kapi
tonas Kang Lea. Nepaten
kinta kariuomenės dalis ir 
komunistų partizanai iš 
šiaurės skubina i sostinę, 
kad ten atsisėstų Į tuščią 
vyriausybės vietą. Kas pir
mas ten pateks ir ką darys 
perversmo meisteris kap. 
Kong Lea?

Laoso operetiniai per
versmai ir trikampinis ka
ras būtų nebloga medžiaga 
pasakaitei, jei ta karalystė 
netupėtų strateginėj vietoj, 
iš kurios šaltojo karo jėgos 
gali pakilti Į naujus visai 
jau nešaltus užkariavimus 
Azijoje. Tik dėl to Laoso 
maišatis rūpi ne tik kaimy-,- 
nams, bet ii* Washingtonui.

J. D.
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TO NIBKAS NBPBIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO

TAS DUONOS NEPRAŠO

nutarimai CHICAGO, ILL. KAS NAUJO BROOKLYNE
Balfo X-sis seimas, įvy

kęs 1960 m. lapkričio 25- 
26 d. d. Jaunimo Centre 
Chicagoje, aptaręs Balfo 
veiklą, atliktus darbus ir jo 
ateities planus, priėmė šias 
rezoliucijas:

Balfas per savo 16 metų 
laisvojo pasaulio lietuvių 
dosnumo dėka ištiesė pa
galbos ranką 2-jo pasauli
nio karo pasėkoje V. Euro
poje atsidūriusiems lietu
viams ir sudarė jiems gali
mybę įsikurti užjūrio kra
štuose. Balfas dabar dar 
šelpia ten pasilikusius ir 
emigruoti negalinčius lie
tuvius, Sibiro tremtinius, 
bei okupuotoje tėvynėje 
esančius lietuvius..

Didelių ateities uždavinių 
akivaizdoje, Balfo X-sis 
seimas kreipiasi į viso lai
svojo pasaulio lietuvius 
prašydamas ir toliau remti 
jo veiklą:

1. Paskirose vietovėse, 
kur veikia Balfo skyriai, 
reikia dėti pastangų į Balfo 
veiklą įjungti galima dau
giau tautiečių, kviesti juos 
įstoti nariais Balfo organi
zacijom, ypatingai į darbą, 
įtraukti daugiau naujų atei
vių.

2. Visos lietuvių organi
zacijos ir klubai kviečiami 
bendradarbiaviman ir Bal
fo rėmimo darban. . .,

3. Lietuvių spauda ir ra
dijas daug prisideda prie 
Balfo tikslų populiarinimo 
ir rėmimo. Ta proga dėko
jama spaudai ir radijo va
landėlėms už jų nuošir
džią talką šalpos sintyje.

4. Turint galvoje, kad 
suderi.nta šalpa yra naši 
ir jos administravimas pa
reikalauja mažiau išlaidų 
ir žinant, kad Balfas iki 
šiol savo nešališku ir vie
ningu darbu yra užsitarna
vus daugelio lietuvių prita
rimo, prašo visą lietuvių 
šalpą vykdyti per Balfą. 
Geresnei šalpos koordina
cijai ir našesniam darbui 
darbui prašoma neorgani- 
varyti atskirų fondų šalpai, 
įsisteigusius prašoma jung
tis į Balfą.

5. Turi būt daromi visi 
galimi žygiai, kad maisto 
siuntinių bei vaistų persiun
timas Lietuvon ir Sibiran 
būtų palengvintas.

6. Seimas nori atkreipti 
dėmesį visų tų studentų, 
kurie naudojosi Balfo sti

pendijomis, kad jie bent 
savo darbu ir talka prisi
dėtų prie tolimesnio ir na
šesnio Balfo darbo.

7. Suvažiavimas reiškia 
padėką jo rengimo komite
tui ir visiems prisidėjusiems 
prie jo pasisekimo.

NORWOOD, MASS.

22 Balfo sk. padek*
Lapkričio mėn. 6 d. su

rengtas Balfo banketas, 
talkinant Bostono ir Brock- 
tono skyriams, davė pelno 
212 dol., iš kurių 200 dol. 
pasiųsta Balfo Centrui.

Banketo rengėjai nuo
širdžiai dėkoja visiems pri
sidėjusiems banketą suruo
šti ir jame dalyvavusiems. 
Ypatingą padėką reiškiame 
kun. Juozui Svirskui už 
sukalbėtą maldą, vyrų cho
rui, muz. Jono Beinoriaus 
vadovaujamam, skambias 
lietuvių liaudies dainas, 
kurias publika palydėjo 

(gausiais plojimais. Jonui 
i ir Antaninai Pečiuliams, 
•nesigailėjusiems daug dar
bo ir maisto dovanų. Emili
jai Razuliavičienei už pa
aukotą vertingą dovaną. 
Visoms šeimininkėms už 
skanų patiektą maistą.

Gražu pavyzdį padarė 
keletas lietuvių, kurie vie
nokių ar kitokių aplinkybių 
verčiami negalėjo dalyvauti 
bankete, bet nepamiršo mū
sų vargstančių tautiečių ir 

‘prisidėjo piniginėmis auko
mis. štai jie: Kleb. kun. F. 
Norbutas 5 dol., Domicėlė 

! čiūbaitienė 5 dol., Zita Za
rankaitė 2.20. dol., Kon
stantas Jurgeliūnas i š 
Brocktono 2 dol., Juzė 
Navickienė 1 dol. ir Ieva 
Vizgirdienė 1 dol. Nuošir
dus ačiū visiems.

Tikimės, kad ir daugiau 
mūsų geraširdžių lietuvių 
parems Balfą savomis au
komis, kurias galit įtęikti 
Balfo sk. iždininkei Izabelei 
Vasiliauskienei.

Skyriaus Valdyba

Mano padėka

NAUJAS BIUDŽETO TVARKYTOJAS

Būsimas prezidentas J. F. Kennedy (kairėj), skelbia 
kad biudžeto direktorių paskirtas Harvardo universi
teto profesorius David E. Bell.

voje, pusbrolis Andrius Da- 
mulis su šeima Gardnery, 
giminaičiai Antanas, Ma
riona ir duktė Eugenija 
Kavolinai Nonvoode.

Velionė buvo kilusi iš 
Židonių kaimo, Alytaus 
apskr., iš Lietuvos į Nor- 
woodą atvyko 1912 m.,
tais pačiais metais ištekėjo 
ir su trumpomis pertrauko- 

;mis visą laiką išgyveno Nor- 
twoode. Čia velionė turėjo 
daug gerų draugų ir drau
gių, su kuriais mokėjo gra
žiai sugyventi.

i Dėkoju visiems, kurie da- 
i lyvavo velionės šermenyse 
,ir palydėjo ją į amžino po
ilsio vietą, kurie mane žo- 
I džiu ir laiškais ramino 
sunkią valandą..

Vincas Grinkevičius

CANTON, MASS.

Vietos laikraščiui ta pa
ti Žilinskienė išplepėjo, kad 
grįždama į Ameriką, ji 
Lietuvoje palikusi savie
siems visas sukneles, su
grįžusi tik su viena. Ir tą 
būtų atidavusi , jei tame 
“rojuje” būtu radusi fygos 
lapą.

J. Krasinskas

LAWRENCE, MASS.

Mirė J. Kulis
Širdies priepuoliui ištikus, 

gruodžio 5 d. mirė vaisti
ninkas Justinas Kulis, 87 
m. amžiaus, taigi vienas 
seniausių lietuvių. Gruodžio 
8 d. palaidotas Tautinėse 
kapinėse.

Gražus Stephens choro 
koncertas

Alice Steuhens vadovau
jamo choro koncertas buvo 
gruodžio 4 d. gražioj Mor- 
risono viešbučio Terrace 
Casino salėj, kuri buvo pil
na, nors biletai buvo nepi
gūs. Tuo koncertu choras 
pažymėjo savo veiklos 20 
metų sukaktį.

Koncertas tikrai buvo 
gražus. Tai buvo tikra meno 
šventė. Susirinkusius žavėjo 
ne tik choras, bet taip pat 
solistas Arnoldas Vokietąi- 
tis ir smuikininkas Francois 
D’Albert.

Toks buvo šito choro 
455-sis koncertas.

J. J P.

SOPHIE BARČUS

BROOKLYN, N. Y.

Lapkričio 23 d. mirė ma
no žmona Viktorija Palio
nytė - Grinkevičienė. Lap
kričio 26 d. ji palaidota 
Highland kapinėse. Be ma
nęs liūdi jos dvi seserys — 
Elena Stadalnikienė su šei
ma So. Bostone, Domicėlė 
Faučiūnienė Gardnery. bro
lis Antanas su šeima Lietu-

Mirė M. Uždaviny*
Lapkričio 6 d. vietos se

nelių namuose mirė Mo
tiejus Uždavinys, Keleivio 
skaiytojas, 65 m., kilęs iš 
Pirčiupiu kaimo, Valkinin
kų valse.

Velionis paliko brolienę, 
du brolvaikius ir seserį 
Lietuvoje.

Jo artimiesiems reiškia
me užuojautą, o jam ilsėtis 
ramiai Canton aplinkės 
žemėje.

WORCESTER, MASS.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti , 

Amerikos. Joje aprašoma: 1
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai noo Atlanto fld Pacifiko; į 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; • 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs Ėdikes; 
Yelloustone Parkas su verdančiais tekiniais, meškomis fr tt.; 
Gkand Canyon tarpeklis; {spūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pa* mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Elena, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texss valstijos tartai;
Floridos vaizdai: Jaunystės šaltinis;
Kajp gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių t le grsHaūz pevalkahh

Knyga jan išėjo. UžriaaMuriema knygą tuoj pat 
ghmčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS" 
<36 Eaat Broadvray So. 27, Maaa.

Sandariečiai slaptą, 
susirinkimų nerengia

Lapkričio 22 d. “Laisvė
je” kažkoks slapukas Išei
vis meluoja rašydamas, kad 
“sandariečiai sugrįžusiam 
iš kelionės po Lietuvą pir
mininkui surengė slaptą 
pasitikimą”.

Sandariečiai slaptų susi
rinkimų nerengia. Ir Išei
vio minimame susirinkime, 
kuriame A. Tamkus darė 
pranešimą apie savo kelio
nę į Lietuvą, dalyvavo gar
bingų svečių iš Bostono ir 
kitų vietų. Tiesa, Maskvos 
agentai nebuvo kviesti ir 
jeigu koks jų panorėjo įsi
brauti, nebuvo įleistas.

Tas pats Išeivis rašo, kad 
Alena Žilinskienė, kuri taip 
pat buvo Lietuvoje, mas- 
kvinių sukviestame susirin
kime pasakojo, koks ten 
dabar rojus, kad ten kepti 
karveliai iš dangaus krin
ta, juos reikia tik gaudyti ir 
laižytis.

SLA 41 kuopos susirinkimas

Mėnesinis kuopos susi
rinkimas bus sekmadienį, 
gruodžio 18 dt, 1 vai. po
piet Lietuvių Piliečių Klu
bo patalpose. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų 
spręsti.

M. Stonie

HARTFORD, CONN.
Silvestravičių sukaktis

Lapkričio 27 d. Sunset 
salėj buvo puota Onos ir 
Jono Silvestravičių vedy
binio gyvenimo 25 m. su
kakčiai pažymėti. Svečių 
buvo per Į00 asmenų, ži- 
n&na,} yra buvo gardžiai 
pavaišinti, sukaktuvininkai 
gavo' daug linkėjimų ii 
dovanų.

Į puotą buvo atvažiavę 
iš Ląwrence, Mass., ir Onos 
dėdė Vincas Mizara su 
žmona. Teko su juo ir man 
pasikalbėti. Tai puikus 
žmogus, senas Keleivio 
skaitytojas. Jis sakė, kad 
Keleivis jam geriausiai iš 
visų kitų laikraščių patinka.

Kito* naujienos
Mieste jaučiamas nedar

bas. Iki šiol netrūko darbo 
Weeder Root dirbtuvėje, 
o dabar jau atleido 400 ir 
žada dar daugiau atleisti. 
Hole Crome Elmwood be
dirba 4 dienas. Pratt Whit- 
ney streikavo, bet nieko 
nelaimėjo. Teko girdėti, 
kad daug darbininkų ne
grąžino į darbą.

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia N. Metų sutikimą. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Balfo skyrius vykdo rin
kliavą vargą vargstantiems 
sušelpti. Prašo visų para
mos.

Ona Ručinskienė

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgai* žie- 

▼akaraia turės gerų

f RADIJO VALANDA 
į Visos programos iš WOPA,
.Į 1493 kil. AM 102-7 FM

Kasdirn: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vaL ryto.

šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 t«L ryto

^VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼. 
g Tel.: HEmlock 4-2413 
57159 S. MAPLEWOQD AVĖ. 
g CHICAGO 29.II'.L.

VOKIETIJA

Esame naujoje vietoje

Lapkričio 14 d. Varelio 
senelių prieglaudos senelius 
apgyvendino naujose pa
talpose prie Springe mieste
lio, 25 kilometrai nuo Ha
noverio miesto. Viso labo 
čia atkėlė 51 estą, 9 lie
tuvius ir latvius.

šitos prieglaudos nauji 
namai stovi prie aukšto kal
no, ant kalno miškas, ku
riame, sako, esama net šer
nų. Bendrai vieta graži ir 
oras geresnis negu arčiau 
pajūrio Varely.

Netoli prieglaudos stato 
4 aukštų namu^ ligoninei, 
kuri būsianti baigta kitais 
metais.

Naujoji prieglauda pri
klauso Vokietijos Raudona
jam Kryžiui. Kambariai 
nemaži, turi tinkamus bal
dus. Kambarys skiriamas 
2 asmenims, bet jei kas pa
jėgia primokėti, gali ir vie
nas kambary gyventi.

Valgo iš bendros virtu- 
tuvės, bet kiekviename auk
šte yra virtuvėlė, kurioje 
seneliai gali patys ko nors 
išsivirti.

Daktaras atvyksta kartą 
per savaitę, bet pakviečia
mas kada tik yra reikalo.

Mes lietuviai norėtume 
susižinoti su tos apylinkės 
lietuviais, bet nežinome jų 
adresų, šiuo prašome atsi- 

; liepti: Springe a. Deister, 
įDRK Altersheim, Germany.
' Mes sveikiname visus 
mūsų mielus tautiečius, iš
blaškytus po visą pasaulį, 
ir prašome mus prisiminti.

