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Sen. J. F. Kennedy Aptaria 
Įstatymu Leidinio Programą

Senatorius J. F. Kennedy Tariaai Su Kongreso Vadais 
Dėl Įstatymų Leidimo Programos; Pirmon Vieton 

Statoma Senų Žmonių Apdrauda Nuo Ligos;
Minimalinio Uždarbio Pakėlimas; Nedarbo 
Ištiktų Sričių Rėmimas ir Kiti Įstatymai.

I
šios savaitės pradžioje Abisinijos Valdovas 

senatorius Kennedy tariasi 
Floridoje su kongreso va
dais dėl savo įstatymų leidi-

Siulo Amnestiją

Tuo tikslu Abisinijos imperatoriuimo programos. — -------- oi-, -o
būsimas prezidentas pasik- i Salassie išvykus į Braziliją
vietė pas save atstovų rū- į pasisvečiuti, jo palociaus
mų pirmininką Sam Ray- gvardijos karininkai bandė
burn ir buvusį senato dau- padaryti perversmą ir paso-
sumos vadą, būsimą vice-ldlntl i imperatoriaus
prezidentą L. Johnson, o pa-Perversmas nepasise-
skui taisis su senatorių M. kė, armijos dauguma liko įs- į
Mansfield tikima imperatoriui ir per-’

•' Czvrv T v versmininkai buvo nugalėti.'k cn. J. p. IvoriKcciv mano^ i-v . _ • • >> i • • i •iii . J. Bet gvardijos kanmnkaikad kongrese pirmiausiai .. J .& . - įs sostines pasitraukė su ka-reiketu pravesti senų zmo- . . . . H . m, * j. reiviais ir su ginklais. Tomu draudimą nuo ligos, su- . . . , , i. v ? j- dėl imperatorius dabar pa- ijungiant ta draudimą su se- , • 'J . .. . , . * . skelbe amnestiją tiems mai-natves pensijų įstaiga ir per , , • j -, . , ? , *7. stimnkams, kūne sudės ginta įstaigą išieškant įmokeji- , > . , . , . *
e , l . knis ir Dasif*,,QS 1 nelaisve,

musuz draudimą senųjų Ar už tos amnestijos slė
nio ligos. Taip pat sen J. F. gud™^ išgįuti iš
non pravesto minimalimo
uždarbio pakeijmą, nedarbo,^4^^ ta^
ištiktų sričių rėmimo jstaty- •
mą, pagalbos mokykloms - d £ p ,
teikimą ir erai keletą kiti, n11* aar nera* rais amnesi1" 
įstatymų & M jos siūlymas mainais už gin-

ŠITAIP DE GAULLE BUVO PASITIKTAS ALŽERUOJE

Prancūzijos prezidentas de Gaulle nori du ti A Iže: ijos gyventojams apsispręsti dėl 
jų gyvenamo krašto ateities. Norėdamas, kad armija tame krašte jam būtų ištiki
ma, jis lankėsi ten ir tarėsi su kariuome ujs vadais. Prancūzai Alžyre ir kituose 
miestuose jį pasitiko labai nedraugiškai, t ’p pat ir arabai išėjo demonstruoti prieš 
prancūzus. Susirėmimuose su policija ir k riuomene žuvo virš šimto žmonių, o virš 
tūkstančio buvo sužeisti. Daugiausia aukų buvo arabų eilėse.

Stipriau Saugos Sen. JT Vis Dar Nežino Izraelis Irgi Turės 
John F. Kennedy Ką Daryt Su Kongo? Atominiu Ginklų

klus rodo, kad krašte darKongreso vadų pasitari- k b’ neatstatvta/
mas su busimuoju preziden- .________________ __
siekia pašalinti iš kelio vi
sokias kliūtis, kokių tik ga
li atsirasti kelyje.

POETAS BALIUJE

Būsimas prezidentas sen. Jungtinių Tautų seimas 
John F. Kennedy dabar yra šią savaitę svarstys Kongo 
budriau saugomas, nes po
licija susekė ir suėmė vieną, 
matyt, pakvaišusį žmogų, 
kuris prisipažino norėjęs nu
žudyti būsimą prezidentą.
Suimtas pereitą ketvirtadie
nį West Palm Beach, Fla.,
73 metų pašto pensininkas 
Richard Paul Pavlick, kuris 

i turėjo su savim 11 dinamito 
lazdelių. Jis aiškino, kad 
norėjęs prieiti prie sen. J. F.

klausimą. Anglija ir Ame
rika remia rezoliuciją, pa
gal kurią Jungtinės Tautos 
turėtų dėti pastangas sutai
kinti Kongo besivaidijan
čius vadus.

Vakarų remiama rezoliu
cija įspėja atskiras valsty
bes nesiųsti į Kongo ginklų, 
kad tuo būdu pilietinio karo 
pavojų ten sumažinti. Jau 
yra žinių, kad komunistai

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Address:
KELEIVIS

Pubiished in So. Boston. 
Sinee February 9. 190S

S3S Brea4vay, So. Bestos 27.

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

NATO Valstybės Tarėsi 
D2I Atominiu Ginklu

NATO Valstybės Aptarė Amerikos Siūlymų Sudaryti 
Atominę Karo Jėgų NATO Kontrolėje; Amerika 

Duotų 5 Submarinus su Polaris Raketomis, Kitas 
Raketas NATO Valstybės Pirktų iš Ameri

kos; Klausimas Išsispręs Pavasarį.

Žymiausias Amerikos po
etas Frost gavo pakvietimą

Didelės Lėktuvų Ne-'* sen- Kennedy dalyvauti 
įvesdinimo baliuje Ame- 

laimes, Daug Aukų rikoje. Tai pirmas atsitiki
mas, kad poetas būtų pa

švenčių nuotaikas krašte kviestas į tokias iškilmes, 
stipriai sugadino kelios lėk- Poetas sakosi pakvietimą 
tuvų nelaimės, kurios parei- su džiaugsmu priėmęs ir ža- 
kalavo daug žmonių aukų. da baliuje būtinai dalyvauti.

Didžiausia lėktuvų nelai
mė įvyko pereitą penktadie
nį viri Brooklyno, N. Y., 
kur susidūrė ore du lėktuvai 
su keleiviais. Lėktuvai turė
jo nusileisti, bet dėl aero
dromo perpildymo jie turė
jo ore palaukti savo eilės 
nusileisti ir beskraidydami 
ratu ore susidūrė. Vienas 
lėktuvas krisdamas su ke
leiviais Brooklyne užkliudė 
bažnyčią ir paskui apardė 
ir padegė 10 namų, jis dar 
ir žemėje užmužė 4 žmones.
Kitas lėktuvas nukrito Stat- 
en Island, bet į namus neat
sidaužė. Iš viso abejuose 
lėktuvuose buvo 127 žmonės 
ir visi žuvo. Vienas berniu
kas keleivis 11 metų am
žiaus buvo išlikęs gyvas, 
bet pasikankinęs ligoninėje 
ii- jis mirė nuo nudegimo ir 
vidujinių žaizdų. Ant žemės 
žuvo keli žmonės ir policija 
su gaisrininkais dar nebaigė 
ieškoti namų griuvėsių, Vis 
dar manoma, kad griuvė
siuose gali būti daugiau la-' 
vonų. Viso aukų buv ol37

Nelaimė virš Brooklyn ir 
pačiame mieste Sterling 
aikštėje atsitiko todėl, kad 
lėktuvai turėjo skraidyti 

(Nukelta į 2-rą psl.)

PRANEŠA PAVOJŲ

Vakarę Vokietijoj įstaiga, 
kuri rūpinasi civilių gyven
tojų apsauga. įrengė šito
kius prietaisus, kurie priešo 
puolimo pavojui artėjant, 
savo kaukimu įspėja apie jį 
apylinkės gyventojus.

Kennedy ir išsprogdinti sa-stato ginklus Stanleyville 
ve ir senatorių1 su turimu di-' vyriausybei, kuri pasiskelbė 
namitu. i esanti “teisėta” Kongo vy-

Po šito įvykio policija nu-1 ™usybė ir paskelbė, kad 
tarė budriau daboti, kad i Kongo sostinė perke lama is 
niekas negalėtų bandyti da-!’jeoi'o f vi e ! Stanleyville. 
ryti pasikėsinimą prieš bū-! jcį kiekviena iš didžiųjų 
simąjį prezidentą. {valstybių pradės siųsti gin-

--------------------------- klus tai partijai ar grupei,
Fi 11 • • n i • i kuri jai patinka, tai KongoLLeKtOriai HaiSUOja į politines grupes ir vadus ne- 

‘Renka9 Prezidentą\&mku sukui-styti į pilietinį 
Ikarą. Maskva to ir nori.

Šį pirmadienį visose Ame
rikos valstijų sostinės posė
džiauja prezidentiniai elek- 
toriai, kurie “paduos bal
sus” už prezidentinius kan
didatus ir, kai jų balsai bus' 
suskaityti, tada naujas pre
zidentas skaitysis išrinktas, 
jei jis gaus daugumą balsų.

Kadangi prezidento rin
kimuose balsuojama už tą 
ar kitą kandidatą remian
čius elektorius, tai nėra abe
jonės, kad bus “išrinktas” 
prezidentu J. F. Kennedy,

Visas tas elektorių rinki
mas ir paskui elektorių 
balsavimai už vieną ar kitą 
kandidatą atrodo atgyve
nęs ir niekam nereikalingas

Abejojama ar Vakarų re
miama rezoliucija JT seime 
bus priimta. ?

“KELEIVIS” SUVĖLINO

Pereitą savaitę mūsų ma
lonūs skaitytojai laikraštį 
gavo suvėlintą. Tas atsitiko 
iš dalies dėl SNIEGO kal
tės. Sniego čia privertė tiek, 
kad negalėjome laikraštį iš
vežti į paštą. Tik po 2 dienų 
gavome sunkvežimį ir laik
rašti galėjom nugabenti į 
paštą. Mūsų nuolatinis veži
kas dar ir šią savaitę savo 
sunkvežimio nėra iškasęs iš 
sniego kalną, kuris pavirto į 
ledo kalną. Šis numeris išve-

dalykas, bet pagal paprati-: žarnas laiku, jei suvėluos, 
mą taip daroma ir gal dar {tai dėl pašto didelio apsun- 
ilgai bus daroma. kinimo švenčių metu.

Linkime Musų Skaitytojams, BeniraJar-
h iams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams

Linksmų Kalėdų Švenčių!
“KELEIVIO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Amerikos vyriausybėj ne
maža susiiūpinimo kelia 
pasklidus žinia, kad Izrae
lio valstybė su prancūzų pa
galba pradeda gamintis 
atominių ginklų. Izraelio 
šaltiniai tą žinią nuneigė, 
bet yra pagrindo manyti, 
kad žydai atominių ginklų 
gaminasi, kad galėtų apsi- 

! ginti nuo arabų, kurie grasi
na Izraelio valstybę sunai
kinti.