J.Karpančiu*

Ohio valstijoje tebeveikia įs
tatymas, draudžiantis varyti 
asilą greičiau kaip 6 mylias 
per valandą. s

Suaižeidimai
Susižeidė Brooklyno lie

tuviams plačiai žinomas 
Juozas Lazauskas. Jis virs
damas susilaužė šonkaulius 
ir dabar gydomas Green- 
point ligoninėje. Linkiu 
greitai pasveikti.

Taipgi buvo susižeidęs 
ir šiuos žodžius rašantis K. 
Žemaitis. Jis lapkričio 8 
d. virsdamas perkirto nosį 
ir antakį, taipgi sudaužė 
akinius. Daktaro aplipinta 
nosimi ir antakiu jis vaik
ščiojo apie 3 savaites lai
ko.

Mirimai
Lapkričio pabaigos ir 

gruodžio pradžios savaitėje 
Didžiojo New Yorko ribose 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
šie lietuviai:

Agnieška Vizgirdie n ė, 
Mykolas Kibirkštis, Elzbie
ta Laskienė, Antanas Mar
cinkus, Mykolas Miliauskas, 
Veronika Zaliauski e n ė, 
Frances Star ir Povilas Ba- 
lukas.

Tai visi senosios kartos 
lietuviai, palikę išauklėtas 
šeimas ir anukus. Tegul 
jiems būna amžinas poilsis 
po gyvenimo kelionės.

Mirė D. Nargelevičius
Lapkričio 28 d. mirė Do

mininkas Nargelevičius apie 
72 m. amžiaus, advokatas, 
prieš 11 metų atvykęs į šį 
kraštą ir apsigyvenęs Broo
klyne. Daug kartų teko ve
lionį sutikti ir gyvenimo 
eigos klausimais pasikalbė
ti.

Prieš kelis metus mirė 
velionio žmona. Dabar liko 
tik sūnus Domininkas Nar- 
gelė. Gruodžio 1 d. velionio 
kūnas sudegintas Blooklyno 
krematorijoje.

Komunistai atvėso

Brooklyne yra vadinamų 
bimbinių, kurie pirmiau 
buvo labai karšti komunis
tai, o dabar jau šaltai kal
ba. Matyti, jie pasikalbėjo 
su ekskursijose buvusiais 
Lietuvoje ir įsitikino, kad 
tenai tik skru das ir vargas, 
kurį gali girti tiktai mela
gis arba rusų samdytas 
bernas.

Sumušė daktarų Juozų 
Dičpinigaitį

Dr. Juozo Dičpinigaičio 
ofisas yra YVoodhave 8551 
Forest Parkway. Pirmadienį 
vakare 8:20 į jo ofisą atė
jo du vyrai. Paklausus, 
kuo jis gali jiems patarnau
ti, jie nieko neatsakydami 
griebė daktarą už kaklo 
ir kumštimis pradėjo mušti 
jo veidą, sumuštą palikę, 
pasišalino nieko nepaėmę.

Matyti, jie yra ar patys 
asmeniškai a*‘h: kieno sam
dyti kerštininkai. Apie tai 
vietos policija tinkamai 
painformuota, bet kol kas 
apie Įtariamu suėmimą ne
sigirdi. Daktaras yra 47 
metų amžiaus, o tžpuoli- 
gali būti vienas apie 27 
metų ir kitas apie 35 metų.

K. Žemaiti*

GERIAU SENI, NEGU 
NAUJI

(E) “Socialistinio rea
lizmo” ir politiniai veikalai 
lieka knygynų lentynuose 
apdulkėję — taip praneša
ma tiek iš Estijos, tiek iš 
Latvijos. Tai panašūs reiš
kiniai ir Lietuvoje. Nepo
litinio ir nekomunistinio 
turinio knygos išperkamos 
per kelias dienas, o “ideo
loginiai” nudažyti veikalai 
pirkėjų susilaukia labai 
mažai.

'SŪNAUS KAREIVIO ATMINIMUI

Prieš 18 metų, 1942 metų gruodžio 15 d. šiau
rės Afrikos kautynėse, virš Tuniso uvsto. žuvo 
mano sūnus seržantas lakūnas Joseph-Juozas John
son. gimęs 1920 metais vasario 17 d. Eastone, Pa. 
Pradėjus rinktis karo debesims, jis stojo savano
riu į Amerikos kariuomenę ir kada nac>ų Vokietija 
ir Japonija paskelbė Amerikai karų. jis iš techniš
kos tarnybos persikėlė į kovos dalinį ir žuvo už 
šio krašto, ir. kaip mes tikėjome, už savo tėvų 
gimtinės—Lietuvos laisvę. Jo atminimais mūsų 
šeimoj yra ir bus visada gyvas.

-
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Bara “Valstiečių Laikraštį” ilgus mėnesius negauna
“Tiesa” rašo kad “Vai- mielių’ masiniai Padeda 

...... . . ... plaukti skundai i redakci-stiecių Laikraštis vra sku- " . . . *. T , ... , „ jas ir įstaigas. Tačiau —tas kolchozininkams komu- J ® -mielių iš jų nepasidaro. 
Prekybos ministeris Mi-

L1ŪDNA ISTORIJA

rastinėms idėjoms, 
nistinei dorai, koletyvizmui, 
tautų draugiškumui skiepv kutis buvo paskelbęs, kad

mielių trukumas atsiradęs ti ir kovoti su senovės lie- ,., J .. , . .. . . del to, jog Kauno mieliųkanonus, bet jis per mažai - .. fabrikas buvo remontuoja- demesio skiriąs šitiems rei-1 J
kalams.

Vadinasi, ten grynai že
mės ūkio reikalams skirtas 
laikiaštis turi komunistų 
propagandai tarnauti.

Sov ietinės Lietuvos šokėjų 
neįsileido Argentinon
(E) Po sėkmingų gastro

lių Yenezueloje Lietuvos 
Valstybino liaudies šokėjų 
grupė norėjo vykti i Argen
tiną, bet argentiniečių vy
riausybė grupei, kaip sovie
tinei, nedavė leidimo daly
vauti šokių konkurse, o 
taip pat atsisakė duoti 
vizą gastrolėms. Po to šo
kėjų grupė vyko i Čilę, kur 
suruošti keli koncertai. Pa
žymėtina. kad ir šiuose 
koncertuose didžiausią pa
sisekimą turėjo lietuviški 
šokiai, ne rusiški.

mas. O tasai fabrikas duo
davęs 70* < visos gamybos. 
N. Vilnios, Panevėžio mie
lių fabrikų gaminamų mie
lių užtekę tik kepykloms 
aprūpinti. Kauno fabriko 
remontas buvęs baigtas jau 
rugsėjo 16 d., bet mielių 
Lietuvos krautuvėse kaip 
nėra, taip nėra. Reikia ma
nyti, kad tikras (ir gal būt 
nemažas) Lietuvoje gami
namų mielių kiekis yra iš
gabenamas i “broliškas res
publikas’’, šiaip jų krašte 
negalėtų trūkti. Jau dabar 
galima numatyti, kad mie
lės prieš Kalėdas pasida
lys spekuliacine preke, kaip 
jau dažnai yra buvę.

Raudonieji kampeliai 
nuobodūs

(E) Vilniaus radijas kė
lė klausimą, kaip toliau 

Vaikus suvarė į kareivines gerinti Lietuvos jaunimo 
ir padarė internatą auklėjima radijo ir televi- 

(EI Kaip paaiškėjo iš > P'iemonėmU. Tuo klau-
-Izvestijų" korespondenci- ?!mu. 1VyKęS ^nmas 
jos iš Vilniaus, kuria pači- ^^aunimo sąjungos a- 
iavo Vilniaus -Tiesa”, prieš S1“^05 . Propagandos
kuri laika vienas Vilniaus skynuJe- ,TaJa pa-
patalpas paliuosavo nuo < ’ ... «; - - , \ ,___ nemaža klubu, kultūroskareiviu ( kuriuos demobi- j « . ..
lizavo ar perkėlė) ir jose "amų raudonųjų kampel.ų, 
.......valgyklų ir kitų jaunimo

masinio susibūrimo 
kuriose nėra nei

“Daug ką įdomaus gali
ma papasakoti apie Dionizo 
Poškos muziejaus — senųjų 
Baublių istoiiją.

“Tačiau dar įdomesnių 
dalykų galima papasakoti 
iš šių dienų Baublių gyve
nimo ir vargų.

“Prieš porą metų buvo 
numatyta Bijotuose įrengti 
muziejaus patalpas. Ir vie
tą surado, ir projektą Vil
niuje paiuošė. Slinko die
nos, visą pusmetį slinko į 
šią vietą ir sunkvežimiai 
su plytomis. Tačiau niekas 
nieko nestatė. O po kurio 
laiko suvežtos plytos pra
dėjo dingti. Kur? Buvusi 

! statybos-remonto kontora 
jas atgal į Skaudvilę pra
dėjo vežti. Kodėl? Nežinia. 
Tiesa, dalis plytų liko, bet... 
palietą pieną visos katės 
laižo. Taip nutiko ir su li
kusiomis plytomis. Buvęs 
kultūros skyriaus vedėjas 
A. Timinskas šias plytas 
pradėjo pardavinėti priva
tininkams. Pardavinėjo tol, 
kol nė vienos neliko. O kur 
nukeliavo už jas gauti pi
nigai — taip ir nežinia, 
.nes į kultūros skyriaus ka
są už jas nė vienas rublis 
neįplaukė. Taip užplanuo
tas muziejus ir neatsirado.

“Tai tokia liūdna istorija 
galima išgirsti senųjų Bau
blių papėdėje”.

Taip rašo A. Kaminskas 
i Vilniuje leidžiamoj “Šluo
toje.”

AUKŠTAI ŠOKO — 
ŽEMAI TŪP£

— Sutaisysimi 
šventa teisybė. Pažadą

ištesėjo — suremonta v o. 
Bet dūmai dabar dar la
biau veržiasi į kambarį.

Daug galima pateikti 
panašių pavyzdžių apie 
statybos-remonto kontoros 
darbą. Tačiau šaltakrauji
ška kontora nesiskubina. 
Namai — ne vilkai, į miš
ką nepabėgs.

“LAISVAS” LIETUVOJE
NENORI SKAITYTI

į Lietuvą komunistai te
įsileidžia tik komunistinę 
spaudą, bet ir ta yra var
žoma. Štai ką rašo iš Lietu
vos tuo reikalu:

“Mielas broliuk, man 
užsakei “Laisvę”. Ačiū, bet 
ji nepatraukli ir jos pas 
mus nenori skaityti. Be to, 
nežinau, kodėl vieną numerį 
gaunu, kito ne”.

“Mieli draugučiai, Jūs 
klausiate, kaip mums patin
ka R. Mizaros “Laisvėje” 
išspausdinti jo kelionės į 
Lietuvą įspūdžiai.

“Ty numerių, apie ku
riuos jūs kalbate, mes ne
matėme, jie mūsų nepasie
kė.

“R. Mizaros aprašymus 
palikime ramybėje. Mano- 

■ me, kad jūs getai žinote R. 
Mizarą. Jis aukštas ir dide
lis ponas, paprastas kolūkio 

, darbininkas ne g a 1 ė j o 
jo matyti nei su juo pasi
kalbėti”.

Kalbėjaus su komunis
tuojančiu, kuris “Laisvę” 
siunčia į Lietuvą. Aš klau
siau jo, ar jo giminės visus 
numerius gauna. Jis man 
atsakė:

RIAUŠININKŲ IŠDAIGOS

Venecueloj riaušininkui bandė nuversti demokratinę 
vyriausybę ir įvesti komunistu ir Kubos (.'astro šali
ninkų diktatūrą, bet jų pastangos nuėjo niekais. Tų 
riaušininkų eilėse buvo ir keli šimtai studentų, kurie, 

kaip. paveikslėly j matome, padegė autobusus. Stu
dentai, pasislėpę savo bendrabučiuose universitete, 
apšaudė policiją, bet ir jie buvo priversti “atvėsti” ir 
grįžti prie savo tiesioginio darbo—mokymosi.

Vlike pafcer tos mintys

(Iš dienoraščio)

J. VLKS

patalpino mokinius. Tose 
kareivinėse ii engtas inter
natas. Internate ivesta be

vietų, 
įadijo 

televizoriaus.maž karinė disciplina. Su- aparato nei uc
trimitavus, vaikai-pionieriai tarpu televizoriai be- 
, - . ..’ • veik nenaudojami stovi kaibėga į aikštę pratimui. , . . . J , . . .

Šiemet mažiau užsisako 
komunistinių laikraščių
(E) Vilniaus “Tiesoje’

kurių Įmonių bei įstaigų 
darbuotojų kabinetuo s e. 
štabas nutarė tikrinti visas 
panašias vietas ir žiūrėti,

net vedamajame skundžia- ^ad radijas ir televizoriai
.naši, kad daug kur šiais Augiau .»«£» lk> s1?!
metais užsakoma mažiau panaudojami agitacijai ir
spaudos, negu pernai. Ko- PloPa?andai.
munistu organas skaito * - - i j\ .. . Žemes ūkio akademijoje
idealu, kad 1000-ciui gy- 1300 "„edrivaizdininku" 
ventojų butų 1000 laikra
ščių skaitytojų, bet tokių (E) Žemės ūkio akede- 
“idealių rajonų”, matytį mija Kaune greta normalių 
ne daug tėra. Dažnai būna: fakultetų turi jau 10 metų 
tik 400-500 skaitytojų. Kai ir neakivaizdinio apmoky- 
kur, pav. kolchoze “Už mo fakultetą. Jame šiuo 
taiką", laikrašti skaito maž- metu yra 1300 studentų, 
daug tik kas dešimtas Šiais mokslo metais numa- 
asmuo. Dabar esąs daug tyta i pirmąjį kursą priimti
kur pastebėtas “žalingas 
reiškinys”, kad užsisakoma 
tik pati pigiausioji spauda. 
Kitur vėl kolchozų pirmi
ninkai, net nepasitarę su 
kolchozininkais, urmu už
sako spaudą visiems kol
chozu nariams, pienumera- 
tą nutraukdami nuo uždar
bio. Spaudos platintojai 
raginami aplankyti visų 
kolchozininkų butus ir Įkal
bėti jiems laikrašti. Spau
dos platinimo metu išryš- 
k

dar 350 studentų.