Kas seks po prancūzų ir 
žydų? Koki sekama valsty
bė apsiginkluos atominiais 
ginklais be Amerikos, Rusi
jos ir Anglijos pagalbos?

Laose Karas Pasviro 
Vakarų Naudai

Laose kruvinos kovos vy
ko sostinėje tarp Vakarų ša
lininkų kariuomenės ir neu
traliojo kapitono Kong Lea 
kariuomenės. Kap. Kong su 
savo šalinikais buvo išvary
tas is sostinės ir pasitraukė 
į džungles, kur jis ieškos ry- 

Įšio su komunistų partiza
nais. Sovietų Rusija kapito
no Kong kariuomenei at
siuntė kanuolių ir amunici
jos, todėl kautyėse mieste 
daug namų buvo sugriauti 
ir nemažai sostinės gyvento
jų buvo užmušta.

Laoso karas dar nesibai
gia. Komunistai ir jų sąjun
gininkai pralaimėjo vieną 
mūšį, bet kas ten laimės ka
rą, dar per anksti prana
šauti.

LAIVO NELAIMĖ

Naujoji Vyriausybė 
Baigta Sudaryti

Pereitos savaitės gale bū
simas urezidentas J. F. Ken
nedy baigė suradvti naują
ją vyriausybę, kuri pasikei
tus prezidentui paims krašto 
valdymo vadžias. Į naująją 
vyriausybę įeina:
Valstybės sekretorių Dean 
Rusk, 51 metų, diplomatas. 
Iždo sekretorių Douglas 
Dillon, republikonas, 51 m., 
Eisenhovverio administraci
joj yra valstybės pasekreto- 
riu.

į Krašto gynimo sekretorių 
Robert S. McNamara, 44 
metų, Fordo automobilių 
kompanijos pirmininkas, re
gistruotas republikonas. 
Generaliniu prokuroro Se- 
natoriuas J. F. Kennedy 
brolis Robert Kennedy, 35 
metų, organizavo brolio iš
rinkimą prezidentu.
Pašto vyriausiu viršininku 
J. Edward Day, 46 metų, 
Piudential draudimo kom
panijos vicepirmininkas. 
Vidaus reikalų sekretorių 
Stevvart L. Udall, atstovų 
rūmų narys, 40 metų.
Žemės ųkio sekretorių gub. 
Orville L. Freeman iš Min- 

I resotos, 42 metų.
Prekybos sekretorių gub. 
Luther Hodges, 62 metų, iš 
North Carolina.
Darbo sekretorių Arthur J. 
Goldberg, unijų teisių pata
rėjas, 52 metų.
Sveikatos, švietimo ir socia
linės globos sekretorių Ab- 
raham A. Ribicoff, 50 metų, 
Connecticut gubernatorius.

Pereitos savaitės gale Va
karų valstybių užsienių rei
kalų ministeriai tarėsi apie 
apginklavimą NATO kariš
kos sąjungos atominiais 
ginklais. Amerika pasiūlė ir 
planą, kaip tą padaryti. 
Amerika siūlė duoti NATO 
karo pajėgoms 5 submari
nus, ginkluotus Polaris ra
ketomis ir atominiais gink
lais. Kiekvienas submarinas 
tuiėtų po 18 raketų, o 100 
papildomų raketų Europos 
sąjungininkai galėtų pirk
ti iš Amerikos po $1,000,000 
už štukę. Visos valstybės 
vieningai sutiko, kad NA
TO kariškos pajėgos turi 
būti stiprinamos, nes komu
nistinių kraštų karo galia 
žymiai yra sustiprėjusi.

Amerikoa pasiūlymas bus 
aiškinamas iki pavasario ir 
kai naujoji Amerikos vy
riausybė apsispręs, kaip ji 
žiūri į sudarymą NATO ato
minės pajėgos, tada Oslo 
mieste tas klausimas bus 
galutinai išspręstas.

Naujos Amerikos vyriau
sybės pažiūra į Vakarų karo 
pajėgos stiprinimą ir į NA
TO atominę karo pajėgą pa
aiškės tik tada, kai naujoji 
vyriausybė bus perėmusi 
valdymo vadžias ir išrišusi 
tokius painius klausimus, 
kaip atominių ginklų ban
dymas, nusiginklavimas ir 
daug kitų.

Lėktuvų nešiotojas laivas 
Constellation Nevv Yorke 
užsidegė. Jame įvyko gazo
lino sprogimas. 40 darbinin
kų, kurie laivą taisė, nuken
tėjo nuo ugnies. Bijoma, 
kad 200 darbininkų gali ne
išsivaduoti iš laivą supan
čių liepsnų. Laive amunici
jos nėra, bet pavojus yra dėl 
gazolino sandėlių sprogimo.

100 METŲ JAUNUOLĖ

Emilie Schulz iš Kenosha, 
Wis.. ir 100 metų sukaktį 
minėdama, siuvinėja gražų 
kiliau).

Rusai Vėl Parodė
Netvarkingą 2. Ūkį
Sovietų Rusijos spaudoje 

vėl aptariamas netvarkin
gumas, nepasiruošimas, ne
tinkamas organizavimas ir 
galybė kitų visokių nuodė
mių, nuimant derlių naujuo
se plėšiniuose Kazzachstane 
ir Sibire. Kaip pernai, taip 
ir šiemet žmonės dirbo išti
są vasarą, bet derliumi nau
dojasi laukų pelės ir kitokie 
gyvulėliai. Ir šiemet, kaip 
pernai, javai nebuvo laiku 
pasėti ir nebuvo laiku nuim
ti, mašinos nebuvo laiku pa
taisytos ir nebuvo tinkamai 
panaudotos.

Nuo Lenino laikų bolševi
kai bara saviškius už nemo
kėjimą dirbti, už iniciatyvos 
trūkumą, už biurokratizmą 
ir už devynias kitokias nuo
dėmes, bet kasmet kartojasi 
tas pats. Kiek duonos ir pa
šaro palikta laukuose pe
lėms bolševikai neskelbia, 
bet iš spaudos riksmo atro
do, kad nuostoliai yra dide
li. Ir ką gelbės barimasis po 
laiko?



Puslapis antras ' '1 *

Naujoji vyriausybė
Būsimas prezidentas John F. Kennedy, kuri spauda 

jau spėjo pakrikštyti trimis raidėmis—JFK—pereitą sa
vaitę užbaigė savo būsimo kabineto sudarymą. Iš vyriau
sybės sąstato sunku spięsti apie būsimą jos politiką, nes 
Amerikos prezidentinėje sistemoje vyriausybė yra pre
zidentas. o jo pasirinktieji sekretoriai tiktai vykdo prezi
dento nustatytą politiką. “Ministerių kabinetas” Ame
rikoje yra tik prezidento patarėjai ir jo politikos, vykdy
tojai. Praktikoje, žinoma, sekretoriai ar ministeriai turi 
galybes progų daryti Įtakos i politiką, nes vienas žmogus 
negali aprėpti visų klausimų, kurie vyriausybei tenka iš
spręsti. Praktikoje prezidentas yra tik galutinas sprendė
jas, kai kyla nuomonių pasiskirstymas ar nustatant ben
drąją šalies politiką.

Naujojoj vyriausybėj būsimas prezidentas bandė ap
jungti visas demokratų partijos sroves ir neišskyrė iš vy
riausybės nė pietinių valstijų demokratų, kuriuos vyriau
sybėje atstovaus gubernatorius L. Hodges prekybos se
kretoriaus pareigose. Partijos liberalinis sparnas turi ke
letą žymių atstovų. Įdomu, kad vyriausybėje surasta vie
ta ir republikonams ir tokia atsakinga vieta, kaip iždo 
sekretoriaus teko republikonui D. Dillon, kuris preziden
to Eisenho\verio administracijoj ėjo ir dar eina valstybės 
pasekretoriaus pareigas. Kitas republikonas, bet tik “re
gistruotas republikonas” vyriausybėje yra R. S. McNama- 
ra, Fordo kompanijos pirmininkas, kuris paskirtas krašto 
gynimo sekretorių. Ar republikonų paskyrimas i vyriau
sybę rodo būsimo prezidento skaitymąsi su faktu, kad 
jo balsų dauguma buvo labai nežymi rinkimuose, ar tu
ri tikslą nusilpninti opoziciją kongrese ir bent dali pa- • 
žangesnių republikonų paskatinti remti vyriausybės pla- • 
nūs? Republikonams, atrodo, toks pasiskolinimas iš jų j 
žmonių nelabai tepatinka. Panašu i tautinės vienybės vy- ' 
riausybę dviejų partijų sistemoje, kaip nepaprastos pa-' 
dėties aplinkybėse. Republikonas D. Dillon stovės iždo 
departamento priešakyje ir dabos, kad būtų vedama ir 
“sveika” ir bienio pasauliui priimtina fiskalinė politika.

Prezidento Įtaka vyriausybėje daugiausiai gali reik
štis užsienių politikoje. Dažnai sakoma, kad Amerikos 
prezidentas, jei jis nori, yra pats savo valstybės sekreto
rius, kaip tai buvo prezidento Roosevelto metu, kada 
pats prezidentas užsienių politikai vadovavo. Atrodo, kad 
ir JFK seks Roosevelto pavyzdžiu ir naujojo vadstybės 
sekretoriaus, Dean Rusk, asmenyje turės sumanų savo 
politikos vykintoją.

Būsimas prezidentas nenuskriaudė nė darbininkų 
unijų, kurių legalis patarėjas adv. Goldbergas paskirtas 
darbo sekretoriaus pareigoms, o žydų mažuma krašte ga
li didžiuotis turėsianti vyriausybėje, be jau minėto adv. 
Goldbergo, ir gub. Ribicoffą sveikatos, švietimo ir so
cialinės globos sekretoriaus pareigose. Būsimas preziden
tas ir negrams parodė prielankų žestą ir siūlė negrų kon- 
gresmonui iš Chicagos Da\vsonui užimti pašto ministerio 
pareigas, bet senyvas negrų atstovas atsisakė.

Būsimas prezidentus visus savo naujuosius bendra
darbius pristatė visuomenei, kaip “geriausius, kokius ga
lima rasti.” Pagal spaudos vertinimą, visi naujosisios vy
riausybės nariai yra pasižymėję Įvairiose srityse žmonės, 
gabūs ir pasšventę bendrajam labui.

Nors ii- margo sąstato, bet visiems jokia vyriausybė 
neįtiks, todėl neilgai teks laukti, iki pirmieji kritikos bal
sai pradės skelbtis. Pirmosios naujo prezidento “šimtas 
dienų” parodys, kaip naujoji vyriausybė patrauks paskui 
save kongresą, kurio bendradarbiavimas vykdant Įvai
rias reformas yra būtinas.

APŽVALGA
PILIETINIS KARAS

KONGO D2UNGLĖSE?

Jungtinių Tautų organi
zacijos tvarkomame Konge 
bręsta pilietinis karas. Stan- 
leyville mieste ir jo apylin
kėse jau spiečiasi probolše- 
vikinės karo jėgos, kurias 
Sovietų Rusija jau remia 
ginklais ir amunicija, šalies 
sostinėje, Leopoldville mie
ste, šeimininkauja preziden
tas Kasavabu ir jo sąjungi
ninkas pulk. Mobutu. Susi
kirtimas tarp tų dviejų vy
riausybių ir kongoliečių ka
riuomenės daliu atrodo ne
išvengiamas. O prasidėjus 
karui, kaip jis vyks ir kaip 
baigsis?

Tuo tarpu JT karo pajė
gos “tvarką daro,” bet ta 
tvarko vis labiau irsta ir pa
dėtis Konge blogėja. Jau 7 
valstybės nutarė atšaukti 
savo kariškus dalinius iš į 
Kongo todėl, kad joms ne

patinka Kongo prezidentas 
ir nepatinka Jungtinių Tau
tų politika Kongo respubli
koje. Tos valstybės bandys 
kištis i Kongo vidaus reika
lus greta rusų.

Sąlygos pilietiniam ka
rui “ispaniško pobūdžio” 
Kongo respublikoje yra la
bai patogios. Tik viena kliū
tis gal sulaikys toki tarptau
tinio “bendradarbiavimo” 
išsigimimą i pilietini karą, 
tai yra Kongo platybės ir 
tos valstybės raistai.

JT organizacija dar ap
taria Kongo reikalą, bet 
niekas jau nebesitiki, kad 
JT seimas galėtų bet ką nu
tarti. Tas “svarstymas” yra 
tik priekaištavimas, savitar
piniai kaltinimai ir kartoji
mas seniai jau pasakytų žo
džių.

Jei prieitų prie “ispaniško 
karo,” reikia tikėtis, kad 
Vakarų valstybės neskelbs
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LAIMINGA ŠEIMA

Būsimas prezidentas John F. Kennedy su savo žmona 
ir naujagimiu sūnumi.

Alžerijos klausimas
Prancūzijos prezidentui 

generolui de Gaulle besi
lankant Alžerijoj užpraeitą 
ir praeitą savaites, Įvairiose 
riaušėse Alžerijoj, ypač Al
žyro ir Orano miestuose žu
vo apie 130 žmonių ir apie 
pusantro tūkstančio žmonių 
buvo sužeista. Daugiausiai 
aukų buvo magometonų 
tarpe. Gen. de Gaulle lanky
masis tame krašte ir ruoši
masis referendumui tose 
aplinkybėse vargu galima 
vadinti pasisekimu. Bet de 
Gaulle nuo savo politikos 
nemano atsisakyti. Jis sau
sio mėnesio pradžioje, po 
tautos atsiklausimo, mano 
pradėti kurti autonominės 
Alžerijos valdymo aparatą 
ir po kiek laiko, kai karas 
Alžerijoj bus baigtas, pagal 
de Gaulle planą, Alžerijos 
gyventojai turės progos pa
sisakyti, ar jie nori gyventi 
sąjungoje su Prancūzija ir 

į naudotis plačia autonomija, 
ar nori visai atsiskirti nuo 
Prancūzijos.

Yra prancūzų, kurie to
kiai de Gaulle politikai yra 
griežtai priešingi. Tų prieši
ninkų de Gaulle turi ir kai
rėj ir dešinėj.

Grėižčiausieji de Gaulle 
politikos priešininkai yra 
Alžerijoj gyvenantieji pran
cūzai, kurie beveik be jokių 
išimčių reikalauja, kad Al
žerijos kraštas liktų Pran
cūzijos dalis. Tie Alžerijos 
prancūzai tikisi ir toliau lik
ti to krašto faktiškais šeimi- 

rninkais, nors jų ten tėra tik 
apie 10% visų Alžerijos gy
ventojų.

Alžerijos prancūzus re
mia ir Prancūzijos dešinio
sios partijos, kurios Įvairiais 
sumetimais pasisako už tai, 
kad Alžerija liktų Prancū
zijos provincija, kaip ji da
bar yra.

Dešiniųjų prancūzų tokj 
nusistatymą galima aiškinti 
ir ekonominiais ir tautiniais 
sumetimais. Alžerijoj, ypač 
paskutiniais keliais metais 
prancūzai idėjo stambius 
kapitalus Į Saharos dyku
mos aliejaus kasyklas, gele
žies ir anglių kasyklas ir su
prantama nenorėtų tų kapi- 
talu netekti, jei Alžerija at- 

įsiskirtų nuo Prancūzijos ir 
kartu su Alžerija gal ir visa 
Saharos dykuma išslystų iš 
prancūzų rankų. Nacionali
stiniai sumetimai yra neno
ras atsižadėti vieno miliono 
savo tautiečių, kurie palikę 
arabų globoje greit sunyktų.

De Gaulle politikos prie
šininkai iš kairės yra pir- 
mon galvon komunistai, ku-

“nesikišimo politikos,” bet 
siųs ginklų ir kitų reikmenų, 
kad bolševikiškas vėžys ne
įsimestų Afrikos širdyje.

rie dabar reikalauja Alžeri- 
jai teisės atsiskirti nuo 
Prancūzijos ir net bando 

• padėti arabams kariauti su 
prancūzais.

Dėl komunistų politikos 
tenka pasakyti, kad jie at
stovauja ne savo, bet Mas
kvos politiką. Kai prieš po
rą metų Chruščiovas pasisa
kė už de Gaulle siūlomą 
arabams ii--kitiems Alžeri
jos gyventojams apsispren
dimo teisę, Prancūzijos ko
munistai irgi sakėsi remią 
de Gaulle politiką. Dabar 
Chruščiovas pakeitė savo 
nuomonę, tą pati daro ir 
Prancūzijos komunistai. Tai 
yra Maskvoj papūgos, gyve
nančios ne savo protu, todėl, 
jei kada Maskva vėl bandys 
pavilioti de Gaulle iš Vaka
rų koalicijos, prancūzų ko
munistai gali dar pradėti 
giedoti ir kitokią giesmę.

Kiti kairieji siūlo Pran
cūzijos vyriausybei derėtis 
su Alžerijos arabų vyriau
sybe, kuri turi savo buveinę 
Tunise ir su jais ieškoti 
sprendimo Alžerijos klausi
mui. Bet tariantis su sukilė
liais, jiems būtų pripažįsta
ma teisė atstovauti Alžeri
jos gyventojus, nors jie at
stovauja, palvginus, tik ne
žymią Alžerijos gyventojų 
dali. 120,000 alžyriečių tar
nauja Prancūzijos kariuo
menėje ir jų jokiu būdu ne
galima skaityti sukilėlių bi
čiuliais, nes jie prieš tuos 
sukilėlius kariauja. Daug al
žyriečių užima visokias val
diškas vietas Alžerijoj ir net 
Prancūzijoj, kiti vėl sudaro 
kaimuose savisaugos būrius 
ir padeda prancūzams vyti 
sukilėlius, kai šie pasirodo 
ju apylinkėje. Pagal pran
cūzų vyriausybę, su sukilė
liais galima derėtis tik dėl 
karo paliaubų, o dėl gyven
toju atsiklausimo tenka kal
bėtis su visų gyventojų at
stovais. neišskiriant ne suki
lėliu šalininkų, bet nepripa
žįstat jiems išimtinos tei
sės kalbėti visų Alžerijos 
gyventojų vardu.

Prancūzijos kairieji visai 
nemano, kad arabų sukilė
liai turi monopolį atstovauti 
Alžerijos gyventojus, bet jie 
mano, kad karą galima už
baigti tik tariantis su tais, 
kurie turi rankose ginklą. 
O užbaigus karą, teks ieško
ti sprendimo visam Alžeri
jos klausimui.

Koks tas sprendimas ga
lėtų būti? Nepriklausoma 
Alžerija? Bet tai reikštų, 
kad vienas milionas prancū
zų liktų arabų valdžioje ir 
prieš ta galimybę Alžerijos 
prancūzai kovoja visomis 
išgalėmis, o su jais kartu ei
na ir nemaža dalis prancū
zų Prancūzijoje ir prancū
zų kariuomenė, kuri jau še

ši metai Alžerijos “pacifi- 
kaciją” vykdo. Autonomi
ja? Prie tokio sprendimo ei
na de Gaulle vyriausybė, 
bet Alžerijos sukilėlių vy
riausybė tokį sprendimą at
meta. Palikti esamą padė
ti? Bet tai reikštų neužbai
giamą partizaninį karą ir 
eilė kitų sunkumų.

Yra planų padalyti kraštą 
pagal tautines grupes, bet 
tas planas gal būt rimčiau 
bus svarstomas tik tada, ka
da visi kiti sprendimai pasi
rodys neįgyvendinami.

Alžerijoj šio šimtmečio 
pradžioje buvo tik 4 su puse 
milionai gyventojų. Dąbar 
jų yra virš devynių milionų 
ir jų skaičius nuolat auga. 
Ūkio kilimas ten toli atsilie
ka nuo gyventojų augimo, 
todėl kraštas neišbrenda iš 
skurdo. Apie pusę miliono 
alžyriečių dirba Prancūzi
joj ir tiek pat krašte yra be 
darbo. Reikia didelių kapi
talų, kad krašto ūki galima 
būtų pakelti tiek, kad skur
das būtų nugalėtas. Prancū
zijos vyriausybė jau prie de 
Gaulle užsimojo pakelti Al
žerijos gyventojų gyvenimo 
lygį ii* jau porą metų vykdo
mu “Konstantino planu” ne
mažai ir padarė. Pagal tą 
planą, prancūzai užsimojo 
parūpinti darbu 400,000 
žmonių pramonėje, statyboj 
ir kitose ūkio srityse; numa
tyta išdalinti 617,000 akrų 
žemės vietiniams valstie
čiams, pastatyti naujų butu 
milionui žmonių, panaudoti 
Saharos aliejaus ir natūrali
nio gazo pelnus vietos žmo- 

Įnių gerbūviui kelti, Įsteigti 
• mokvklų tiek. kad per 5 me- 
t tus du trečdaliai visu vaikų 
Įgalėtu lankyti mokyklas, o 
po aštuonių metų Įvesti vi

suotiną priverstiną visu vai
kų mokymą, šitas planas 
vykdomas visu atsidėjimu ir 
įdomu, kad arabų teroristai 
to plano įgyvendinimo visiš
kai netrukdo. Jie žino, kad 
ir gavę nepriklausomybę, 
jie susidurs su tuo pačiu 
skurdo ir tamsumo klausi
mu, su kuriuo dabar pran
cūzai rimtai ėmėsi grumtis.