500 agitatorių tik viename 
rajone

(E) Nors visokie sovieti
niai rinkimai yra tik farsas, 
bet partijos agitatoriai veda 
tokią “kampaniją”, lyg iš 
tikrųjų balsuotojų vienoks 
ar kitoks nusiteikimas tu
rėtų reikšmės. Viename 
tik Panevėžio rajone dabar 
veikia apie 500 agitatorių, 
kurie landžioja net po kol-'* 'ėl bloga spaudos ĮCozininkų ir miestiečių bu- 

..įstatymo sistema. Laiba-;tus įr ^viežia>. rinkėjus, .. . . . , . .. rinkėjus
sviai skaitytojus pasiekia u je kandidatus j ]iaudies
laba, pavėluota, arba "e- tei teisėjus j,.
1,gulim,a, - Kaip paša- Tikroveje visi kandidatai
k,.ja atvykę ,s Lietuvos jau g anksU> komunistų
žmones, daugel,s piliečių, centnJ atrinktj jr tviltin.
nors ir užsisako laikrašti, x-
jo kaip ir neskaito, o pa
naudoja kitiems reikalams. ««--, , ...* Mesla kratys mašinomis

Nėra mielių... (E) žemės ūkio mašinų
(E) Sovietų valdomuose gamybos Įmonė “Neris” 

kraštuose daug ko nėra. Vilniuje pradeda gaminti 
Prie to jau piliečiai yra universalines mašinas — 
lyg pripratę. Bet kai Lietu- mėšlo kratytuvus. Pinnosios 
voie dirba keli mielių fa- 3 tokios mašinos bus išlei-
brikai. o šeimininkės jau tos dar gruodžio mėnesi.

Paskaitykite vaizdų ap
rašymą, kaip Lietuvoje na
mai taisomi. Apie tai pa
sakoja ne koks “kapitalistų 
tarnas”, bet A. Pipiras, ku
riam davė vietos savo 
puslapiuose pačių komuni
stų leidžiama “Šluota”

Kas kas, o jau Šiaulių 
statybos-remonto kontora 
tai nieko negaili gyvento
jams. Labiausiai negaili 
pažadų. Visi nustebo išgir
dę, kai šiais metais ji paža
dėjo atremontuoti net dvy
liką gyvenamųjų namų, 
esančių vien tik namų 
valdybos nr 1 žinioje. O 
kitoms valdyboms taip pat 
nemaža numatė.

Užsimojo daug. Dirbo 
mažiau. O padarė — visai 
mažai: iš devyniolikos na
mų atremontavo tik keturis.

O i jų darbą žiūrėti dar 
gražiau, negu klausytis ke
rinčių pažadų. Jų darbo 
tempų nepralenks nė vė
žlys.

Štai Į Lenino gatvės 151 
nr namą atėjo remontinin
kai. Ir visai neseniai — 
tik praėjusių metų rudenį. 
Atėjo, apžiūrėjo ir pradėjo 
dažyti. Dažė ilgai, bet nu
dažė. Nors sakoma, kad 
skubos darbą velniai neša, 
tačiau šį kaitą lėtą darbą 
lietus nunešė. Vieną naktį 
palijo, o iš ryto remontinin
kai pastebėjo, kad ant ko
ridoriaus grindų nutekėjo 
visi dažai. Tuomet remon
tininkai pakėlė galvas ir 
nustebo:

— Stogas kiauras. Reikia 
taisyti. Dirbo — plušo: 
sutvarkė stogą. Po to prisi
minė, kad kaminas reikia 
pataisyti. Bet, taisydami 
kaminus, ir vėl stogus su
gadino : sutrupėjo čerpės.

Ir vėl stogą remontuoja. 
Darbams galo nematyti.

Dirba ir namo viduje. 
Gyventojas paprašė:

— Krosnis truputį rūksta. 
Sutaisykite, vyrai.

"Taip, as "Laisvę" i sie
tuvą siunčiu jau 3 metus 
savo brolio sūnui, tik labai 
apgailestauju, kad jis ne 
visus numerius gauna. Neži
nau kodėl. " Tiek to. Kaip 
ten bebūtų/ bet aš jaučiuosi 
atliekąs savo pareigą — 
paremiąs komunistinį lai
kraštį’^

J Iš šitų laiškų ištraukų 
matyti, 1) kad Lietuvoje 
iš užsienio įleidžiamus 
komunistinius laikraščius 
cenzūruoja ir nevisi jie 
pripažįstami košernais, 2) 
kad jie nemėgiami skaityti. 

GYVENIMO TIKROVE

Vliko lapkričio 12-13 die
nų posėdžiuose buvo paber
ta nemaža įdomių minčių. 
Su kai kuriomis jų jau Ke
leivio skaitytojai supažin
dinti. Čia noriu dar daugiau 
jų pasklesti, kurias užrašiau 
savo dienoiaštin.

Dr. A. Trimakas

— Ir vėl i kovos metai. 
Susirinkome didžio sios 
tarptautinės politikos Įtam
pos metu. Pasaulio gyveni
mas sūkuriuoja, Lietuvos 
byla vis dar neišsprėsta. 
Džiugu, kad kitos tautos 
atgauna nepriklausomybę 
Tai Įrodo, kad tautų laisvi
nimo klausimas yra gyvas. 
Suėjo dvidešimt metų kovų 
dėl Lietuvos laisvės. Prisi-

DAR PERDAUG 
‘SENOVĖS LIKUČIŲ’

Vilniuje leid ž i a m o j 
“Šluotoj” Starauskas rašo:

“Žiežmarių valgykloje 
didžiausia nešvara ir ne
tvarka. Kai paklausėme, 
kodėl gi taip, valgyklos dar
buotojai paaiškino, kad 
atskiro asmens, atsakančio 
už švarą, nėra”.

O. V. Vilkienė toj pa
čioj “šluotoj” apie Rokiškio 
viešbuti šitaip rašo:

“Rokiškio viešbutyje lo
vos nešvarios, jose daug 
ramybės neduodančių vab
zdžių”.

SOVIETŲ MILTAI 
RADIOAKTYVOS

(E) Ištirta, kad sovietų 
kilmės miltuose esąs nepa- 
praistai aukštas radioakty
vumo nuošimtis, kas rodo, 
kad Sovietų Sąjungos teri
torijoje ryšium su atomi
niais bandymais nukrinta 
ant žemės daug radioak
tyvių nuosėdų. Išaiškinta, 
kad radioaktyvumas Sovie
tų Sąjungoje yra žymiai 
ryškesnis, negu Didž. Bri
tanijoje ir kituose Vakarų 
kraštuose.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.00

(E) Kaip Lietuvoje, taip 
ir Estijoje jaunimo ir ap- 
kritai gyventojų sovietiza
cija nevyksta taip sklan
džiai, kaip norėtų komuni
stiniai veikėjai. Buv. Esti
jos aukšč. tarybos pirmi
ninkas Paell žurnale “Loo- 
ming” nusivylęs rašo, kad 
Estijos gyventojų dauguma 
dar tebegyvenanti “praei
ties likučių bokšte”, nors 
vaitai i komunizmą plačiai 
atverti. Gyventojuose vis 
dar daug praeities pasau
lėžiūros likučių, svetimų 
ideologijų, priešiško nusi
statymo prieš visa, kas 
“nauja”. Ypač kova su 
“revizionizinu” esanti būti
nai reikalinga. — Kaip pa
aiškėjo neseniai Įvykusia
me Estijos mokytojų kon
grese, jaunimo auklėjime 
pasirodę dideli tiūkumai. 
Esą dar daug tokių moky
tojų, kuriems “naujoji dva
sia” yra svetima. “Blogą 
įtaką” darą ir tėvai, kurie 
vaikams skiepiją “senąją 
dvasią”. Tėvų Įtakai vai
kams paraližuoti stengia
masi steigti kuo daugiau 
mokyklų - internatų, ku
riuose vaikai laikomi visai 
atskirti nuo šeimos. Moky
tojų suvažiavime buvo nu
siskųsta ir žala, kurią daro 
Estijos gyventojams ir jau
nimui laisvųjų Vakarų ra
dijo transliacijos Į kraštą.

minkime tose kovose žuvu
sius ir pagerbkime juos at
sistojimu.

Visi laisvieji kraštai, jei 
nori išvengti sukrėtimų, 
sukučių ir visuotinio karo 
giesmės, turėtų sielotis ne 
vien savo, bet ir visų kitų 
tautų laisve.

J. Glemža
— Dirbame. Svarbu in- 

fnrmapiins ER-11 Silsi laukė 
naujų bendradarbių. Eltos 
informacijos pasiekia ir 
Lietuvą.

Dr. Karvelis
— Mūsų lūkesčiai grei

čiau matyti išlaisvintą Lie
tuvą neišsipildė. Lietuva 
nėra atimta iš okupanto 
rankų. Laikas veikia. Prie
spauda, žmonių naikinimas 
Lietuvoj nemažėja. Demo
ralizacija daro savo. Ar 
ištesėsim? Tikėkim, kad 
taip. Nors uždanga trukdo, 
bet ir pi o ją prasiveržę ži
nios mus pasiekia. Lietuvoj 
žmonės laikosi atspariai. 
Nepalūžkime mes, kitur 
gyvenantieji. Okupan tai 
laisvinimo darbą vis dar 
vadina banditų darbu. Tai 
rodo okupanto silpnybę. 
Mūsų visų pareiga sovietų 
skleidžiamus melus atremti.

Ve. Sidzikauskas
— Tarptautinė padėtis 

tolydžio kinta, vingiuoja, 
ne visuomet palanki Lietu
vos laisvinimo bylai. Kiek
vienoj iš tų padėčių tenka 
budėti, veikti, Lietuvos lai
svinimo klausimą palaikyti 
gyvą. Lietuva turi kas jos 
troškimą laisvės gerai su
pranta, užjaučia, pritaria 

įjos laisvinimo reikalui. Bet 
iki šiol tas reikalas nebuvo 
paremtas atitinkamu veik
smu, nebūtinai ginklu. Ne
nori pyktis su Maskva. Kaip 
kas iš mažesnių valstybių 
turi Įvairių prekybinių san
tykių su Maskva. Jiems rū
pi juos išlaikyti. Tokie lū
kuriuoja, ką pasakys didie
ji. O šie delsia, tikisi, gal 
taikiame sambūvyje dau
giau laimėsią. Gal maskvi
nių komunistų tvarkomas 
gyvenimas pasuks tinka
mesne. kryptimi ir susida- 
rys palankesnės sąlygos 
Maskvos vergiamoms tau

rioms išsilaisvinti.
Jei Europos valstybės

tarpusavyje geriau susipra
stų, jei jos tvirčiau atsistotų 
ant savo kojų — Lietuvos 
laisvinimo reikalai paleng
vėtų. Europos laisvoms val
stybėms svarbu turėti lais
vąjį Pabaltijį. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos nepri
klausomų valstybių atsta
tymas yra būtinas Europos 
vakarų valstybėms.

Deja, Vakarų Europos 
valstybės ūkiškai gerai gy
vena, nenori tos gerovės 
prarasti. Čia ir glūdi toji 
delsiamoji politinė nuotai
ka.

Dr. J. Pajaujis

— Būkime realistai. Blai
viomis akimis žvelkime Į 
gyvenimą. Jei Nikita Chru
ščiovas smagiai jaučiasi ir 
įžūliai elgiasi, tai jis turi 
pagrindo. Tarpvalstybiniuo
se santykiuose labai svar
bus veiksnys yra pajėgų 
persvara. Mums tai reikia 
suprasti ir Rytų ir Vakarų 
santykiai žiroti. Ar mes 
galime paveikti didžiųjų 
politiką, turint galvoje jė
gų persvaras? Vargu gali
me laukti iš Vakarų ko 
naujo, jei nebus pajėgų 
persvara ugdoma, ypač 
JAV. Kai JAV savo pajė
gomis atsvers Rytų — Mas
kvos pajėgas, tada bus ir 
kita politika. Pažanga da
roma. Nėra pagrindo laukti, 
kad prie valdžios vairo atė
jusi nauja valdžia paleistų 
iš akių tą reikalą. Aišku 
okupacija užsitęs. Čia ir 
tenka daryti išvadas ir ati
tinkamai sutvarkyti Lietu
vos laisvinimo darbą. Nuo 
saldžių žodžių mūsų tėvų 
žemės padėtis negerėja. 
Kaip ir gražios rezoliucijos 
Vengrijos likimo nepakeitė.

Bendradarbiavimas su vi
somis Maskvos pa vergtomis 
tautomis ateivijoje yra bū
tinas. Prileistina, kad Mas
kvai labiau rūpi iš savo 
rankų nepaleisti Pabaltijos 
kraštų, negu kitų. Nereikia 
pamiršti, kad Vakai ų Vo
kietijos politinis svoris to
lydžio didėja. Vakaių Vo
kietija gyvai užinteresuota 
bolševizmą toliau Į rytus 
pastūmėti. O Vokietija yra 
mūsų vienas iš kaimynų.

Dr. Krivickas
— Dėl kolonijai izmo. 

Čia tenka išsiaiškinti ir ki
tiems aiškinti, kad Lenki
jos ir kitų panašių kraštų 
teisinė padėtis yra kita, o 
Lietuvos — Sovietų Rusijos 
kolonija.

Yra būtinas reikalas dau
giau žinių turėti ir jas sklei
sti apie Lietuvoj varomą 
rusifikacijos darbą ir kartu 
jos išnaudojimą kaip koloni
jos. Lauktina, kad Vliko 
atitinkamos komisijos čia 
padirbės.

A. J. Kasulaitis
— Taip, būkime realis

tai! Reikia blaiviai susivok
ti politikos kasdienybėj. 
Lietuvos klausimo iškėlimas 
Jungtinių Tautų Organiza
cijoj yra sunkus reikalas. 
Tiesa, Jungtinėse tautose 
jau nekaltą tas klausimas 
buvo paliestas, bet forma
liai nesvarstytas. Čia daug 
priklauso nuo mūsų pačių 
dedamų pastangų. Jos išsen
ka. Neapgaudinėkime sa
vęs. Jaunimas nutolsta, sa
viems nyksta. Sukurk i m 
tokius darbo, savo veiklos 
planus, kad jie visiems bū
tų suprantami, patrauklūs.

* ♦ ♦
Ne vien tik čia sakyti as

mens ‘pažarstė skatinančių 
minčių, kalbėjo ir kiti, bet 

Į visko juk nesurnšysi.
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Kokie vėjai Drauge pučia?
Mūsų skaitytojai žino, i priemonėmis. Nė viename 

kad “Darbo” žurnale buvo krašte komunistinė santvar-

ANGUKONŲ VADAS PAS POPIEŽIŲ

išspausdintas provokacinis 
straipsnis, kuris siekė pa
laužti mūsų pastangas ir 
atsparumų kovoje už pa
vergtos tautos išlaisvinimų. 
“Keleivis” pirmasis davė 
tuo reikalu tinkamą atsaky
mą.

“Drauge” tuo klausimu 
atsiliepė dr. Domas Jasaitis, 
žymus krikščioniško sios 
srovės asmuo, Draugo ben-

ka neįsigalėjo demokrati
nėmis priemonėmis. Taip 
pat prisimintina, kad nė 
viename komunistiniame 
krašte “žmonės nesiglaudė 
prie tikrų vadų”, nes juose 
tokių nėra. bet buvo pri
glausti ginklais ir žmogų 
palaukiančiomis smur t o 
priemonėmis. Komunistiniai 
režimai savo valdžiai išlai
kyti sugalvojo naujoviškas

dradarbis. Deja, Draugas priemones: individų ‘likvi- 
tik dalį jo straipsnio teis- daciją — suskystinimą ir
spausdino, todėl autoiius 
kreipėsi į “Naujienas”, ku
rios tą dalį išspausdino 
(Nr 279-281).

Kodėl Draugas nebaigė 
to straipsnio spausdinti? 
Gal jame buvo kokių he- 
reziškų minčių? Jis ilgokas, 
todėl mes negalime jo viso 
išspausdinti, spausdiname 
tik pabaigą. Ją paskaitę, 
suprasite straipsnio pagrin
dines mintis, bet kodėl 
marionų dienraštis pabijo
jo jas savo skaitytojams 
paskleisti, patys 
kitę.

-Ar žinai, Maiki, ką aš 
sugalvojau?

—Na, o ką gi?
—Suruoškim mudu pa

gerbimo balių.
—O ką mudu gerbsime? 
—Nu, pagerbsime patys

save. Juk dabar pagerbimų 
mada, ar ne?

—Ne, tėve, niekas taip 
nedalo.

-Bet niekas ir nedrau-
džia.TA......u rausti nedraudžia, tė
ve, bet save gerbti negražu.

—Kodėl negražu?
—Todėl, kad tas nepri

imta.
—Maiki, aš* noriu būti 

pagerbtas. Jeigu tau pa
čiam gerbti save neišpuola, 
tai tu gausi mane pagerbti. 
Galėsi pasakyti prakalbą 
ii- iškelti mano nuopelnus, 
ar ne?

—Kokius nuopelnus?
—Nu, mano nuopelnus 

tautai, ar ne žinai?
—O ką tėvas esi tautai 

nuveikęs? Ar padarei ko
kį išradimą, kuris būtų 
mūsų tautos vardą iškėlęs? 
Ar sukūrei kokią mokslinę 
teoriją? Ar priside jai kuo 
nors prie lietuvių kultūros 
pakėlimo? Ne! Net ir lie
tuviškai gerai neišmokai. 
Tai kurgi tie nuopelnai? 
Kad pavalgai ir išsimiegi, 
tai nėra joks nuopelnas. 
Tautai naudos iš to nėra.

— Maiki, tu perdaug 
nori. Ar neužtenka to, kad 
aš jau 55 metus klampoju 
po Ameriką lankydamas 
lietuvių auzas ir visiems 
pasakydamas tegul bus pa
garbintas? Kiti nei tiek ne
padaro, o vistiek jiems su
rengia visokių pagerbimų.

—Bet mudu, tėve, pager
bimų nerengsime.

—Nu-, tai nors šiaip kokį 
šurum- buium padarykim. 
Man norisi pabaliavoti.

—O ar tėvas negali nueiti 
i kitu surengtą banketą?

—Jes, Maiki, nueičiau, 
jeigu būtų krikščioniškas 
praisas. Ale dabar tie ban
ketų rengėjai pradėjo lup
ti po 5 dolerius už vaka
rienę. Mano kišenei, Maiki, 
teks praisas yra tikra zgu- 
ba. Už 5 dolerius aš galiu 
čielą savaitę gyventi. Ir 
pasakyk, kodėl. dabar pra
dėjo tiek daug čežyt? Juk 
seniau už vieną doleri su
rengdavo nesiekta balių.

Aš dažnai ir savo gaspadinę 
: nusivesdavau. O patrajyk 
dabar ką nors nusivesti — 
raidavei tau iššoks iš kiše
nės 10 dolerių, ir tiek už
simokėjęs gal negausi nei 
valgyt.

i —Kodėl negausi? 
i —Jeigu prie stalo norėsi 
apseiti su paiityke, Maiki, 
tai šiur negausi.

I — Apie kokią “palitykę” 
tėvas kalbi?

—Nu. ipicni norėsi būti 
džentelmor.as, tai bus pa- 

Jitykė.
I —Man neaišku, tėve.

—Matai, ant balių būna 
visokio svieto, Maiki. Prie 
stalo būna žmonių su pa- 
lityke ir būna be palitykės.

; Man paskutini kartą tro- 
pijos atsisėsti prie tokioj 
ką be palitykės. Kai gaspa
dinės pastatė visiems po 
čerkutę šnapso, tai jis rai
davei — lapt ir išgėrė savo. 
O aš norėjau su paiityke: 
paėmiau savo stikliuką ir 
nukėliau toliau nuo savęs. 
Sakau, tegu! tas bekonas 
pamato, kaip džentelmonai 
daro, tegul pasimokina pa
litykės, tai nebus toks lo- 
kamnas. O jis capt — ir ma
no šnapsą prarijo. Paskui 
gaspadinės atnešė pripiaus- 
tytos turkės. Aš pakėliau 
torielką prie leidės, ką sė
dėjo po dešinės: o jis sako: 
pirma duok man. Paėmė ir 
viską susiki ovė sau. Norė
jau liuobti jam i kakarinę, 
ale susilaikiau. Gaspadinės 
atnešė daugiau mėsos, ale 
padėjo ant stalo iš kito ga
lo. Vyrai tenai prisikrovė 
sau ant torielkų, ale likusios 
mėsos i mano stalo gala 
nesiunčia. Vadinasi, žmo
nės be palitykės, tikri be
konai. Tai vot, Maiki. ko
dėl aš dabar- ant svetimų 
banketų neinu. Bet jeigu 
mudu surengtume sau ba
liuką ir- pasikviestume savo 
frentus, tai būtų kas kita. 
O juk mudu turim, daug 
ger-ų kamarotų. Galėtume 
gerai paūžti ir nedaug kaš
tuotų, po penkinę nereikėtų 
mokėti. Tu galėtum apie 
mane ir- spyčių pasakyti. 
Nors tu nenori man jokių 
nuopelnų pripažinti, ale 
šioj gadynėj nuopelnų nie
kas ir nežiūri. Juk Musu- 

Ičiūžės gubernatorius irgi 
negali savo nuopelnais pa
sigirti. Jis norėjo net sels 
taksus įvesti, i biedno

ik rea.

Nežiūrint įvykdyto geno
cido, komunistinė partija 
nesurenka iš lietuvių pakan
kamo skaičiaus ištikimų 

i tarnų. Todėl reikia juos 
i importuoti. Jie, tur būt, vi
si yra indoktrinuoti komu- 

j nistai, įrodę ištikimybę 
partijai persekiojimais ir, 
reikalui esant, net savo 
tautiečių žudymu. Jie, kaip 
svetimšaliai, neturi ir nega
li turėti pasigailėjimo ar 
užuojautos mūsų tautai. Tik 
dėl to mūsų tauta šiandien 
yra tokia rūsti. Ir, aiman, 
čion nieko šiuo laiku pa
keisti negalima. Tremties 
lietuviai negali tautos ka
mienui patarinėti. Bet mes 
esame tikri, kad ji pati su

evaporaciją — išgarinimą ir 
tautų sunaikinimą — geno
cidą. Džiugu, kad p. A. Š. 
sako, jog “jaunieji mano”, 
kad šiandieninis komuni
zmas nebus ateities pasau
lio santvarka, nors tame 
pačiame sakinyje, lyg kaž 
ko išsigandęs, lyg traukda
masis atgal, teigia “nors 
vargiai, kas pajėgs jį pri
stabdyti ateinančiais me
teis”...

Bebaigdamas ir remda
masis mano išdėstytais fak- 

atsaky-Itais dr svarstymais, turiu 
pagrindo reikšti, kad p. A.
Š. “Apmąstymai apie da
bartį ir ateitį” yra savo 
visuma neigiama ir ardanti 
apraiška lietuvių gyvenime. 
Jie yra lietuviško morali
nio nuosmukio ir defekty- 
vės socialinės-politinės ide
ologijos padarinys ir to 
nuosmukio gilinimas. Tik i 
didelė paguoda, kad p. A. 
S. “Apmąstymuos” atstovau
jami “jaunieji” nėra skai
tlingi. Rusų patarlė sako: i 
“niet semji bez uroda”.

F. A. Š. ir jo bendramin
čiai sukilo prieš lietuvių 
bendruomenę ir lietuvių 
tautą, paneigia jai teisę siek
ti išlaisvinimo, įkalbinėja 
moralinę kapituliaciją prieš 
tironiškus okupantus.

Jie ryžtasi padaryti tai, 
ko neįstengė laimėti oku-

ras geriausius sprendimus, paeini* režimas, kuris per- 
Tenemano p. A. Š., kad bloškė mūsų tautą ginklais, 

lietuvių užkietėjimas lietu- bet nesugebėjo jos nugin-
, vybės ir tautinės egzisten- kluoti dvasiniai. Todėl yra 
; cijos principuose reiškia ne- ieškomi mūsuose bendrinin- 
' siorientavimą. Oi ne! Prie- 'kai, savo rūšies dvasios ter- 
šingai. Tremties lietuviai, mitai, kurie iš pasalų, ne
kaip ir tautos kamienas, jučiomis sugraužtų tautos 
yra giliai įsisąmoninę, kad valią, atsparumą ir jos gai- 
suminkštėjimas principuose vališką buitiškumą.

i pastumia ir individą ir vi-1 Mums visiem* svarbu, 
•suomenines grupes ir tautas kad sielos gelmėse aidėtų:
ii moralinį nihilizmą, kurio “Nebijokime numirti ne 
iškastas tuštumas užpildo Lietuvoje, bet bijokime nu- 

į “apatija, defitizmas, fata-. mirti Lietuvai”!
i lizinas ir klaidingų pranašų! Nė viena* lietuvis negali 
• haliucinacijoms”, ir kuris būti tautos duobkasiu. Lie- 
; nužudo išsilaisvinimo vizi-, tuvių bendruomenė turi 
jas, paraližuoja pastangas budėti ir apsaugoti savo na-

riu* nuo komunistinės ap
gaulės infiltracijos.

(Visur mūsų pabraukta.
“K” red.)

LENKIJOJE PANAIKINO 
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; prie jų veržtis ir jas įgyven 
i dinti.
; Ai- tik nebus tai atsitikę 
• su p. A. š. Kaip būtų malo
nu suklysti!

į Visiems žinoma, kad S. S.
:ir kitose Europos šalyse tas 
režimas įvestas ir palaiko
mas neribotomis smurto

žmogaus paketbuką piratus 
įkišti, o žiūrėk, kokį jam 
pagerbimo banketą demo
kratai surengė! Po 500 do
lerių nuo torielkos mokėjo, 
ir 50,000 dolerių prezentą 
audėjo jam pagerbti. Aš,
Maiki. tokios garbės neno
riu, ba nežinočiau ką su 
tokia krūva pinigų daryti.
Ale žmonišką baliuką ga
lėtume sau surengti. Kaip 
tu rokuoji?

—Tėve, aš perdaug užim
tas mokyklos darbais, netu- yra nelatviai. Pagal pereito 
riu laiko baliukams. Pasi-'gyventojų surašinėjimo 
tark apie tai su savo bičių- duomenis, 1959 metais Lat- 
liu Zacirka. vijoje gyveno 556.000 rusų,

—Olrait, pasikalbėsiu su 62.000 gudų ir 29.000 ukra- 
juo; gal jis ir pristos. iniečių.

Lenkų pailamentas lap
kričio 16 d. prieš 10 kata
likų atstovų balsų ir 4 su
silaikius priėmė įstatymą, 
kuriuo panaikinamos Trijų 
karalių (sausio 6 d.) ir 
Žolinių (rugpiūčio 15 d.) 
šventės. Jos paskelbtos dar
bo dienomis.

TREČDALIS LATVIJOS 
GYVENTOJŲ NELATVIAI

Latvių egzilinių veiksnių 
duomenimis, apie trečdalis 
Latvijos gyventojų dabar

Anglikonų bažnyčios vyriausias dvasiškis Canterbury 
arkyyskupas Geoffrey Francis Fisher lankėsi pas po

piežių. Tai buvo pirmas pasimatymas po santykių su 
Roma nutraukimo lti-ame amžiuje. Apie ką jie kalbė
jo—neskelbiama, bet nėra abejonės, kad buvo užsi
mintas ir bažnyčių suvienijimo klausimas. Paveiksle 
arkivyskupas išeina iš Vatikano ir mosikuoja žiūro
vams.

tai šių dienų pasaulis su
tvarkytas, kad klajokliai 
gauna valstybinę nepriklau
somybę, o kultūringos ir 
civilizuotos tautos, kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija, 
vis dar teoelaiRomos “vy
lesniojo ta orio”, Sovietų 
Sąjungos, vergijoje. Ar to
kia pasaulio santvarka yra 
teisinga? Ar ji neturi išau
ginti piktus diegus, kurie 
gali privesti prie naujų ka
rų ir kastastiofų? Ar Jung
tinės Tautos dar ilgai pakęs 
tokią padėtį?