Prancūzai praneša, kad 
iki 1960 m. birželio 1 d. Al
žerijoj, pagal Konstantino 
planą, (taip pavadintas nuo 
miesto Constantine, kur de 
Gaulle tą planą paskelbė), 
jau nemažai kas yra ir įvy
kinta. Jau įkurta 269 įvai
rios pramonės imonės ir jo
se jau dirba 22,117 darbi
ninkų, i įvairius plano vyk
dymo darbus jau investuota 
apie 150 milionų dolerių ir 
ūkio kėlimo planas vykdo
mas vis platesniu mastu.

Už Alžerijos į pietus yra 
Saharos dvkuma, kurios ne
maža dalis yra prancūzų 
valdoma. Visoj prancūzu 
Saharoi gyvena tik pusė mi
liono žmonių. Per amžius 
dykuma buvo tuščia ir vos 
galėjo išmaitinti negausių 
klajoklių tuaregų būrius. 
Bet palengva dvkuma buvo 
ištirta, automobilis, o pas
kui lėktuvai padarė ją priei
namą ir pokariniais metais 
Saharoje buvo atrasta viso
kių žemės gelmių turtu. Dar 
tik prieš 4 ar 5 metus Saha
roje buvo užtiktas aliejus ir 
dabar aliejaus kasyklos dy
kumoje jau duoda milionus 
statiniu aliejaus, kuris gabe
namas i Prancūziją. Numa
toma, kad 1965 metais Sa
haros aliejaus kasyklos ga
mins nuo 165 milionų iki 
312 milionų statinių alie
jaus per metus. Be to, Saha
roje užtikta anglies, gele
žies rūdos, urano, vario ir 
kitokių žemės gelmių turtų. 
I Saharos turtų išnaudojimą
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Kas savaite
namo vyriausybė mobilizuo
ja savo karo jėgas ir siunčia 
jas prie Laoso sienų. Kodėl 
tai daroma?

Toks pasikeitimas kalti
nimais dėl Laoso karo, nie
ko neišsprendžia, nors atei
ties istorikui gal ir parodys, 
kaip bolševikai moka, patys 
mušdami, gaišiai šaukti dėl 
tariamų kitų prasikaltimų. 
Bet padėties Laose tas ne
pakeičia. Padėtį gali pakei
sti tiktai kieti faktai.

Laose eina pilietinis ka
ras. Vakarams prielanki ka
riuomenė išvarė po kautynių 
“neutralistus” iš sostinės, 
bet iš sostinės pasitraukę 
“neutralumo” šalininkai su
sijungia su komunistų parti
zanų kariuomenė ir su Vi
etnamo pagalba ir tęs pilie
tinį karą toliau. Toki yra
padėtis Laose.

•
Afrika tikrai pabudo

Abisinijoj, seniausioj Af
rikos nepriklausomoj vals
tybėj “imperatoriaus gvar
dijos” karininkai pasinau
dojo proga, kad imperato
rius Selassie buvo išvykęs 
pasisvečiuoti i Braziliją, ir 
“nuvertė” valdžią. Maišti
ninkai paskelbė, kad reikia 
daugiau progreso ir įeikia 
rūpintis eiliniais žmonėmis.

Deja, maištininkų progre
sas neišdegė. Imperatorius
n-mvn ic Inno mm ioti_<5* 10 aijiujvo, jaut 10vi-

jkima kariuomenė maištinin
kus nugalėjo ir imperatorius 
dabar vėl sėdi savo soste.

Maištininkai tik porą die
nų šeimininkavo sostinėje 

i ir vos spėjo paskersti 10 im
peratoriaus valdininkų, kai 

į grįžo senoji tvarka ir juos 
pradėjo skersti. Kiek aukų 
kainavo karininkų sąmok
slas tikrai niekas nežino, 
bet Abisinijos Įvykiai rodo, 
kad ir senos monarchijos 
Afrikoje nebėra saugios.

Atrodo, kad Abisinijoje 
Vakarų mokyklas lankę ka
rininkai ir jaunesni valdi
ninkai norėjo atsikratyti 
“nuo senojo svieto” ir jo 
imperatoriaus. Platesinu ži
nių apie maištininkų sieki
mus kol kas dar nėra. Žinias 

'paprastai duoda pergalėto- 
i jai, o todėl jie maištininkus 
ir piešia, kaip “nedėkingus 
padaras,” kurie už užsienyj 
gautą mokslą atsimokėjo 
“geradariui” maištu.

J. D.

Kas kursto Laoso karą?
Sovietų Rusija prieš ke

lias dienas paskelbė visą 
eilę kaltinimų prieš Ameri
ką, kad ji kuistanti Laose 
karą.

Pereitą šeštadieni valsty
bės depai tamentas pasikvie
tė Sovietijos ambasadorių ir 
jam įteikė notą, kurioje iš
kelia visą eilę kaltinimų 
prieš Maskvą dėl jos kiši
mosi į Laoso vidaus reikalus 
ir dėl ginklų statymo sukilė
liams. Amerikos nota nuro-X
do, kad rasų atsiųstos lėk
tuvų tiys kanuolės sugriovė 
Vientiane miesto kautynėse 
nemažai namų ir užmušė 
daug žmonių ir tie ginklai 
buvo atsiųsti maištinin
kams, kurie kovoja prieš 
teisėtą krašto vyriausybę.

Nota taip pat nurodo, kad 
bolševikiška šiaurinio Viet-

jau yra sudėti bilionai dole
rių ir gyvenimas dykumoje 
keičiasi, o seniau skaitomas 
nenaudingas Saharos smė
lis dabar yra gamtos tuitas. 
Kam jis priklauso? Taigi, ir 
vėl ginčas. Arabai skaito, 
kad tai jų žemė, nors jie ten 
negyvena, prancūzai savi
nas! todėl, kad jie Saharos 
turtus atrado ir juos pradėjo 
ekspluatuoti savo darbu ir 
kapitalu. Vietiniai gyvento
jai tuaregai tiek yra neskai
tlingi, kad nei arabai, nei 
prancūzai nėra linkę į juos 
žiūrėti, kaip i to milžiniško 
krašto šeimininkus.

Dalis Saharos dykumos, 
kur gyventojų yra daugiau, 

; vadinama Mauretanija, ga
vo iš prancūzu nepriklauso- 

' mvbę. bet arabai norėtų tos 
j valstybės nepriklausomybę 
; isidėti Į savo kišenę ir patys 
Mauretanijoj užimti pran
cūzų ten turėtą vietą. ..

Alžerijos klausimą svar
sto ir Jungtinės Tautos ir 
net priėmė tarimą, bet pran
cūzai i ta tarimą žada ne
kreipti jokio dėmesio. Ir kas 
juos privers skaitytis su JT 
rezoliucijomis, su kuriomis 
ir Alžerijos nepriklausomy
bės naujausieji šalininkai— 
rusai, kiniečiai patys nema
to reikalo skaitytis, jei jie 
jiems nepatinka.

Alžerijos “klausimas” yra 
vienas iš kolonializmo liku
čių ir sunkiai išsprendžia
mas dėl to, kad ten gy
ventojų sąstatas yra mišrus. 
Arabų nacionalistai ten ga
li su arabų valstybių, o da
bar ir su Sovietu Rusijos bei 
komunistinės Kinijos pagal
ba kelti drumstą, bet klau
simo išspręsti negali. Negali 
nė prancūzų nacionalistai 
sprendimo rasti, nes nori iš- 
laikvt jau atgyvenusią kolo
nializmo tvarką. Gal de 
Gaulle planas ilgainiui pasi
rodys praktiškiausias, o gal 
krašto padalijimas pasiro
dys sprendimas.

Panašių sunkumų, kaip 
Alžerijoj turi ir anglai savo 
kolonijose, kur gyvena mai- 
švtų rasių žmonės. Pavyz
džiui, Kenijoj baltųjų gy
ventoju tėra tik 1%. o Rho- 
dezijoj baltųjų yra 3%, bet 
kaip sunku surasti ten tokį 
sugyvenimą, kuris patenkin
tų visus. O jei Indijoj būtų 
buvę apie 43 milionus bal
tų žmonių (apie 10% gy
ventojų, kaip Alžerijoj), In
dijos laisvės klausimas bu

rtų ir šiandien neišspręstas.

LĖKTUVŲ NELAIMĖS

(Atkelta iš 1-mo psl.)
virš miesto laukdami eilės 
nusileisti dveiuise aerodro
muose. Nelaimė sujaudino 
žmones ir civilės aviacijos 
tvarkytojai galvoja, kain 
padaryti, kad tokios nelai
mės nebegalėtų pasikartoti.

Sekamą dieną, šeštadieni 
vienas Amerikos transporto 
lėktuvas su 20 žmonių nu
krito Miuncheno mieste 
Vokietijoj ir krisdamas atsi
daužė i tramvajaus vagoną 
su keleiviais. Nelaimei žuvo 
20 amerikiečių, daugiausia 
studentų, kurie iš Vokietijos 

, mokyklų skrido į Anglija. 
Miuncheno nelaimėje dau
giau aukų buvo žemėje, ten 
žuvo apie 40 žmonių ir už
gautame tramvajuje ir gat
vėje, kurioje buvo daug pir
kėjų ir šiaip žmonių.

Iš viso dviejų dienu bė
gyje žuvo 199 žmonės lėktu
vų nelaimėse.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAŠO

KALIFORNIJOS PADANGĖJE
LOS ANGELES, CAL.

Lietuvių namų atidarymas

Gruodžio mėn. 3 d. buvo 
pašventintos ir atidarytos 
Los Ageles lietuvių koloni
jos reikalams įgytos patal
as, dalyvaujant akcinin
kams ir garbės svečiams.

Gruodžio 4 d. patalpos 
buvo atviros apžiūrėjimui 
visiems kolonijos lietu
viams.

Savų patalpų įsigijimo 
klausimas šioje kolonijoje 
brendo ilgus metus. Piimie- 
ji žygiai buvo daromi jau 
prieš dvidešimts metų, bet 
dėl įvairių priežasčių tas 
reikalas ilgai nesistūmė 
priekin.

Konkrečių žygių ėmėsi 
Los Angeles Lietuvių Ben
druomenės Apylinkė. Jos 
iniciatyva buvo išrinktas 
1959 m. vasario 6 d. na
mams įsigyti komitetas, ku
ris, užsiregistravęs valdžios 
ištaigose kaip Kalifornijos 
Lietuvių Bendruome nės 
Centras, trumpu laiku or
ganizavo reikiamas lėšas 
ir nupirko 4415-23 Santa 
Monica Blvd. Los Angeles 
29, Calif., netoli nuo Lietu
vių Dienu redakcijos ir lei
dyklos, lietuvių tirščiausiai 
apgyventame rajone dvie- 
jus namus, kuriuose yra 
salė susirinkimams, svetai
nė su virtuve, kambariai 
organizacijoms ir trys gy
venamieji butai.

Los Angeles lietuviai en
tuziastingai rėmė komiteto 
pastangas. Trumpu laiku 
buvo surinkta 16,000 dol., 
gauta palankiomis sąlygo
mis dar 20,000 dol. pasko
los iš Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Susivieni

jimo ir š. m. spalio 28 d. 
visa nuosavybė perėjo į 
lietuvių rankas. Jos yra 
mažne šimtą procentų ben
druomeniškos, kadangi jų 
šeimininku yra dauguma 
vietos organizacijų, šeimų 
ir pavienių asmenų — ko
lonijos gyventojų.

Į namų atidarymo iškil
mes susirinko apie 200 as
menų. Iškilmių vedėju buvo 
J. Kojelis. Apie ątlikto 
darbo sunkumus nupasako
jo Direktorių Tarybos pir
mininkas J. Uždavinys. 
Jis pabrėžė, kad dabartinės 
patalpos nors ir kuklios, 
gal ir per mažos, bet yra 
galimybės ateity jas plėsti 
ar vietoj jų įsigyti naujas, 
erdvesnes. Padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie 
savos pastogės įsigijimo 
lietuviams, ragino ir toliau 
remti įpusėtą darbą. Buvo 
perskaitytas gražus sveiki
nimas buvusio šios kolonijos 
nario ,dabartinio BALFo 
reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus.

Toliau žodžiu sveikino 
Neprikl. Lietuvos paskelbi
mo akto signataras prof. 
Mykolas Biržiška, Lietuvos 
konsulas d-ras Julius Biel
skis, ALT Los Angeles sky
riaus pirm. inž. J. Jodelė,
BALFo skvriaus pirm. tei-s---
sin. A. Dabšys, Kat. Fede
racijos pirm. teišin. V. Ka
zlauskas, jaunimo organi
zacijų vardu sveikino stu
dentas R. Dabšys. Užbai
giamąjį žodį tarė namų 
valdybos pirmininkas F. Žu
kauskas, ragindamas visus 
talkon.

Pabaigai sekė meninė da
lis. kuria atliko vietos jau
nųjų talentų atstovai, Hol-

WORCESTERIO LIETUVIŲ DIENOS VADOVYBE

Sėdi iš kairės: Julija Lendraitienė, Ona Glavickienė. Antanina VVaekel-Vaškelevičienė, Edvardas J. 
Struckus, Marcelė Watkins, Ona šilinskienė ir K arolina Tagmentaitė. Stovi iš kairės: St. V. Ma
čys, Antanas Kundrotas, Vincas J. Grigas, Vlada s židžiūnas, P. Alavošius, Juozas Krasinskas, Juo
zas šalaviejus. Antanas Tamkus ir kun. J. Stepo nai tis. Iš jų senosios kartos ateivių yra Alavošius, 
šalaviejus, Krasinskas ir naujųjų—Mačys, židž innas ir kun. Steponaitis, o visi kiti šiame krašte 
pkričio 27 d., sutraukė virš 4,000 žiūrovų. užaugę. Lietuvių Diena, kaip jau buvo rašyta, la

lyvvood’o padangėje kylan
čios žvaigždės, prityrusios 
kompozitoriaus B. Budriū- 
no rankos vedamos link 
meno aukštybių. Jaunas 
pianistas Jonas Skirius pa
skambino fortepijonu du 
dalykėliu ir studentai Bi
rutė Reivydaitė ir Romas 
Dabšys padainavo po liau- 
Hips dninplp ir no ariia iš— I------- ------
operų. Visi jie buvo susirin
kusiųjų labai šiltai priimti, 
a Birutė gavo dar ir pluoštą 
gėlių.

Kitą dieną, gruodžio 4 
d., visos
atviros apžiūrėjimui

BROOKLYN, N. Y. GARDNER, MASS.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Povilas Kriaučiukas išvyko 
į Floridą

Per apie 30 metų Brook
lyne gyvenęs ir Didžiojo 
New Yorko lietuvių veikloje 
aktyviai veikęs Povilas 
Kriaučiukas gruodžio 8 d. 
išvyko į Floridą.

Prieš kelerius metus Po-

Nauja Lietuvių Klubo 
valdyba

Gruodžio 7 d. išrinkta 
nauja valdyba: Pirm. Al-

Nauji piliečiai

Gruodžio 8 d. tarp gavu
siųjų JAV pilietybę yra šie 
lietuviai: Igerberg Matulie
nė, Zigmas šermukšnis, 
Jonas Rūtelionis, Jonas 
Sabaliauskas, Margareta 
Krapavickienė, Dona Snar- 
skienė, Zigmas Snarskis, 
Ona Šlema, Augustas Šle- 
ma, Jokūbas Saulėnas, Ieva

>Ragaliauskaitė, Juozas Ka- 
įvaliauskas ir Ona Valaitytė. 

Mirė šie lietuviai:
Marcelė Bučinskienė, iš

auklėjusi gražią išmokslintą 
lietuvišką šeimą, Andrius 
Misiukevičius, Domicė 1 ė 
Kutonienė, Jonas Andriu
lionis, Marijona Stelmokie- 
nė ir Petronėlė Kuzmickie- 

|nė.
Serga M. Mitrikienė

Sunkiai serga vietos žy
mi veikėja Magdalena Mi
trikienė. ‘Ji guli operuota 
šv. Vincento ligoninėj. Lin
kiu ligoniei greit pasveikti.

SLA 57 nauja valdyba

vilas buvo įsigijęs namą 
New Jersey valstijoj ir tenai 
gyveno, bet prieš metus jį 
pardavęs gyveno pas seserį 
Landen, N. J., tačiau dažnai 

p0? T.AVO atvykdavo į Brooklyną 
. . žiūrėjimui. Lietu- pasimatyti su draugais, 

viai per visą dieną važiavo dalyvauti organizacijų su- 
jų apžiūrėti. Praėjo keh sirinkimuose, kurioms jis 
šimtai su šeimomis ir vai- priklauso. Jis yra SLA, 
kais, visi džiaugėsi sava LDD į. Lgg narys 
pastoge. gjų žodžių rasėjui laiške

Pirm. Vincas Mitrikas, 
vicepirm. Juozas Pumeris, 

bertas Adomaitis, vicepirm. sf?kr' duozf. Krasinskas, 
Stepas Easimavičius, sekr. iFm'. TAlenan Unįral’
Jonas Bernotas, fin. seki-. I?.e.ne- Dva,5ckas'
Bronius Dapkantas, ižd.Uzd/Iob' kopas Zuriis,
Jarais Piunskis, direkto- lr Juozas Gkvickas, org- 
riak Dūda, Puida, Netsel, f""?' A?taM? liukus,
Zabela, Glėbo ir Kuleckas. D™"**“; dr:

Arentas, atstovai Draugi-Naujoji valdyba į parei
gas bus įvesdinta sausio 
10 d.

Klubas rengia Naujųjų 
metų sutikimą savo patal
pose. Vakarienė prasidės 
gruodžio 31 6 vai. vak.

Klubo vakarienė buvo 
sėkminga

i skirti nuotraukoms, kuinas 
įdarė Meilaus studija. .

Gaila, kad Lietuvos lais
vinimo reikalams nė cento. 
Kai kas vienuolėms buvo 
linkęs net daugiau skirti, 
bet kunigas sulaikė.

Iš naujakurių į susirin
kimus vusuomet ateidavo 
Marijona ir Vladas židžiū- 
nai, Pranas Račiukaitis ir 
Stasys Mačys, tačiau Drau
ge Worcesterio “pisorius” 
Pranas jau mokina ir kalti
na, kodėl nepadaryta tas 
ir tas. O pirmiau r ė žodelio 
apie tą šventę.

Susimildami nemokykite 
kitų, patvs sėdėdami užpeč- 
ky!

Kitos žinios

Gruodžio 7 d. ūkininkas 
Pranas Bary? iš Rochdale, 
Mass., sveikino ir pavaišino 
už žinių laik.aščiams rašy
mą. Ūkininkas Barys prieš 
50 metu atvykęs iš Monte
video (Urugvajaus) ir čia 
gerai prasigyveno. Lietuvoj 
jis jau 7 metų būdamas už
dirbo sau duonelę ūkininko 
bandą ganydamas ir niū
niuodamas “Mažas pieme
nėlis, didis vargdienėlis”...

Jūsų koresponden tas, 
šiuos žodžius rašydamas, 
kojoj turi kelis susiuvimus 
ir storai aprištą koją, nes 
gruodžio 8 d. miesto ligoni
nėj plovė kojos nervus.

Linkiu linksmų Kalėdų 
ir sėkmingų Naujųjų metų

joj Lietuvai Remti: Vincas visam “Keleivio” štabui,
Mitrikas, Julija Lendrai
tienė ir J. Krasinskas.

Senų Žmonių Pagalbo* 
Dr-jo» vadovybė

visiems jo skaitytojams ir 
bičiuliams.

Juozas Krasindka*

Kalifornijos Lietuvių Bendruomenės Centro d 
tat su svečiais. Iš kairės į dešinę sėdi: Pirm. Jonas__^, . 
>rof. Mykolas Biržiška, kons. dr. Julius Bielskis, kup. Anta
nas Valiuška, Marijona Aftukienė. Stovi iš kairės! Juozas 
[Vuškauskas. Antanas Skirius, Juozas Andrius, Vytautas Sa- 
talauskas ir Juozas Kojelis.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra** 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyne daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas 
YeHowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezes valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urve! 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais

Pirmą šeimininį pobūvį 
naujai į rengto j svetainėje 
turėjo Dramos Ratelis.

Kalėdų eglutė
Kaip ir kiekvienais me

tais, įvairių tautų eglutės 
įrengiamos Barnsdahl Par
ko patalpose. Lietuviškos 
eglutės ruošimu rūpinosi 
Los Angeles Liet. Bendruo
menės Apylinkės valdyba, 
talkininkaujama architek
to Arbo-Arbačiauskio. Eg
lutė galima apžiūrėti kas
dien nuo 5 vai. vak.

Gruodžio 18 d. 5 v. v. 
bus lietuvių pasirodymas. 
Visi kviečiami atsilankyti 
’ ši parengimą.

Naujų Metų sutikimas
Los Angeles Lietuvių 

Bendi-uomenės Apylinkės 
valdyba kviečia visus lie
tuvius atsilankyti i jos 
ruošiama NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ gra
žiose Baces Hali patalpose. 
Rezervacijos tel. NO 4-2910. 
Kaina asmeniui $6.

Ne viską sakyk, ką žinai, ta
čiau viską žinok, ką sakai.

SOPHIE BARČUI

Povilas sako, kad dar tikrai 
nežino, kurioje vietoje Flo-
ridoje apsistos ir taigi ar 4 d. buvo labai sėkminga 
tiktai laikinai praleisti žie- ĮI J4 atsilankė gana daug 
mos atostogas ar pastoviai j narių ir svečių, liks gražaus 
apsigyvens, -pelno.