Bet Pabaltijos tautos 
Mauretanijos klajokliams 
nepavydi. Priešingai, mes 
nuoširdžiai sveiki name 
juos, gavus valstybinę lais
vę ir nepriklausomybę. Tau
tų apsisprendimo dėsnis 
audringai įsigalėjo Afriko
je, Azijoje, lutės ateiti 
laikas, kad jis pasidarys 
veiksmingas ir prie Balti
jos jūros. .

GANA TRAUKTIS, 
REIKIA PULTI

Klajokliai laisvi, lietuviai pavergti

(E) Papildant ankstes
nius pranešimus (žiūr. “El
tos Inf.” 46 nr.), pažymė
tina, kad Melbourne Au
stralijoje, Įvykusiame pa
baltiečių ir kitų pavergtųjų 
tautų mitinge Dem. Daibo 
Partijos senatorius Mc Ma
nus pabrėžė, jog chruščio
vinė koegzistencija nesulai
kys pasaulio nuo karo, o 
ekonominių reikalų svar-

(E) Afrikos dykumoje. reta ni ja, ėmė protestuoti, stymu taip pat negalima' 
sudaryta nauja lasva ir ne- kad Prancūzija nori kra-Į pavergtųjų tautų klausimo 
priklausoma valstybė, ku- štui duoti nepriklausomybę.’ sutvarkyti. Komunistai sten- 
ri iki šiol net savo sostinės Girdi, Mauretanija kažko- sįasi įtikinėti pavergtųjų
miesto neturėjo. kioje žiloje senovėje ture- kraštų gyventojus, kad Va- 

jusi įyšių su Moroku. Ti- karai pavergtąsias tautasTai Mauretaniia, kuri - > . . „ .i oo j __kroveje visus vilioja Mau- jau yra užmiršę. Genau-
naKti i lapKnciu «. . senatoriaus Mc
lasvos ir nepriklausomos ,.. ’ M El-.fll.valstybės teises. Tai viena šiandien dar didžiumoje Manus, butų..

keliolikos kolonijų Šiaurės .
Vakarų Afrikoj, kurias relkal« P«dave Jungti 
Prancūzija per palyginti "ėms Jautoms spręsti, 
trumpą laiką padarė ne- )et pralaimėjo, nes daugu- 
priklausomas.

Mauretanija turi ploto 
415,900 kvadr. mylių, tad 
yra maždaug dvidešimt

pridengti dykumų. Molokas Pripažinti komunistų pa

mas valstybių pasisakė už 
Mauretanijos nepriklauso
mybę ir prieš Moroko už
gaidas. Be to, šiuo atveju

vergtųjų kraštų egzilines 
vyriausybes ir iš viso perei
ti į ofenzyvinę politiką. 
Senatoriaus siūlymas buvo 
sutiktas dideliu mitingo 
3.000 dalyvių pritarimu. 
Pritarė senatoriaus kalbai

kaitų didesnė, negu Lietu
va, bet gyventojų teturi 
tik apie ketvirdalį to, ką 
turi šiuo metu Lietuva. 
Viso Mauretanijoje 
660.000 gyventojų, iš ku
rių Pietų Mauretanijoje 
esą 100.000 negrų, vargin
gai besiverčiančių žemės 
apdirbimu ir kitais primi
tyviais dai bais. Apie 500.- 
000 gyventojų sudaro kla
jokliai maurai, arabų ir her
bų mišinys. Šie save laiko 
arčiau baltaodžių, r egu 
nėgių, nors amžių bėgyje 
į juos įsiliejo nemažai ir 
juodo kraujo. Maurai kla
jokliai kalba arabų kalba. 
Jie savo klajoklišką, pu
siau kariškai tvarkomą gy
venimą laiko garbingesnių, 
negu juodukų žemdirbių 
buitį. Maurai juodukus kai 
kur laiko pusiau vergais, 
net esą dar užkampių, kur 
vergais juodukais prekiau
jama.

Kraštas neturi nei kelių, 
nei geležinkelių. Neturėjo 
net savo sostinės. Tik da
bar greitomis statoma vi
duryje dykumos. Bet kra
štas už tai turi milžiniškus 
geležies ir kitokios rūdos 
sluoksnius. Nenuosta b u, 
kad Mauretanija sukėlė 
kai kieno susidomėjimą. 
Tuo tarpu, kai kitas Afri
kos šalis paskelbus Tepri
klausomas, visoje Afrikoje 
buvo reiškiamas visuotinis 
džiaugsmas, Mauretanijos 
atveju nėra taip. Pirmiau
sia Morokas, kuris net ne
turi IkivIiu SV'IIIĮ su »i

dar daugiau kaip Koneo : vėliau ir Australijos mini- 
atveju išryškėjo, kad vadi- i steris pirmininkas R. G. 
namas “afro- aziatiris” ' Menzies: Nereikėtų politi- 
blokas toli gražu nėra vie-; koje su Rytais trauktis iki 

, nalvtis. Ir to bloko atskilų i tol, kad tarp Sovietų Rusi- 
apie valstvbių interesai vra su-jj°s Austi alijos nebeliktų1 •* «. •/ I v 1 • gi • t •

siskaldę. Sovietai, jausda
mi, kad šiame “biznyje” 
nieko negalės laimėti, 
laikėsi šiuo atveju nuošaliai.

Bet prieš Mauretanijos 
priėmimą i Jungt Tautas 
Sovietai pasipriešino.

laisvos šalies. Įdomu ir tai, 
kad pats ministeris pirmi
ninkas pritariamai plojo, 
kai mitinge buvo priimta 
rezoliucija, kurioje austra
lų vyriausybė prašoma tęsti 
savo pastangas pavergtųjų

Mauretanijos klajokliai i taut,i laisvės kryptimi 
gali džiaugtis, kad gavo i 
savo dykumos kraštui laisvę 
ir nepriklausomybę. Į jų 
nepriklausomybės šventę 
buvo atvykusios delegacijos

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Mau-

iš daugiau kaip 39
Lietuviškas angliškas žo- 

kraštų. dynas, paruošė Vilius Pete-
Gai vienas kitas iš jų tąja raitis, 586 puslapiai, kaina 
proga pagalvojo, kaip keis- $7.00.

KELEIVIO
KALENDORIUS i961 METAMS
Mulu kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

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

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

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

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------:------- South Boston 27, Mas*.
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MARIUS KATILIŠKIS

Vyskupo sutikimas

LAIMING A SEIMĄ

Kitos savaitės gale bus milionai tokių šeimų, kurios prie Kalėdų eglutės da
linsis dovanomis ir džiaugsmais, bet bus taip pat milionai seimu išardytų, iš
sklaidytų, kurios negalės į krūvą susiri nkti, negalės net saviškių laišku pasvei
kinti, kad jiems nepakenktų.

Nr. 50, Gruodžio 14, 1960

(Iš Užuovėjos)
(Tęsinys)

Miško pakraštyje, ten, kur iš jo išbėga vieškelis, 
kažinkaip susigumuliavo, susisuko stulpu, lyg artėtų 
verpeto nešamos dulkės ir sausi lapai. Vaikai liovėsi 
spurdėti ir knerkti, išplėtę, kaip vaivorus, tamsias ir 
didelis akis. Pro debesi šmėsčiojo palydovų vėliavėlės. 
Arkliai prunkštė, trinksėjo ratai. Išrietę galvas i šonus, 
plevėsavo baltais karčiais Saveikių Rutkaus eržilai. 
Patsai Rutkus juos valdė, Įtempęs, kaip stygas, austi
nes vadžias ii- statmenai laikydamas lendrinį botkotį. 
Raudona juosta ėjo per jo pečius. Eržilai krimto žąs
lus ir putos dribo nuo jų snukių. Vyskupas su palydovu 
ir džiakonu sėdėjo užpakaly, patogiai atsilošę. įkan
din sekė dar pora tokių karietų, irgi rinktiniais arkliais.

Rutkus sutraukė vadžias taip ūmai, jog eržilai, kaip 
į žemę įsikasė priešakinėmis kojomis. Sugurgždėjo pa
kinktai, sucypė ašys. Palaikomas džiakono, vyskupas li
po iš vežimo. Jie žengė porą žingsnių, o jiems priešais 
Maršalka, atkišęs sidabrinę lėkštę, kurioje buvo duonos 
riekė ir žiupsnis druskos. Vyskupas atsilaužė truputį tos 
duonos ir padažė druska. Jo galvą dengė apskrita kepu
raitė. Buvo susijuosęs plačia juosta. Tada Stepas davė
žingsnį, nusilenkė ir pradėjo! . .

—Jūsų Esencija! ..
Pasakė Stepas tuos du žodžius ir staiga nutilo.
—Jūsų Esė ... — antrą kartą pradėjo prakalbą ir

nukando su antruoju žodžiu. Jis ir paliko taip prasižio
jęs, tik pagerklyje kažinkas krutėjo, lyg mėginant at
gauti seilių. Jo veidas, ausys ir kaklas taip raudonai tvis
kėjo, tartum sėdint pirtyje ant plautų ir priėmus trejetą 
garų. Vyskupas maloniai šypsojosi. Jo palydovas ir džia- 
konas žvelgė priešais, kažinkur Į žmones. Kunigas atsi
lošė, pasisuko ir mėgino ką tai sakyti. Jo lūpos judėjo, 
kakta raukėsi, o raudonumu nė trupučio neužsileido 
Stepui.

—Atsipeikėk, palengvėle ... Ir ramiai, mano sūnau 
. . . —- minkštu ir drąsinančiu balsu prabilo vyskupas ir 
tiesė ranką, tartum siekdamas paglostyti blizgančius 
plaukus. Tie žodžiai praskambo kaip vidunaktį, kaip 
miško viduryje, žmonės nealsavo, bet ošė, kąsdami lūpas, 
išvertę akis ir laukdami žaibo ir griausmo. Nesuvokia
ma, neaiški kaltumo baimė surėmė jų širdį.

—Jūsų ... — dar vieną kartą mėgino Stepas.
Bet jau daugiau nebeįstengė. Kas buvo aplink — su

sivėlė i raizgų ir margą kamuolį. Saulė susikraipė ii’ pa
siutusiai sukdamosi, šovė aukštyn į patį dangaus dugną. 
O saulę apžergęs ir spardydamas jai šonus batų užkul
niais, jojo tėvas ir dar grūmojo sugniaužtais kumščiais. 
Stepas lenkėsi, gniužo. Paskui pasistiebė, lyg atleistas vir
balas. Gidisdamas vieną petį, traukėsi, lindo, lyg per tan
kius ir spygliuotus krūmus. Prasimušė iš rato, ir nutrau
kė stačiai per vasarojų.

(Galas)
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PASKUTINIS LAPAS

Ruduo, artistas be širdies,
Išmargino girias.
Jo spalvos nuodų bei mirties—
Ir puošia mirčiai jas.
Kur rausvu nutepė dažu,
Ar tėškė geltonai,—
Vos spėjai ta.t: O kaip gražu!
Ir nieko nematai.
Tik likęs lapas ant šakos,
Lyg ne matušės vaiks,
Tau apie saulę pasakos 
Raudodamas: Lik sveiks!
Lik sveiks ir pilnas būk vilties,
Ir lauk laikų brangių 
Nevisa nuveikta mirties,—
Va, želmenys rugių!
Te šaltis pyškina tvoras 
Visomis jėgomis.—
Jie šiltą patalą sau ras 
Po sniego duknomis.
Ir pailsėję lig įgrys,
Iš miego vėl atbus;
Jr iš po duknų greit išlįs 
įgys naujus rūbus.
Ir dangun varpomis žiūrės,
Giedra ar apsiniauk’,
Ir tyliai ginčysis, šlamės:
Aš augsiu! Tu neauk!

Adoma* Jakštas

Liūdna istorija
V. FUNKIENfi

me, kur ir jųjų tėvai dirbo. 
Jie nežino, kiek jiems metų. 
Hosseinui gal bus 45, o jai 
30 metų. Kaip Persijoje 
priimta, jie gaudavo 30% 
derliaus, o kiti 70% ėjo sa
vininkui, stambiam dvari
ninkui, kuris paprastai gy
veno mieste ir per savo val- 
'dytoją rinkdavo savo der
liaus dalį iš-'Jsavo didelių 
rikių. Jeigu derlius buvo 

J geras, tai jie galėjo šiek tiek 
iš jo visus metus pragyventi, 
bet dažniausiai jo užtek
davo tik 9-10 mėnesių. Ta
da iš to pačio savininko 
tekdavo skolinti grūdų, kad 
galėtų pragyventi iki metų 
galo. Paprastai už tokią 
paskolą imama 12ri, bet 
jųjų stambus dvarininkas 
ėmė 40% ir kasmet tuoj 
atskaitydavo tą paskolą ir 
procentus iš jųjų gauto grū
dų derliaus. Todėl jųjų 
gaunamo derliaus dalis kas
met vis mažėdavo ir pasku
tinius metus jie apdirbdavo 
žemę tik kad galėtų skolą 
užmokėti, kuri kasmet vis 
didėjo.

Savininkas liepė jiems 
pasirašyti pas notarą , kad 
jie neapleis žemės, kol ne
atidirbs savo skolos. Tuo 
būdu jie pasidarė kaip ver
gai to stambaus dvarininko 
ir lyg jų nuosavybė.

Taip gyvena čia daugu
ma žemdirbių. Jeigu kuris 
dvarininkas elgiasi žmoni
škiau su savo žemdirbiais, 
tai net klajokliai ateina 
pas jį ir prašo priimti dirbti.

— Mūsų dvarininkas, 
papasakojo Hossein toliau,

’ — paprastai skolindavo 
mums grūdų kelius mėne
sius po derliaus nuėmimo, 
kada kainos būna aukščiau
sios, bet mes turėjom ati
duoti jam savo skolą tuoj 
po derliaus nuėmimo, kada 
kainos būna žemiausios. 
Todėl tekdavo atiduoti 
beveik dvigubai ir dar pro
centus, nes jis skaitydavo 
grūdų paskolą ne pagal 
svorį, bet pagal kainą.

Hossein su žmona turėjo 
2 avis, 1 ožką ir 1 asilą. 
Jie turėjo sūnų Ali, kuriam 
sukako 10 metų, kada jie 
apleido savo Ahmadabad.