Jau teli metai Floridoje j Daug buvo Lietuvių dienoj 
Gana “ ba^gar-

vSSiT^j’hZZ,id™r <r; ?5> „
Kriaučiuko asmeniški veik-! -nuv<ky L,e‘uvni dle.n°s 
los draugai. Ten jis ras ir |vent« ^orcestery lapkričio 
daugiau žinomų veikėjų,
atvykusių iš kitų miestų ir 
valstijų, tad nuobodžiauti 
nereikės, todėl manau, kad 
saulėta Florida suvilios jį 
ten pastoviai apsigyventi.

Linkiu Povilui malonaus 
gyvenimo saulėtoje ir šiltoje 
Floridoje. Brooklyne jo 
netekimas likusių draugų 
veikloje bus žymiai jaučia
mas.

Į kitų metų valdybą iš
rinkti šie asmenys: Pirm. 

j K. Litvaitis, vicepirm. Ignas
Lietuviu Piliečiu Klubo l^gag®, sekr. Juozas Kra- 

metinė vakarienė gruodžio smskas, fin. sekr. Petras 
Kraunelis, ižd. Ona Joslm- 
Gataveckaitė, ižd. glob.

ŠITAIP BANDO IŠ 
VARGO IŠBRISTI

Garniški*

Yra keturi neatšaukiami da
lykai: iš rankos išmestas ak
muo, kartą pasakytas žodis, 
prarasta proga ir praėjęs laikas.

H. Riminaldo

KNYGOS JAUNIMU!

Knyga jau išėjo. UiriaakiuBiema knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaiaa 75 centaL

“KELEIVIS"08 East Broaduray So. Boston 27, Masu.

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. AM 142-7 FM 
Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryte.

šeštadieni ir sekmadieni r 
nno *:*0 iU »:M rsL ryto 1 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 enh ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOQD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

Mirė L. Viestautas
Gruodžio pradžioje mi

rė gal seniausias Brooklyno 
lietuvis L. Viestautas, 89 
metų amžiaus. Velionis pa
liko daug draugų ir giminių, 
kurių eilėje yra ir Elena 
švabienė.

Koncertas Maspethe

šeštadienį, sausio 7 d., 
7:30 vai. vakare Maspetho 
Lietuvių Piliečių Klubas 
bendrai su Jokūbo Stuko 
radiju rengia koncertą, ku
ris įvyks naujoje klubo sa
lėje.

K. žemaiti*

Tinginystė — jauno žmogaus 
kapai.

M. Siguri

Juozas Glavickas ir A. No- 
wosiadcky - Dambrauskaitė, 
tvarkos dabotojas Feliksas 
Dambrauskas, direktoriai: 
Vincas Mitrikas, J. Venys, 
Aleksas Kaliūnas, Ona Ra
kauskienė, Brigita Žekai- 
tienė.

Šita draugija turi nuosavą 
gražų parką — Vytauto 
parką su gražia sale ir kt.

Gal jie greičiau sura* 
klubui vietą

Vis dar nesurastas skly
pas Lietuvių Piliečių Klubo 
naujam pastatui. Dabar 
išrinkta nauja komisija, 
kuri sparčiau dirba. Joje 
yra: Muzikas Jonas Dirve
lė, 27 metus buvęs Klubo 
pirm., inž. J. Daučiūnas, 
adv. Ričardas Sarapas, po
licininkas Antanas Šeškevi
čius ir raštinės vedėjas Vin
cas Veraitis.

Kaip paskirstė Lietuvių 
Dieno* pelną

Tos dienos pelno liko 
$195, kuris šitaip padalin-

Nors Lenkijoje yra ko
munistinis režimas, bet že
mės kolektyvinimo atžvil
giu Gomulkos vyriausybė 
yra šiek tiek tolerantinga, 
žinodama, kad kolchozinė 
sistema nėra iš geidausiu 
būdų žemės ūkio gamybai 
vystyti. Kolchozų skaičius 
Lenkijoje labai nedidelis. 
1956 metais, kai Gomulka 
paėmė valdžią, Lenkijoje 
buvo 10.500 kolchozų, kurie
sudarė 11" žemės ūkio

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
žau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, i tas: šv, Kazimiero parapi

knygoje yra 37 gražios paša- ios vienuolėms Putnamo kėcios. 175 psl., kaina $2.00 J. vienuolėms, ruinamo
DVYNUKĖS, N. Butkienės s- vienuolėms, pran c i s k o- 

p/sakaitės vaikams, 34 psl., nams, skautams, būgnų-tri- 
Kaina ...................... *100 mitų orkestrui ir Struckui

ka,sd“ri d0Tanai. nu-Pirkti
jaunimui, 108 psl., kai- P° $25, parapijai uz per
na ................................ $2.00 4 mėn. veltui duotą salę

naktys KARALISKIUOSE. Lia- susirinkimams $13, padėkos
Sin?>vyd'r'o.,py"k’\.''8 ttdj laiškams miesto pareigu- 

MtLYNi karveliai, Aloyzo Ba- nams ir programos daly- 
............................ >lm. viams $10 ir likusius $22

ploto. 1957 metais kolcho
zų skaičius buvo nukritęs 
iki 1.534 ir besudarė 1,4% 
ploto, šių metų balandžio 
mėnesyje kolchozų buvo 
2.132, tačiau atskiro kolcho
zo plotas ruo 146 ha nukri
to iki 129 ha. Jei ir įsisteigė 
naujų kolchozų, iai senųjų 
dalis susiHkviduoja. Lenkų 
spaudos žiniomis, smulkieji 
Lenkijos kolchozini n k ai 
“pragudrėję” valstybės sąs
kaiton. Keliolika .mulkių 
žemdirbių sueira, Įsteigia 
“kolchozą” i? apie tai pra
neša kam n-ikia. Lygiagie- 
čiai prašoma valstybinės 
pašalpos pinigais, sėklomis, 
mašinomis ir par. Kai “kol
chozą” sudarę žemdirbiai 
jaučiasi bert k'ek prakutę, 
jie vėl susirenka ir nutaria, 
kad savo kolektyvą likvi
duoja, jo turtą (inventorių) 
žinoma tarp savęs pasida
lindami. Lenkijos įstatvmai 
nedradžia kolchozus likvi
duoti. Tokiu būdu lenkų 
smulkūs žemdirbiai bent 
laikinai bando iš savo nuo
latinio vargo išbristi.

Paklydusį šunį visi uja.
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gulėjo elektriniai plaktukai, 
Į parketo šlifavimo mašinos 
jir kiti mecha n i z m a i, 
baia Vilniaus “Tiesos” ve
damasis.

Iškyla dar ir trūkumas, 
sustoja staklės, lūžo detalė, j kad projektai statybinin-“Popierini* pienas”

(E) Sq vietinio režimo 
spaudžiami kolchozai pa
siduoda v isokioms machi- 
racijoms, kad galėtų nere
alus pianus “išpildyti ir 
pervii-šyti". Vilniaus “Tie
są” 281 nr. plačiai aprašo, 
kaip Kalvarijos rajono 
••Stalino keliu” kolchozas 
v isu pastaruoju metu gar
sinasi dideliais laimėjimais 
pieno ūkyje.

Kai imta tikrinti, pasiro
dė. kad pieno primelžimo 
skaičiai buvo kontoroje 
dirbtiniai išpučiami. Kolcho
zo vadovybė duodavo iš 
to “popierinio pieno” ir 
melžėjoms uždirbti, kurios 
šypsodamos priimdavo di
desnius užmokesčius už pie
ną. kurio faktinai nebuvo 
tiek primelžusios. Kad 
skaičius suderintų, knygose 
buvo Įrašyti pernelyg iš
pūsti kiekiai pieno, sugir
dyti veršeliams, bet tikro
vėje veršeliu nei iš tolo tiek 
nebuvo. “Stalino keliu” 
kolchozo pėdomis nuėję ir 
kai kurie kiti kolchozai, 
prirašydami “popier i n i” 
pieną, mėsą ir kt. Tikrinant 
paaiškėjo, kad kai kuriuo
se kolchozuose gyvulių ti
kis ne tik neklestėjo, bet 
dar siaurėjo, nes sumažėjo 
kalvių ir kitų gyvulių skai
čius.

Lietuvos moterys prieš 
sunkius darbus

. (E) Lietuvoje, kaip ir ki- 
tu< >se sovietų valdomuose 
kraštuose, moterys turi 
“lygias teises” dirbti pa
čius sunkiausius fizinius 
darbus kartu su vyrais, prie 
statybų, kelių ir kitur. Bet 
pastaruoju metu moterys 
kelia balsą prieš tokius dar
bus ir reikalauja — nors ir 
prideramu “atsargumu” — 
moters atpalaidavimo nuo 
tokių darbų. Vilniaus sa
vaitraštyje “Literatūra ir 
menas” (46 nr.) buvo at
spausdintas Plienu vid. 
mokyklos mokytojos G. 
A rdrašiūnienės straipsnis 
“Ne paminklų skaičius le
mia”, kuriame t. k. rašoma: 
“Tikrai sunku žiūrėti į 
moteris, dirbančias sunkų 
fizini darbą prie kelių ir 
statybos, lietuje, šaltyje. Iš 
tok:o darbo grįžusios ar ga
li jos būti švelnios ir jau
trios šeimoje” ?

Autorė siūlo ir namų 
ruošą moterims palengvinti, 
teikiant joms daugiau ma
šinų ir racionaliau tvarkant 
darbus. “Moteris amžiais 
buvo motina ir pasiliks ja”, 
pastebi autorė ir toliau siū
lo:

“Ar negeriau būtų, kad 
vaiku auginimui moteiys 
galėtu pasitraukti iš gamy
bos 2-3 metams, ir tas lai
kas joms būtu Įskaitomas 
Į darbo stažą”?

Netiek esąs svarbus skai
čius pastatytu moterims pa
minklu. svarbiau, kad būtų 
• erai užauginta ir išauklė
ta naujoji kaita.
“Staklės sukasi, o audinių 

nėra
f E) Kauno pliušo-šilko 

-kombinatas šiemet išaudęs 
a: ie 100 tūkstančių metrų 
mažiau. Vedėjai kaltina 
statybininkus, kurie laiku 
nepastatė kai kuriems sky- 
i iams patalpų. Kombinate 
pasklidęs priežodis: “Sta
klės sukasi, o audinių nėra”.

Kai audimo skyriuje

kombinate, anot Vilniaus 
“Tiesos”, su žiburiu nerasi 
paprasčiausio veržlių rak
to, nekalbant jau apie su
dėtingus Įrankius. Pasirodo, 
Įrankiais apsirūpina patys 
darbininkai, o tiekimo sky
rius tuo nesidomi.