— Buvo taip, — pasako

Persija — tai ne šachas. 
Persija — tai ne nafta. 
Persija taip pat ne Teheran 
ir ne pasaka “Tūkstantis ir 
viena naktis”. Persija — 
tai yra 15 milijonų žemdir
bių skurde, 1 milijonas kla
joklių skarmaluose, 3 mi
lijonai miestiečių varguose 
ir gal vienas.milijonas žmo
nių, kurie yra sotūs. (Dabar 
Persija vadinasi Iran). Du 
žurnalistai G. Troeller ir 

(C. Deffarge, keliaudami 
po Persiją su savo mašina, 
daug ko pamatė, sužinojo 
ir paskelbė savo Įspūdžius.

Štai prie vieno kelio stovi 
persas, atsirėmęs į lazdą, 
jo veidas pakeltas Į dangų 
ir ašaros rieda per jo liesą 
veidą. Už jo sėdi moteris ir 
glosto apvalų nemažą ak
meni. Žurnalistai sustojo. 
Persas jiems sako:“Alahas 
siunčia jus, nes jau trys 
dienos, kai niekas čia ne
pravažiavo”. Žurnalistai pa
manė, kad persas nori van
dens.

— Ne, vandens mes turi
me, čia netoli yra šaltinis, 
bet., maisto... valgyti.

Žurnalistai davė jiems 
valgyti.

Šita vietovė yra viena iš 
dykumų Pei-sijoje — Lari- 
stan. čia vieną syki savai
tėje praeina pašto mašina 
ir kada nekada karavanas. 
Vakar jie taip bevažiuoda
mi sutiko tik vieną žmogų, 
kuris paprašė cukraus ir 
degtukų.

Pavalgęs, Hossein sako, 
kad jis su žmona jau 3 sa
vaites kaip keliauja į 
Tscharun. Pakeliui mirė 
jųjų 11 metų sūnus ir jie 
palaidojo jį čia po šituo 
akmeniu. Hassein paklausė, 
ar žurnalistai moka rašyti, 
ir jeigu taip, tai prašė iškalti 
akmeny jųjų sūnaus vardą. 
Jie tą padarė ir po to pa
ėmė su savim Hossein’a su 
Fatima pavežti iki Tscha- 
run’o.

Dvi dienas keliaudami 
kartu, sužinojo visą Hossei- 
n‘o istoriją, kuri buvo ne 
kokia išimtis, bet ji tiko 
ir kitiems persų žemdir
biams.

Jie buvo žemdirbiai savo 
gimtajame Ahmadabad kai

jo Hossein. — Paskutinį 
metą aš sirgau materija ir 

Įdirbo tik Fatima su Ali. 
Valdytojas tuo nebuvo pa
tenkintas. — Tu gali ap
leisti Ahmadabad, — pa
sakė jis Hossein’ui, — jei
gu parduosi visą savo tur
tą ir duosi man pinigų, nors 
tai toli nepadengs tavo sko
los, bet lai būna... — Ma
tyt, jis norėjo jaunesnį ir 
Sveikesni žmOgų maiiu Vie
toje pasodinti.

Jie pardavė viską, ką tu
rėjo, paliko tik sau vieną 
kilimą ir kelias skaras, kad 
būtų ant ko atsigulti ir už
sikloti. Viską pardavę, jie 

j turėjo 600 “tomans”, tai 
lyra apie $90. Pusę iš tų 
pinigų jie atidavė valdyto
jui, o su kita puse nakčia 
išėjo iš savo kaimo, kad 
valdytojas neatimtų jų visų 
pinigų. Hossein nešė kilimą 
su skaromis, Fatima nedi
delį ryšulėlį su duona ir 
sūriu, sūnus Ali nešė ožkos 
odą su vandeniu. Jie norė
jo keliauti prie Persų įlan
kos, kad ten su kokiu nors 
laivu patektų Kuwait arba 
Bahrain, kur yra pakanka
mai darbo naftos laukuose 
ir kur yra nemokamą li
goniu priežiūra.

Kai jie po 2 savaičių žy
giavimo stovėjo prie jūros, 
žiūrėdami į visokius laivus, 
prie įu priėjo policininkas 
ir paklausė, iš kur jie, ir 
kur eina? Jie nežinojo, kad 
jie privalo turėti pasus ir 
specialu leidimą Persijai 
apleisti. Policininkas pa
klausė, ar jie turi pinigu 
ir kiek. Sužinojęs, kad jie 
turi 250 tomans, jis liepė 
jiems eiti su juo kartu. Jis 
i ved ė juos į vieną tuščia 
kambarį ir pareikalavo, kad 
Hossein atiduotų jam visus 
pinigus. Kada pastarasis 

; pradėjo protestuoti, poli
cininkas griebė ji už kaklo 

: ir pasakė “už viską, ką jūs 
Į padarėte, reikėtų kalėti, bet 
atiduok pinigus ir tada pa- 

j teisiu”! Paėmęs pinigus,
Į policininkas išvarė Hossei- 
• n’ą su sūnum lauk, o pats 
; pasiliko dar kambaryje su 
! vargše Fatima...
I Jie visi trys pradėjo ta- 
jda eiti į Tscharun, kur ti
kėjosi gauti darbo prie a- 
pelsinų skynimo, bet po 
dviejų dienų žygiavimo jų 
sūnus Ali susirgo. Jie be
veik jau nieko nebeturėjo 
iš maisto ir tą naktį prieš

tą dieną, kada žurnalistai 
rado Hossein’ą prie kelio, 
Ali mirė.

Taip gyvena ir toks ar 
panašus likimas yra Persi
jos daugumos žemdirbių.

Persija gyvena ne iš naf
tos, kaip klaidingai galvo
jama, bet iš žemės ūkio. 
Iš 20 milijonų persų — 15 
milijonų yra žemdirbiai. 
Jie uždirba per metus 700 
tomans (apie $112). Keli 
tūkstančiai ponų turi žemę 
sayo nuosavybėje. Ją ap
dirba 15 milijonų žemdir
bių. Ponai patys gyvena 
miestuose ir varo biznį. 
Kaimuose retai yra moky
kla, o dar rečiau ligoninė. 
Žemdirbiai gyvena pasta
tuose iš molio kartu su gy
liais ir miega ant žemės- 
grindų. Jokių langų nėra.

Kas antras vaikas miršta 
nuo kirmėlių, žarnų ligų ir- 
ba nepakankamo maisto.

Pernai Niujorko skalbyklose 
iš 100 darbininkų 80 buvo ne
grai, be jų, skalbyklose dar 
dirbo daug geltonosios rasės 
žmonių.

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir idomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, i’iuslruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.i-- && AAJV&ins ..••••••••••••«••••• •pk?.wI

ŽVILGSNIS T PRAEITĮ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ....................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių »• anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
S26 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butiene, J. Gimbutas. J. f,ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 226 psl.
kaina ....................................... $5.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................... *15 Cnt.

MARLBOROVGRS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ............................ $1.25

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

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl. 
kieti vi »eliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
jos ūkininkų sukilimo, prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3SO 
psl. Kaina............................... $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno 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. 
Ijabai 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 KRL 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20I

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

KODĖL AS NETIKIU Į DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Raina ............................ 20 Cnt.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

036 E Broadyaj —i ■ go. Boston, Maaa.

ŠEIMININKĖMS

Kalėdiniai pyragaičiai

Imti: Tris ketvirtdalius 
svaro miltų,pusę pakelio 
kepiamųjų miltelių (Baking 
powder), 5 uncijas eukraus, 
pusę šaukštelio vąnilijos, 
visą kiaušinį, vieną šaukštą 
vandens ir 7 uncijas sviesto 
ar margarino.

Viską šaukštu sumaišyti, 
tešlą padalinti per pusę, į 
vieną dalį įdėti kakavos 
spalvai pakeisti, iškočioti,, 
padėti vieną dalį ant kitos, 
suvynioti kaip omletą, su
piaustyti pusės piršto sto
ninio gabaliukais ir kepti 
400 laipsnių karštyje kol 
paruduos.

Pačiu didžiausiu senovės 
gyvuliu laikomas dinozauras, 
kuris buvo 80 pėdų ilgio ir 
svėrė 80 tonų. Bet šių dienų 
banginis didesnis, nes jis iš
auga iki 100 pėdų ilgio ir sve
ria 120 tonų. Banginio širdis 
pagal jo dydi gali sverti 600- 

j800 kilogramų, tai yra tiek, 
kiek maždaug sveria arklys.

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
(1930-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psL Kaina ...................$4.50

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 

'karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 13 trumpų 
pasakojimų, 180 p»!. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbelio pre
mijų. Kaina ........................... $2.25

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

LIETUVIŲ 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. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
182 puslapiai, kaina.................$1.25

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

A KISS IN THE DARK. .T. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, u mink
štais viršeliais .................c.. $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 Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. 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 pel., geras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j viena 
knygų, kieti viršai, 681 puslapis. 
.......... .................................... $6.00.
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EGLUTE
Iš mažos sėklelės išdygęs augo gražus medelis pa

laukėj, Eglute vadinamas.
Medelis visų mylimas, saulutės šildomas, lietaus mau

domas. Žiemos sniegas blizga po jos kojomis, puošdamas 
jos gražų žalią rūbą.

Taip ta gražioji Eglutė augo, tikėdamosi pasiekti 
aukštybės ir su milžinu ąžuolu puošti tą palaukę.

Nebuvo Eglutės gyvenimas toks lengvas, kaip ji ma
nė. Ji turėjo pergyventi daug audringų dienų, buvo žiau
raus vėjo lamdoma ir didžiųjų medžių nuo saulės slepia
ma. Bet Eglutė nieko nebojo ir tikėjosi visus sunkumus 
nugalėti.

Slinko dienos, metai. Praėjo ne viena vasara ir ru
duo, kuris naikindavo gėlių žiedus, medžių lapus. O Eglu
tė vis augo, džiaugėsi ir šaliavo.

Bet štai atėjo lemtingoji žiema. Žiauri ranka nu
kirto mūsų Eglutę. Mat, artinosi Kalėdos. Per Kalėdas 
žmonės eglutėmis puošia savo namus. Ten eglutė papuo
šiama brangiais papuošalais, po jos kojų klojamos bran
gios dovanos savo artimiesiems. Prie jos susirinkę gimi
nės, draugai ir pažįstami džiaugiasi, linksminasi.

Praėjo šventės. Eglutė apdžiūvo, jos rūbas pradėjo 
geltonuoti. Ją nurėdė, nuo jos nuėmė visus papuošalus ir 
ją išmetė į šiukšlyną.

Toks buvo Eglutės likimas. Panašus yra ii- darbo

IŠVYKO ATOSTOGŲ MAIKIO IR TĖVO KRAITIS ZIJU0S

Filmų aktorė Elizabeth 
Taylor su savo paskutiniuo
ju vyru Eddie Fisheriu iš 
New Yorko išskrido j Palm 
Springs, Calif., 2 savaičių 
atostogų.

per 10 metų. Kalifornijos 
48.5cc gyventojų padidėji
mas suteikė didžiausią gy
ventojų skaičiaus padidėji

■ Mūsų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas ir už
sakydami kalendorių, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų: 

i Vincas Grinkevičius iš Nor- 
wood, Mass., prisiuntė $10.00.

Lietuvis driiguoja 
amerikiečiams

Dorchesterio Klubo
susirinkimas

JIEMS VISKAS LEISTINA

mą — 5,130,981, arba be-
žmogaus likimas. Kol jis sveikas ir stiprus, jis ir darbda- j veik penkdali iš viso 28.-
viui reikalingas, bet kai netenka jėgų, jis be gailesčio iš-.000.000 padidėjimo. Tik i. .. —’ i ’ Ko-metamas i gatvę, kaip ir ta gražioji Eglutė.

B. Simonavičius

Cenzo duomenis paskelbus
JAV-ių Komercijos De

partamentas lapkričio 15 d. 
paskelbė galutinį 1960 m.

bė. Ji savo atstovų skaičių 
sumažins ligi 27, prarasda- 
ma tris. Šalia New Yorko

(E) “The Guardian“ 
praneša, Švedijos pabaltie- 
čiai gauna sovietinius spaus- 
dinius užmaskuotais siun
tėjų adresais. Kaip siuntėjai 
esą žymimi du Stockholmo 
knygynai, kurie, tačiau, 
apie tas siuntas nieko ne
žinojo ir su jais nieko ben
dro neturi. Tikroji propa
gandinės medžiagos kilmė 
— Rytų Berlynas.

Konsulatas įieško
Stulga Juozas, Jono sūnus, ir 
jo vaikai Jonas, Marytė ir 
Viktorija.
Tamošiūnas Jonas, išvykęs i 
Angliją iš Itzehoe stovyklos. 
Valinskas Mykolas ir Vincas iš 
Čiobiškio km., Gelvonių vai., 
Ukmergės apsk.
Vasalauskas L., išvykęs i Au
straliją.
Vasiliauskas Pranas ir duktė 
Pranė, gyvenę Kaune.

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

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

1939 m. Norvegijoj buvo di
delis įvykis: surastas neraštin
gas žmogus. Ten veikia įsta
tymas, kuris įpareigoja savi
valdybes sekti, kad visi vaikai 
lankytu mokyklą, todėl ta sa
vivaldybė, kurioj buvo rastas 
neraštingas gyventojas, buvo

Metinis klubo narių susi
rinkimas bus antradienį, 
gruodžio 20 d. Shavvmut 
Klubo patalpose (1810 
Dorchester Avė., Dorcheste- 
ryj). Pradžia 8 vai. vak.

Visi nariai kviečiami da- 
vauti, nes susirinkime bus 
renkama valdyba kitiems 
metams.

Nauja Sandaros valdyba

Nuo šio rudens komp. Je
ronimas Kačinskas yra pa- 

po’ kvi“t¥ diri?u°ti 3° as“e-
E. Millinocket, Me., ir V. Kai- “V ¥eįose ork«-

lis, Brooklyn. N. Y. į1?™- Š1S °.rkeStraS ?aU. T
Jurgis Krasinskas tt Broo 43 P«r lalk’

jis surengė 124 koncertus, o 
gruodžio 11 d. buvo jo 125- 
sis koncertas.

Jo paklausyti susirinko 
pilna didelė salė. Tas rodo, 
kad orkestras vietos žmonių 
yra mėgiamas. Ir pagrįstai.

Programoje buvo Chad- 
wick suita orkestrui, Ander
sono “A Christmas Festi- 
val” ir Menotti vieno akto 
opera “Amahl and the 
Night Visitors.”