Kur normaliai gedimą bū
tų galima pataisyti per 15 
minučių, užtrunka valan- 
dos.Staklėms užtaisyti ski
riamos 6 valandos, bet už- 
taisinėjamosx po 2-3 paias. 
Darbas kartais susiti ukdo 
dėl to, kad trūksta Įrankių, 
o kartais, kad nėra žaliavų. 
Nors Įmonėje dirba apie 
pustrečio šimto darbininkų 
daugiau negu plane numaty
ta, bet neretos staklės stovi- 
nėja be darbo. O kai kurie 
darbininkai, priversti ap
tarnauti keturias stakles, 
daro broką.

Dėl broko kaltinamas 
paruošų skyrius, o tas kal
tina vėl kitus. Tūkstasičiai 
valandų per mėnesi prasto- 
vinėjami, kai nėra atsargi-

kams patiekiami oalinus, 
dažnai net reikalinga pa
statą perstatyti, kas, žino
ma, visą statybą suvėlina. 
Bara komunistinis organas 
statybininkus ir už tai, kad 
jie per mažai Įsijungia i 
socialinius lenktyniavimus.
Tik 19 naujų mokyklinių 

pastatų...
(E) Švietimo ministerio 

pavaduotojo Jono Valenti
navičiaus duomenimis, ku-Į 
rie buvo perduoti per Vil
niaus įadiją, šiais metais 
respublikos mokykloms bu
vo pastatyta arba baigiama 
statyti 19 mokyklinių pa- Į 
statų. Tai nedidelis skai
čius, jei atsiminti metinį 
gyventojų prieauglį ir visą 
Lietuvos plotą.

Viceministeris dar pra
nešė kad dabar Lietuvoje 
veikia 35 mokyk los-inter- 
natai, kur gyvena ir moko
si virš 7.660 mokinių (? 
Red.). Iš to skaičiaus ma
tyti, kad ir internatų štei

nų dalių. Nors Įmonėje girnas neina taip skląn- 
apie 200 pameisterių, bet džiai, kaip buvo suplanuota, 
kai jų reikia prie mašinų, į Galimas dalykas, kad ir 
jų nėra, jie kur tai vakšti- patys gyventojai tuo atžvil- 
nėja. Atvežtos žaliavos su- giu rodo pasyvų pasiprie- 
verčiamos netvarkingai i šinimą, nes visiems yra ži- 
krūvą, darbininkai knisasi noma, kad internatai vaikus 
po tą krūvą, kol suranda visiškai atskiria nuo tėvų ir 
reikalingą žaliavą... šeimos ir juos paveda gry

nai komunistiniam auklė- 
14.000 agitatorių... jimui. Iš to paties šaltinio 

(E) Ryšium su liaudies sužinoma kad dar ,tik. 200 
teismų teisėju ir tarėju rin- m0 ’y^Įų įsteigtos klases su 
kimais Lietuvoje daugiau žabiniu mokymu Ir šiuo
kaip 14:000 Politinių ir at,T.eJU tlk™™ «gokal at- 
mokslinių žinių skleidimo s!,lko nuo lakių planų, 
draugijos nariu įsijungė i Gruodzl° pabaigoje (26-
agitacini darbą ir pasisklair 28 d d.) Vilniuje Įvyks
de po visa Lietuvą su pas- respublikinis mokytojų su
kaltomis ii kitomis agitaci- važiavimas, kuriame da- 
jos priemonėmis. " ■''wausia a0° mokytojų.

Politiniu ir moksliniu ži- sl0Je konferencijoje svar
bų skleidimo draugijos ^auslas klausimas moky- 
paskaitininkai per 10 šių kių reforma, kun jau seniai 
metu mėnesius visoje Lietu- pnskelbta, pradėta, bet 
voje skaitę apie 59.000 pa. ; sunkiai įvykdoma. Be to, 
skaitų. Tos draugijos pienu- Paskelbta, kad suvažiavi-
me Vilniuje paaiškėjo, kad mas turėsiąąs ieškoti prie-
propagandos darbe esą dar monių kaip pagyvinti mo- 
daug trūkumų. Ypač' dar |kmnJ komunistini auklėji- 
neįveiktas propagandos ati-

Pratina kolchozininkus prie 
bendro katilo

(E) Marijampolės rajono 
Černiachovskio vardo kol
choze pastatyta “pavyzdi
nė” bendra valgykla, ku
rioje pietūs kolchozinin- 
kams esą duodami už savi
kainą — 2,40 rbl. Turint 
galvoje menkus kolchozi- 
ninkų uždarbius, tokia 
pietų kaina nėra maža. Bet 
Vilniaus “Tiesos” reporte
ris ramina kolchozininkus, 
kad kaina “ateityje atpigs”.

VIENAKIO LITANIJA

“Vilnies” štabe yra toks 
L. Jonikas, kuris viena a- 
kimi temato. Jis buvo su 
ekskursiją Į Lietuvą nuva
žiavęs, o dabar Vilnyje da

trūkimas nuo gyvenimo.
Vyko ilgos diskusijos, kaip 

,tuos trūkumus iveikti.

Del ko nepastaty tas Garždų 
plytų kombinatas

(E) Didžiulis silikatinių 
dirbinių kombinatas Garg
žduose turėjo būti pasta
tytas iki įugsėjo 1 d. die
nos, bet statvba žymiai su- 
sitrukdė. Statybininkai ap
kaltino projektuotojus, kam 
šie darė pakeitimus projek
tuose, o projektuotojai bė
dą vertė ant statybininkų.
Vilniaus “Tiesa” bara Sta
tybos ministeriją, kad šioji 
nepasirūpino uždelsimus iš
aiškinti ir išlyginti.
Klaipėdoje daug pastatų 

neperduota naudoti*
(E) Gera dalis statybos

planų Klaipėdoje nuėjo linasi savo Įspūdžiais. Kaip 
niekais, kai nebuvo baigtos vienakis, jis matė, kame 
eilės statybos objektų. Čia naciai žmones žudė, bet 
rasta ypatinga uždelsimo nematė nei Proveniškių, nei 
priežastis: Nenoras panau- Rainių, nei kitų vietų, kur 
dotis mašinas. Pav., maž- komunistai žiauriai dau- 
daug trečdalis žemės darbų gybę žmonių sunaikino, 
tresto statybiniuose objek— Štai jis rašo apie Pirčiu- 
tuose atliekami nemechani- pį, kur naciai sudegino 117 
zuotai. tai yra lankomis, asmenų; jų tarpe 28 kūdi- 
Rankomis dažomos ir tin- kius (nuo 6 savaičių amž.), 
kuojamos pastatų sienos, ir ta proga nepamiršta sa- 
tuo tarpu dažymo purkštu- vo “ litanijos”, kad ir “kai 
vai ir tinkavimo agregatai kurie mūsiškiai laisvintojai 
guli nenaudojami. Mene- pateisina tas masines žu- 
siais net neišpakuoti pra- dynes”.

KELEIVIS ,S0. BOSTON

BCS1MAS PREZ1DEN TAS VEŽA SAVO ŽMONĄ

Kairėj būsimas prezidentas J. F. Kennedy veža iš ligoninės savo žmoną, kuri opera
cijos pagalba pagimdė sūnų. Dešinėj matome būsimą Baltųjų Rūmų šeimininkę Ja- 
cųueline Kennedy (kairėj) ir prezidento žmoną Hamie Eisenhower. Senoji šeimi
ninkė aprodė jaunajai jos būsimą butą ir jo patogumus, o gai ir trūkumus . ..

Šnipai Sobolevičiai
J. VLKS

Iš seno Lietuvos mieste 
Vilkavišky šerių susipirki- 
nėjimu, jų apdirbimu ver
tėsi turtuolis Sobolevičius. 
Tai buvo šykštus, su savo 
tautiečiais darbininkais ne
sugyvenąs šerių apdirbimo 
Įmonės savininkas, bet jo 
būta pamaldaus -- kas šeš
tadienis jis iškilmingai per 
Vilkaviškio turgavietę žy
giuodavo i savo maldos na
mus — sinagogą. Jo gyve
nami namai ir dirbtuvės 
buvo prie turgavietės. Tose 
dirbtuvėse darbininkų strei
kai, tiek carinės Rusijos 
okupacijos metais, tiek 
Lietuvos nepriklausomybės 
laiku, buvo nuolatinis reiš
kinys. Apie tuos Sobolevi- 
čiaus darbininkų streikus 
nekaltą rašė Tilžėje ėjęs 
komunistų Balsas, Lietuvoj 
slaptai platinamas.

Verslininkas Sobolevičius 
leido i mokslą savo sūnus 
užsienyj .Daug jam reikėjo 
pinigo, todėl jį taupė, dar
bininkus skriaudė, kad jo 
sūnūs Šveicarijoj ir Vokie
tijoj baigtų aukštuosius 
mokslus.

Bet komunistų pogrin
džio spaudai ne vien tik 
Sobolevičius tėvas rūpėjo. 
Toji komunistų spauda ra
šė ir apie Sobolevičiaus 
vaikus, ypač Leiba, dabar 
Jack.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais abudu sūnūs 
Sobolevičiai, dabar jų pa
vardė Soble, gyveno Kau
ne. Jų Ruvelis, vertėsi gy
dytojo praktika ir buvo 
Kauno miesto ligonių kasų 
gydytojų šąrkše. Vienas ir 
antras jų išvykdavo Į užsie
nį.

Komunistų spaudoje Lei
ba Sobolevičius-Soble buvo 
garsinamas kaip vienas iš 
trockistu. Kaip toks, komu
nistų Balso ii* Priekalo buvo 
puolamas, visaip Įtarinėji
mas. Jam buvo prikišama 
ar jis tik nedirbąs su sau
gumu. Girdi, kitiems leidi
mai pranešimus darvti ne
duodami, o štai Leiba So
bolevičius važinėjąs su Vi
daus reikalų ministerijos

leidimu ir darąs pranešimus 
Kybartuose, Kaune, Vilka
viškyje ir kitur. Esą, tie 
trockistai skaldą darbinin
ku vienvbe. kas Vidaus— — c z --
reikalų ministerijai naudin
ga.

1934 m. Priekalo Nr. 2 
laiške iš Kauno štai kas 
buvo rašyta:

“Paskutiniu laiku Lietuvoj 
sustiprėjo trockistu viekimas. 
Tačiau trockistu dalykai tarp 
darbininkų labai blogi. Darbi
ninkai suprato kontrevoliucinę 
trockizmo rolę. Todėl trockistai 
savo šalininkus verbuoja smul
kiosios buržuazijos ir inteli
gentijos tarpe.

Trockistai pas mus giriasi 
esą Trockis Lietuvoj radęs dar
gi pasaulinio maštabo vadovų. 
Tai Sobolevičiai. Frankai, apie 
kuriuos buvo jau ne kartą ra
šyta Balse. Lietuvos darbinin
kai tuos “vadus“ žino. kaip fa
brikantų. buržujų sūnelius.