Šį kartą orkestrui diriga
vo Jeronimas Kačinskas. 
Tai buvo jo piimas pasiro
dymas su šiuo koncertu, ir, 
reikia pasakyti, pasisekęs.

Po koncerto gretimoj sa
lėj gausus būrys vietos gy
ventojų ir būrelis iš Bostono 
atvykusių lietuvių nuošir
džiai sveikino dirigentą ir 
kitus orkestro vadovus.

Šveikausko, M&kaičio 
laimėjimai

įvelis, Brooklyn. N. Y.
Į

klyn, N. Y., atsiuntė $2.25.
Po $1.75: Mrs. Rose Buches,

Denver, Colo.; Tony Garbausky, 
Georgetown, ILL.; ir P. Sima- 
navčius, Liacombe, Canada.

Po $1.25: F. Urbanavičius, 
Pittsburgh, Pa.; Julius Palozie, 
Wapping, Conn. ;John Shultz, 
Woodhaven, N. Y.; Peter žy
gelis, Tewksbury, Mass.; J. 
Masys, Montreal, Canada, 
John Kuzen, Peterson, N. J.; 
ir A. Dapkus, Peterson, N. J.

Po $1.00: George Skinzera, 
Bristol, Conn.; Mrs. A. Styrie- 
nė, Woodhaven,N. Y.; P. Meški
nis, Ville La Šalie, Canada; 
F. Šimelis, Hillsid, N. J.;M. L. 
Balčiūnis, Dertoi 4t, Mich.; 
V. Lehman, Collinsville, ILL., 
ir Kari Ernest, Cambridge. 
Mass.

Po 0.75: Mrs. D. Evans,

Gruodžio 11 d. buvo San
daros 1 apskr. atstovų su
važiavimas, kuriame išrink
ta šios sudėties valdyba: 
Pirm. inž. A. Čaplikas, vi
cepirm. A. Andriulionis, 
sekr. J. Cviklas, ižd. J. Ar
lauskas, iždo glob.: J. Kes
lerienė ir J. šalaviejus.

Suvažiavimui pasibaigus, 
atstovams ir svečiams buvo 
suruoštos vaišės.

.trijose valstybėse ir 
lumbijos distrikte sumažėjo Rockford, ILL. ir John Bunker, 
gyventojų skaičius: Vakarų Mexico, Maine.
Virginijoj, Arkanse ir Mis-J Po 0.50: Mrs Alice Kunda, 
sissippi. Kolumbijos distri- Seattle, Wash.; L. Aleksa, Phi- 
kte gyventojų sumažėjimas ladelphia, Pa.; Mrs. B. Kru- 
buvo atsvara padidėjimui szinis, Chicago, ILL.; F. Pe-

gyventojų suskaičiavimą ir ■ valstybės Massachusetts ir 
tuo pačiu metu įteikė prez. lArkansas praras po du,
Eisenhoweriuį raportą, lie
čiantį kiekvienai valstybei 
apskaičiuotą atstovų skaičių 
Atstovų Rūmuose. Šis ra
portas parodo, kad devy-

nasilikdamos su 12 ir4 at-* ■
stovais kiekvienai. Dvyli
ka valstybių praras po vie
ną atstovą ir dabar turės: 
Alabama 8, Illinois 24, ;

nios valstybės laimėjo ir , Iowa 7, Kansas 5, Kentucky
šešiolika valstybių pralai
mėjo.

Šis atstovų paskirstymas 
bus taikomas nuo 1962 
m. rinkimų.

Pagal galutinius surašy
mo davinius (cenzo) 
balandžio 1 d., kuri yra 
oficiali surašymo data, pen
kiasdešimtyje Ameri kos 
valstybių ir Kolumbijos dis
trikte buvo 179,323.175 
žmonės. Į šį skaičių neįeina 
amerikiečiai , gyveną už
sieniuose. Kalifornija, spar
čiai lenkianti New Yorką, 
gaus 8 atstovus priedo prie 
jau turimų 38. Kalifornija 
yra dabar antroje vietoje 
po New Yorko. Skirtumas 
tarp šių dviejų valstybių 
yra truputis daugiau negu 
vienas milionas: Kalifor
nijoje 15,717,204 ir New 
Yorke 16,782,304 gyvento
ji-

New Yorko valstybė pra
ras du iš savo 33 atstovų. 
Tai įvyks dėl to, kad jos 
gyventojų nuo 1950 m. pa
didėjo 13,2%, kas yra ma
žiau negu tautinis vidurkis 
— 18,5%.

Daugiausia atstovų pra
ras Pennsylvanijos valsty-

7, Maine 2, Minnesota 8, 
Mississippi 5, Misouri 10, 
Nebraska 3, North Caroli- 
na 11 ir West Virginia 5 
atstovus.

Devynios valstybės lai-

Marylando ir Virginijos 
valstybėse, Vašingtono prie
miesčiuose.

Vakarai savo gyventojų 
skaičiaus padidėjimu buvo 
pirmieji. Cenzo Biuras, 
paskirstęs kraštą į keturis 
ra jonus, parode, kad vaka
rų gyventojų skaičius pa
kilo 38.5%, pietų 16.5,% 
šiaurės vidurio 16.1% ir 
šiaurės rytų 13.2 C5-

American Council

ŽALGIRIO MŪŠIS
. “Keleivis” išleido istori

jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi

mės. Šalia Kalifornijos dau- , knygelę “Žalgirio mūšis ’, 
giausia laimės Florida — Neturintieji laiko storų kny- 
4. Ji turės 12 atstovų. Sep- !gų apie tą Lietuvos istori- 
tynios valstybės laimės po jos svarbų Įvykį skaityti 
vieną atstovą. Jos dabar šioj knygelėj ras tą, ką
turės atstovų: Arizona 3, 
Hawaii 2,Maryland 8, Mi- 
chigan 19, New Jersey 15, 
Ohio 24 ir Texas 23.

Iš viso bus prarasta 21 
atstovas ir laimėta 19, nes 
atstovų skaičius bus iš viso 
sumažintas nuo 437 ligi 
nuolatinio skaičiaus 435. 
Šis pastarasis buvo tik lai
kinai padidintas, prisijun
gus Hawaijams ir Alaskai.

Pasikeitimai Atstovų Rū
muose yra svarbūs ne tik 
patiems Rūmams, bet ir 
prezidentiniams rinkimams 
1964 ir 1968 m. Kiekviena 
valstybė turi tiek rinkiminių 
(elektoralinių) balsų, kiek 
ji turi atstovų ir senatorių.

Gyventojų skaičiaus pa
didėjimo atžvilgiu didžiau
sią procentą parodė Flori
da su 78.7% padidėjimu

kiekvienas turėtų žinoti. 
Knygelės kaina 50 centų. 

Jieškofimai
Ieškau Petro Burdulio, (Peter Burdu- 
les), kuris seniau gyveno Missouri 
valstijoj, 4620 June Avė., North- 
uoods, Mo. Iš ten jis išsikėlė. Kas 
žino jo dabartinį adresą, rašykite:

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

traitis, Canton Center, Conn. 
ir G. Palukaitis, Montreal, Ca
nada.

Po 0.25: Anton Gurin, La 
Crosse, Ind.; Fr. Vaivil, Dun- 
ville, Canada; Tony Supinsky, 
Shadyside, Ohio; A. Paksys,TT7VY. Tl_l_raim T>__ l_Dcacn, ria.: x_mr.

Siųskite siuntinius gimi
nėms į Lietuvą ir kitus Ru
sijos kraštus, kvieskite savo 
gimines iš Rusijos nuolati
niam apsigyvenimui ar vizi
tui Amerikoje per vienintelę 
įstaigą Naujojoj Anglijoj

COSMOS PARCELS 
EXPRES CORP.

124 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS

MES ATLIEKAME.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Juro reikia —

• Biznio kortelių
• Spauidintų vokų
• Laiškam* antgalvių
• Programų ar plakatų
9 Bot kokiai pramogai kilotų
• Draugijom* įotatų ar blankų

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

“KELEIVIS“

636 E. Broadvvay, Se. Boston 27, Mase.

• •

Zaksas Antanas, sūn. Jono, dabar 
gyvenantis Vokietijoj pabėgėlių sto
vykloje ieško savo tetos ZAKSAITĖS 
Domicėlės, gimusios Vidaujos kaime, 
Šimkaičių vals. Raseinių apskr., pas- 
kutiniuju laiku iki 1940 metų gyve
no New Yorke.

Ieškoma Šlapikytė Monika, duktė 
Jono, gimusi Vidaujos kaime Šimkai
čių valsčiuje. Ieškomosios pačios ar
ba kas jas žino, prašom rašyti šiuo 
adresu::

Antanui Žabui 
Ostpreusser.str. 1 B 10 
Lebcch (Saar), W. Germany

Taip pat ieškomi.
ŠVEDAS Jonas, srimęs Plokščiuose, 
iki 1944 metų gyvenęs Kaune. 
KAMARAUCKAS Stasys gimęs 
Kaune ir ten gyvenęs iki 1944 me
tų ir ieškomas
VĖŽYS Jonas, gyvenęs iki 1944 m. 
Kaune ir išvykęs j Vokietiją.

Patys ieškomieji, ar kas juos ži
no, prašom rašyti Antanui Zaksui į 
Lebach (Saari viršuj paduotu adresu

Kvietkauskas, Greenf i e 1 d, 
Mass.; J. Shopes, Phila, Pa.; 
J. Survilla, Allegan, Mich.; 
Alek Armin, Gary, Ind.; She- 
reiva, Sudbury, Canada, Mrs. 
M. Rimgaila, Glen Riddle, Pa.; 
J. Stankus, Ontario, Canada; 
F. Dobrovolskas, Stoughton, 
Mass.; J. V. Kraus, Pittsburgh, 
Pa.; V. Matulaitis, Monitou- 
wadge, Canada; M. Baylus, 
Trumbull, Conn.; Mrs. Martha 
Yudis, Melrose Park, ILL. ir 
V. Žilinskas, Waterbury, Conn.

Visiems, atsiuntusiems lai
kraščiui paramos, širdingai 
dėkojame.

Administracija

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.

IEŠKAU “ORAKULO“

Labai noriu gauti dak
tarišką knygą su visokiais 
sveikatos patarimai, kuri 
vadinasi “Orakulas”. Ji 
buvo labai seniai išleista 
ir dabar yra išparduota. 
Kas ją turit, prašau atsi
liepti adresu:

M. Lukas 
195 Ferry St., 
Newark, N. J.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos šachmati
ninkai užbaigė rungtynes su 
Boylston klubu lygiomis po 
%y2 taško, čia Makaitis pel- 
nijo tašką iš R. Tirrell ati
dėtoje partijoje. Gruodžio Seniaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės Mikal- 
ift A miioii YrvTvoi loimai/v ^os Gabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi

. ." pV’jo įHimejo pildydavę. Dabar teko gauti originala tos knygelės, kuri 1880 me- 
pnes Camhndge 2. santv- tais buvo į lietuviu kalha išverstu. Knygelę išleido Petrai P!ggkp~ 
kiu 31/,—iy2. Gediminas .yičius, Lietuv os kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 

invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

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

Šveikauskas sudorojo nau
jąjį Bostono miesto čempio
ną Carl Freemaną, o Makai
tis įveikė H. Dundis. Taigi, 
jaunieji pasižymi.

Mokyklų pirmenybės

Bostono mokyklų šach
matų pirmenybėse gruodžio 
10 *d. dalyvavo per 80 jau
nuolių, jų tarpe nemaža lie
tuvių: R. Girnius, K. Vai
čaitis, A. Lapšys, J. Venc
kus, A. Leonavičius, Tomas 
Daugirdas. Kiekvienas iš jų 
parinko taškų, tačiau į baig
mę kvalifikavosi Algirdas 
Leonavičius, 15 m., o Algis 
Makaitis įkeltas į baigmę, 
kaip praeitų pirmenybių lai
mėtojas.

Mažųjų grupėj (iki 13 
m.) neblogai pasirodė Jo
nas Daugirdas, 11 m., jis 
įkeltas į mažųjų baigmę, ku
ri įvyks gruodžio 17 ir sau
sio 6 dd. Cambridge “Y” 
patalpose.

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

Mrs. C. Stankus 
11019 96th Street, (50
Edmonton, Altą, Canada

DABAR JOS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE

IR KITAS U. S. S. R. VIETAS 
PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 

Tūkstančiai pasitenkinusių lanky
tojų sako apie darbingumą 

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine., New Yorke. 

kuris tvarkė jų keliones j įvairias 
SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. 
ME35 PADEDAME JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavimų 
ir rezervacijų, prašom rašyti 

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 West 45th Street, 
Nevv York City, N. Y. 

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

jams jau nuo 1898 metų.

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

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

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

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

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

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

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

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo .............................. $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

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

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

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

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

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

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

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

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAB
51 Reservoir St., CAMBRIDGE, Mass. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Z

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroai, aludėje 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisves ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 dešimčiai 

fr 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 lr NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gllioe senatvės.

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

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

I
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Parapijos choro koncertas Gera Kalėdų dovana

Vietines žinios Komp. Jeronimo Kačin
sko vadovaujamas šv. Pe
tro lietuvių paiapijos cho- 
ras sausio 8 d

______________________________________________ Hali salėj rengia
Studentai .kautai Bu.ton. Didžiau,., draugija rink. I ko"ee,t« “Y? gyvavimo50

pirmauja ««« vadovybę j“** pažymėti.
H •» . Koncerto programa su-

Padėkoj praleistos
šeimininkės I -r »-» - ~______ Kalėdų švenčių proga uz-

ALTo skyriaus padėkoj sakykite Bostono Lietuvių
, (žiūr. Nr 49) praleistos šei- 910,'° 1*“"“°* L

• Imininkių - O. Kropienės, p- 17 d™« Pokštely sau,
ia dideli A. Simonavičiūtės ir A. Va- savo pazjsUm.ems g,mi-

nems bet kur JAV. Ją pa 
siųsim, jei gausime $4.65 
paliudytą čekį ar money or-

Akademinio Skautų Są-i §į ketvirtadieni, gruodžio 
jūdžio skyriaus narių skai- 15 d., So. Bostono Lietuvių 
čius pasiekė 32: moterų Draugija rinks savo vado- 
draugovės 20 ir vyrų korp., Vybę. Rinkimai tęsis nuo 7 
“Vytis” 12. Be to, dar yra iki 9.30 vai. vak.
nedidelė filisterių (alumnų) 
grupė. Jų visų metinis susi-

Kandidatai yra šie: Pir
mininko vietai: Adv. J.

inkimas buvo gruodžio " Grigalus, J. Taurinskas ir 
d. t ereškų namuose Dor- dr. c. Sevmoui; vicepirmi- 
ehesteryje. Dalyvavo 32,

vicepirmi 
ninko — adv. A. Young 
ir S. Drevinsky; sekreto
riaus — A. Neviera: fin. 
sekr. — Y’. Stelmokas ir J. 
Roman; iždininko — J. 
Arlauskas ir J. Baltrašiū- 
nas; maišalkos — J. Gli- 
neckis.B. Ruplis ir Ch. Yuš- 
ka: direktorių: A. Pastelis, 
B. Kontrim. adv. J. Ywos- 
kus, O. Ivaškienė, C. Mar- 
kelionis, J. Ovvirka. inž. 
A. Chaplik, J. Chunis, L 
Švelnis, S. Kontautas. A. 
Namaksy, J.Olevičius, A.

Dalyvavo
t. y., 80'< visų narių. Stu
denčių d-vės pirm. yra Mi
lita Lėmanaitė, pavasari 
bairusi biologiją. Studentų 
pirm. yra Laimis Venckus, 
paskutinio kurso aeronauti
kos studentas. Filisterių 
gi upės pirm. — inž. Ap.
Treinys, žinomas skautinin
kas, buv. Bostono skautų 
tuntininkas. Jie išrinko inž.
J. Gimbutą, “Vyties” korp. 
filisteri, Akad. Sk. Sąjū
džio Bostono sk. pirminin-__ ____
ku, kurio pareiga yra de- Matjoška, A. Durnas, dr. A. 
imti tuos vienetus, kūne

aidės iš 2 dalių. Pirmoje 
dalyje Melrose simfonijos 
orkestras (70 asmenų), 
kuliam nuo šio rudens 
vadovauja J. Kačinskas, 
atliks John Bavichi koncer
tinę overtiūrą ir Mendelsoh- 
no ketvirtąją simfoniją 

Antroje dalyje bus atlie
kamos Gounod

kauzienės pavardės, ku
rioms taipgi dėkoja.

Be to, pei- klaidą padėka ... .. ,
pareikšta akt. Reginai Ni- derl ,r adres«-
kolskytei, o turėjo būti Irę- Rašyti: H. Gineitis, 
nai Nikolskytei. 84 Greenwood St. Dorches-

ter 21, Mass.

sudaro didžiausią lietuvių 
studentų grupę Bostone.

Iš rudens semestro vei
klos pažymėtinos studentų 
skautų suruoštos “studijų 
dienos” lapkričio 11-12 d. 
Apie 50 lietuvių studentų 
bei studenčių klausėsi pen
kių paskaitų apie naująsias

16 d., 7 vai. vak. Lietuvių 
koncerti-[Piliečių Draugijos patalpose 

nės šv. Cecilijos mišios. Jas , bus Vilniaus Krašto Lietu- į 
atliks minėtas simfonijos . vių S-gos skyriaus narių su- 
orkestras, solistai St. Baras, sirinkimas, kuriame bus 
D. Stankaitytė ii- J. Vazne- sprendžiami svarbūs sky- 
lis (visi iš Chicagos) ir šv. liaus reikalai, todėl visi na- 
Petro lietuvių x parapijos riai prašomi dalyvauti, 
choras bei vargonai. Į ----------------------------

Vilniečių susirinkimas
ictuviu šeima skubiai jieško irenj

rtAnktadiAni onindžin i dv eių ar trijų butų So. Bosto-oj penKiauieilĮ. feruoazio ne ar Dorchesteiyj. Dėl kainos uaug

NORI PIRKTI NAMĄ

tiesi, le rėš.
Skambinti vakarais AV 2-4141

Koncertui diriguos buvęs 
Vilniaus operos ir filarmo- į 
nijos dirigentas Jeronimas 
Kačinskas.

Biletų kainos nuo $1 iki

Moterų Klubas išrinko 
naują valdybą

Kapochy, E. Rudis, S. Gri- 
ganavičius, E. Ketvirtis, J.
Lekys ir J. Zardeckis.

Kontrolės komisijos kan-! ---------
didatai: A. Šidlauskas, A. I Gruodžio 17 d. inž. C. 
Dimzdis, S. Jakutis, H. Mickūno bute bus Lietuvių 
Čepas, dr. J. Antanėlis, V. Inžinierių ir Architektų S- 
Venis, A. Jaritis. gos skyriaus narių susirin-

Visi nariai raginami rin-
šių dienų gyvenimo kryptis, kimuose dalyvauti 
Prelegentais buvo bosto
niečiai EI. Yasyliūnienė,
rlr T f:ii-ninc v-oi-ac

di. J. Gimbutas ir svečias!

Bendruomenes padėka 
ir prašymą*

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visiems siuntinių siuntė

jams į Lietuvą ir kitus 
S. S. S. R. kraštus

General Parcel & Travel 
Company

359 West Broadvvay, South 
Boston, praneša, kad dabar

Gruodžio 11 d. Klubo su- turi didelį pasirinkimą visų 
. sirinkime iš Nevv Yorko at-• rūšių vietinių ir importuotų 

$4. Jų gaunama Lituaman vvkusj l. Bieliukienė kalbė- i prekių, kurios reikalingos 
Furniture Co., 066 Broad- JO apie pabaltijo Moterų siuntinių sudarymui. Visos 
way ir pas platintojus. Kon- Taryt>os veiklą. prekės yra parduodamos ur-
certo pradžia 3:30 vai. po- j vaĮ(jybą išrinktos: I. *no kainomis ir jų kokybę, 

Galinienė*, I. Manomaitienė,Į yra garantuotas. Daugelis iš Į 
A. Grinienė ir F. Kai osienė. Į Jūsų, kurie siuntėte siunti-1 

nius per šią įstaigą, įsitiki- 
l j note, jog mes dedame visas

piet

Inžinierių susirinkimas

,kimas. Jame bus svastomas 
bendros vasarvietės įsigiji
mo klausimas.

Dėkoja ALTo skyriaus 
pirmininkui

iš Connectticuto, kolegijos L. Bendruomenės Bosto- 
lekt orius V. Man tautas. no skyriaus valdyba dėko-

Per Kalėdas studentai ja Vytautui Stelmokui už 
skautai mosią šokių vakarą $10 auką, kuri buvo sunau- 
Bostono lietuvių jaunimui, dota Lituanistinės mokyklos 
apie kuri bus pranešta dau- mokinių premijuotų rašinių 
giau. išlaidoms sumokėti.

Jri Valdyba prašo visus Ben-
-------------------------- dmomenės narius sumokėti

SLA 43 kp. susirinkimas šių metų nario mokestį — 
$2.00. Mokestis sumokamas 
per organizacijas , kurios 
įsijungė į Bendruomenę, 
arba Lithuanian Fumiture 
Co krautuvėje (366 Broad-

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus pir
mininkas pasveikino Brita
nijos delegacijos Jungtinėse 
Tautose pirmininkąDavidą 
Oimsby Gore už jo gražią 
kalbą Sovietų Sąjungos 
kolonizacijos klausimu il
ga vo iš jo padėkos laišką.

Baranauskų auka

Dr. Robert Sferas į >Rf^ngas’ “ Pel's,iuntimo1 į išlaidos susidarytų kuo pi- 
Praneša. kad jis atidaro ! [ gesnės, ir, kad Jūsų siunti-I nys galimai greičiau pasiek 

tų adresatą.
Pradedant rudens sezoną, 

J i mes sudarėme 
.ankymo valandos susitarus J -specialų standartinį siuntinį,

Telefonas: AN 8-1300 Į kurio kaina yra nepaprastai 
________j i žemapigi, tačiau jis turi

ROSENGARD KLINIKOJE j 
380 W. Broaduay. So. Boston I 

KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ

didelę vertę Lietuvoje. Šio
1 siuntinio sudėtis yra sekanti: 
Į Pusvilnonės angliškos me
džiagos vyriškiem ar mote
riškiem kostiumam—20 jar
dų, pamušalų 7^ jardų, siū
lų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir 
adatų 1 pokeris. Šio siunti
nio kaina tik 49.90 dol. ir į 
šią kainą įeina visos per
siuntimo išlaidos—pristaty
mas adresatui. Visi mūsų 
siuntiniai yra apdrausti ir jų 
pristatymas užtikrintas.

Prašome pasinaudoti šia 
reta proga ir atvykti pas 
mus apžiūrėti standartinį 
siuntinį, o taip pat pasiti
krinti ir palyginti prekių 
kainas.

Pastebime, kad į standar
tinį siuntinį papildomai ga
lite pridėti ir savo atsineštų 
ar vietoje pirktų daiktų, tik 
jų išlaidas papildomai patys 
sumokate.

J drabužių siuntas, pagal 
Inturisto naujausią leidimą, 
galima įdėti kavos pupelių, 
šokolado plytelių ir kietų 
saldainių.

Mums bus malonu suteik
ti atvykusiems visas reikia
mas informacijas siuntinių 
siuntimo reikalu. Įstaiga ati
dara kasdien nuo 9 iki 5:30 
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 YVest Broadvray
South Boston, Mass. 

Telef. AN 8-5040
(Skelb.)

RADUO PROGRAMA

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

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

Bay View Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

TeL: A V 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.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

Saukit nuo y iki 7 vai. vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0609

r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- 

į giame aliuminijum ir dažo- 
Ime iš lauko sienas.

Free Estimates
I ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
[Charles ir Peter Kislauskai 
| Garantuojame gerą darbą

1

L

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.

Trečiadienį, gruodžio 14 
<1. Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėj bus metinis kuopos 
narių susirinkimas, kuria
me. be kitų svarbių reikalų, way). 
bus renkama kitų metų vai- i Bendruomenė ragina vi- 
riyba. Y isi nariai prašomi'sus dalyvauti So. Bostono 
dalyvauti. Susirinkime bus . lietuvių paiapijos choro 
galima ir nario mokesti .koncerte, kuris bus sausio 
sumokėti. Pradžia 7:30 vai. Ig d. Jordan Hali salėje. 
Vak Valdyba

Siuntiniai į Lenkiją Kalėdų eglutės

Per General Parcel & ’ 
Travel Co skyrių (359 YY Gruodžio 18 d.2 vai. po-

i c ' d ♦ * i | piet So. Bostono Lietuviųoadway, So. Boston, tel. k.,. ,Bi
siuntinius AN 8-5040) Piliečių Dr-ja savo patal

pose mosią Kalėdų eglutę 
narių vaikams.

____________ ! Tą pačią dieną tą pačią
Lietuvių Darbininkų Dr-jos valandą šv. Petro lietuvių 

banketas 1 parapijos mokykla turės
--------  savo eglutę parapijos salėje.

Lietuvių Darbininkų Dr- i Gmodžio 26 d. 3 vai. po- 
jos 21 kuopos banketas piet parapijos salėje bus 
bus balandžio 9 d. Lietuvių Lituanistinės mokyklos eg- 
J’iliečių Dr-jos salėje. lutė.

galite siųsti 
i Lenkiją.

siuntinius ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc
390 West Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTAIG4 lietuvi*# A. KREIPKITĖS lietuviškai
V isi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami lta««lien ntjo 9 iki "> \al. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. r»ln iki 7 vai. vak ir šeštadieniai* nuo R ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

•i
t

i t

{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- { 
{mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti { 
• riežtukų nuo $i.«5 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 1 

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

Liucija ir Zigmas Bara- j » zn 1 n 1 n m I I
nauskai iš So. Bostono Bai-į» General rarcel & I ra vei Go., Ine
fui ir Vasario 16 gimnazijai {359 W Broadvvay, Sc. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 
aukojo po $10. Be to, jie J 
Balfui paaukojo taip pat 
nemažą kiekį drabužių.

Dr. ROBERT L. STERNS 
ATIDARO OFISĄ

Prie YVEST BROADVVAY

(staiga atdara:
Kasdien 9 A.,M. 6 P. .M.
Šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. .M.

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

•Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
Jmių (ugnis, audra ir kt.) .. 
{Visais insurance reikalais 
Į kreiptis:
! BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—-Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

[Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

J Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
| Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

[VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Robert L. Sterns

| TAUPYK DAUG $ $ $ $ JClSŲ KURO IŠLAIDOSE
I Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- 
, kai įrengia su visomis konti oiemis ir gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

| GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Ui GALIONĄ

I____________________ ______
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 6-1204

j

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I

45 DORSET ST„
J Naktį. Sekmadieniais ir šven- 
I tadieniais ŠAUKIT 
J Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
• pagrindų. ------------------------------------------------------

Dr. Robert L. Sterns prane
ša. "kad jis atidaro ofisą podia- 
rijos (kojų ligų gydymo) Ro- 
engardo gydymo namuose, 380 

vVest Broaduay, So. Bostone.
Daktaras Sterns paruošiamą

jį mokslą išėjo Coburn Classic- 
al Institute VVaterville, Me.. 
mieste. Paskui jis baigė MŽissa- 
jhusetts School of Chiropody ir 
praktikavosi kaip intemas New 
England Eoot Clinic’oje.

Jis taip pat yra baigęs Ohio 
College of Chiropody*. kur jis 
gavo daktaro laipsnį (Doetor of ’ i 
Surgical Chiropody).

Dr. Sterns tarnavo keturius 1 ? 
metus Amerikos armijoj ir da-
Ivvavo Korėjos kare. .Jis yra 
Veteran? of Foreign Wars ir 

I Disabled American Veterans 
| orpaiiizšu ijų narys

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K The. Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

t Dažau ir Taisau į
> 4► Lipdau popierius ir taisau* 
h Namus iš lauko ir viduje 
J viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854
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A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948
.„.i

į J Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
rmrirmiiiiuumii

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, J 

žiedus, papuešalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

J

Mooooooooceeoaeooooooaąoi

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir t’.rime virus gątavus vaistus.

Turime vaisi ų ir vitaminų persiuntimai1 j Lietuvą ir ki- 
I tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 

■ J 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 A N 8-6020
Nuo 9 ryto iki S vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 

’ 1_ ___ _____________ ______________

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
so. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUR£ 
MAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą j lietuvių kalbą.

Flood Sąare 
Hardivare 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 plumtieriams 
Visokie geležies daiktai