Pasižiūrėkim i Sobolevičiu irI *• *■
jo veikimą. Kas jis j>er vienas? 
Tai Vilkaviškio fabrikanto sū
nelis, kuris jau prišlijęs prie 
komunistų, auklėtojos savo tė- 

jvo salonuose ir lepiuos buržujų
stalo gardumvnais.

I Dabar jis atrado savo tikrą 
• vietą kontrevoliucinio trockiz- 
mo fronte, kur galės ginti savo 
buržujų lizdą.

Sobolevičius veikdamas, kaip 
Trockio komivojažoras (šį a- 
matą.matyt. išmoko pas tėvą), 
gastroliuodavo pas mus Kaune 
ir taip pat gimtinėj — Vilka- 
viškyj. Jo viešos paskaitos, 
kuriose jis skelbė trockizmą, 
buvo organizuojamos žvalgybai 
padedant. Į vieną jo lekciją 
darbininkai buvo nuėję, kad 
išvilkti aikštėn trockizmo 
kontrrevoliucingumą. Tačiau, 
tie trockistiniai “drąsuoliai” 
išsigandę būsimo savo pralai
mėjimo. nedavė tiems darbinin
kams žodžio, nors ir buvo ža
dėję. Į antrą jo lekciją jau neb
ėjo ir ją bolkatavo.

Ką pavyko su verbuot i So- 
bolevičiui? Jam pavyko sukalti 
grupę iš buvusių kompartijos 

' narių, išmestų už sklokų kėli
mą, už klupčiavimą prieš fa
šistus, už bičiuliavimąsi (jei 
ne daugiau) su įvairiais fa

šistų provokatoriais. Darbinin
ku klasės atmatos — štai ir‘ v
visi trockistiniai kadrai“.

Toliau tame laiške jau 
rašoma, kas bendrai yra 
tie trockistai ir trockizmas, 
o apie patį Sobolevičiu jau 
nieko nepasakyta.

Tas laiško turinys dabar 
sukelia visokių abejonių, 
kaip Leiba Sobolevičius-So
ble JAV buvo suimtas, kaip 
Sovietų Rusijos šnipas, ir 
nubaustas kalėti kartu su 
jo žmona, taip pat iš Lietu
vos kilus Volbergaite, o da
bar jau išryškėjo, kad li
jo brolis Ruvelis ilgus me
tus Rusijos naudai šnipinė
jo-

Iš to laiško atrodo, kad 
Leibos seniau priklausyta 
komunistų partijai, bet vė
liau jis nuo jos atskilo ir 
išvirto Į trockistus. Prilei- 
stina, kad Leibos jau būta 
iš seno Sovietų Rusijos 
šnipu ir jam buvo pavesta 
sekti trockistus ir pati Troc
kį, tai gal jo tik prisideng
ta buvus trockistu, kad ge
riau galėtų juos šnipinėti 
Lietuvoj ir kitur.

Bet gali būti ir kita prie
laida. Kadangi jo ir jo bro
lio norėta išvykti iš Lietuvos 
Į JAV, o turėję ten vykti 
per Rusiją, tai vizai gauti 
jis kaip trockistas privalėjo 
išsipirkti pasižadėjimu JAV 
šnipinėti Sovietų Rusijos 
naudai, juo labiau, kad su 
juodviejų išvykimu Į JAV 
buvo duotas leidimas išva-

žiuoti iš Sovietų Rusijos 
juodviejų vienuolikai gimi
nių.

Bet kaip ten bebūtų, a- 
budu jaunieji Sobolevičiai- 
Soble sočiai gyveno Lietu
voj, turėjo sąlygas baigti 
aukštąjį mokslą, bet politiš
kai dirbo ne Lietuvos nau
dai, bet būsimam jos oku
pantui. Ir gelbėdami savo 
gyvybę nuo hitlerinio tero
ro, prieglaudą surado JAV, 
ir čia dirbo re jos naudai, 
bet šnipinėjo Sovietų Rusi
jai, kuri tyko JAV pražū
ties.

Čia rašančiam su Leiba 
Sobolevičiu- Soble 1947, 
o gal 1948 m.pavasarį teko 
susitikti prie JAV konsulato 
du: u Frankfuite, laukiant 
JAV vizos. Leiba Sobolevi
čius jau tada buvo Soble 
ir JAV pilietis. Tas mano 
susitikimas buvo tų metų 
aprašytas Naujienose tilpu- 
sioje korespondencijoj.

Užsienyj daug kur pilie
tybė sutapinama su tautybe, 
tai Sobolevičius kaip kas 
rašo esant lietuvių kilmės, 
bet iš to kas parašyta, aiš
ku, kokie jie lietuviai ir 
kaip tie dvigubi šnipai (nes 
dirbo visur ne savo gyve
namos valstybės naudai), 
garsino lietuvių vardą.

KADA ŽYDAS BUS 
PREZIDENTU

Buvęs prezidentas Truma
nas, kalbėdamas Chicagoje 
žydų susirinkime, kuriame 
jam buvo Įteiktas “20-jo 
šimtmečio veikėjo” diplo
mas, pareiškė, kad šiemet 
pirmą kartą prezidentu iš
rinktas katalikas, o už 50 
metų bus galima preziden
tu išrinkti žydą, o vicepre
zidentu negrą.

KĄS DARYTI ILGAIS
ŽIEMOS VAKARAIS?

Žiema artinasi, o su ja ir 
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų 
nuobodūs, skaityk šias Įdo
mias knygas-romanus:

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462

'pusk, kaina $4.50.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

! Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27, Mass.

SSKELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMSI
Mū^ų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

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

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

Cėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na 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”
i 636 E. Broad wa y----- :------ South Boston 27, Mas*.



Nr. 51, Gruodžio 21, 1960 KELEIVIS 30. BOSTON Puslapis penktas

KANADOS NAUJIENOS
ČIA ŽEMCJ DAUG 

TURTO

Tai Kanados Ontario 
provincijos Sudbury plati 
apylinkė, kur žemėj . yra 
daug aukso, sidabro, gele
žies, nikelio, vario ir kt. To
dėl čia yra daug kasyklų 
ir tų metalų valyklų. Jose 
dilba virš 23,000 darbinin- 
.kų ir neblogai uždirba.

Sudbury apylinkėj dau
giausia iškasama nikelio,
vario ir geležies, iš kurio senesnio amžiaus žmonės.

Kalėdos
jti. Turint čia universitetų,
vietos jaunimui būtų leng- Kalėdos krikščionims rei- Vėliau sustota prie kovo 
viau aukštai} mokslą baig- škia Jėzaus Kristaus gimi- 21 d., 
ti. Juo galės ir lietuvių mo dien3- Tas lotyniškas
daugiau pasinaudoti. Šiuo vardas (Calendae) gautas 
metu tik viena Eugenija P61 gudus. Lotyniškai Ca- 
Paulauskaitė lanko Dueen’s lendae reiškė kiekvieno mė- 
universitetą Kingštone. ,nesio pirmąją dieną. Ir 

Baigdamas pažymėsiu, nauJWJų metų pradžią ro-
kad iršitoj nikelio karalys- vJd*no Fes*um. Ca’
tėj yra apie 3,000 bedarbių. i^end.a®- Kadangi viduriniais 
Tai menkos sveikatos žmo- amžiais ir naujieji metai
nės, kurie nikelio kasykloms 
ar fabrikams netinka, arba

gaminamas geriausias plie
nas medicinos įrankiams ir 
panašiems dalykams dirbti.

Timmins apylinkėje iška
sama aukso ir šiek tiek si
dabro.

Blind River apylinkėj iš
kasamas uranas. Jis pirmą 
kartą buvo surastas prie 
Elliot Lake tik prieš 5 me
tus. Tuoj buvo atidarytos 
5 kasyklos ir apylinkėj iš
augo gražus 10,000 gyven
tojų miestas.

Koresp.

ST. CATHAR1NES, ONT.

prasidėdavo gruodžio 25 
d., tai ir tą dieną pradėta 
švęsti Kristaus gimimo die
na buvo vadinama Calen
dae. Gudai ją vadino kala- 
dy, o lietuviuose prigijo 
Kalėdos.

SLA 278 kuopos 
paaiškinimas

Su apgailestavimu turi
me pareikšti, kad Jūsų re
daguojamame laikraštyje 
pasirodė straipsniai su mū
sų kuopos nario J. Šerap- 
nicko parašu apie, jo nuo
mone, esamus kuopoje ne- 

Bet kaip greitai ta urano tgerumus. Minėjo laikraštyje 
pramonė išaugo, taip grei-į kitų narių pavardes, pri 
tai ji pradėjo nykti, nes mesdamas jiems nepagrįs-
JAV valdžia žada urano tus kaltinimus, kas išaukėi rnepirkti ir todėl nebenori 
sutarties pratęsti. Kasyklos 
mažina darbą, todėl atlei
džiami darbininkai. Netekę 
darbo, žmonės turi apleisti 
tą gražų miestą, palikdami 
savo nekilnojamąjį turtą, 
ir ieškoti darbo kur kitur, 

kiais blizgučiais, biznieriai i —Jis gauna jo plaučiuo-! Vietos gyventojai ir biznie- 
nori išparduoti visokį štofą, se. • riai šaukiasi valdžios pagal-
kurio be Kalėdų niekas ne- i —O kas prideda oro į bos, kad čia būtų sten- 
perka. Kai kur lange ir plaučius? j giamasi kurti kokių nore

—Tegul bus pagarbintas, širdies sut vaške jimas reiš- 
Maiki! kia kraujo pirmyn pasistu-

—Sveikas, tėve! Kas mėjimą. Varomas pirmyn,
naujo? • jis išnešioja šviežią orą po

—Amerikoj, vaike, da- visą kūną. 
bar visi kalba apie Kalėdas. I —O kaip jis to oro gau- 
Štoi-ų langai išpuošti viso- na?

minėtų narių pasisakymus 
prieš jį.

Bet nevisuomet Kristaus 
gimimo diena buvo šven
čiama gruodžio 25 d.

Kada Jėzus yra gimęs, 
iki šiol dar niekas nėra 
tiksliai nustatęs. Net neži
nomi metai. Mokslininkai 
dabar sakos kad Jėzus yra 
gimęs 8 ar 7 metus prieš 
mūsų įprastą laiko skaičia
vimą, o jis skaičiuojamas 

* nuo Jėzaus gimimo. Jei jau 
nežinomi metai, tai, aišku, 
dar sunkiau nustatyti gimi
mo dieną.

Todėl pirmaisiais krik-

Tik 375 m. ta diena at
kelta į gruodžio 25 d., sau
lės atogrąžų dieną. Pagonys 
seniai tą dieną laikė dievų 
gimimo diena ir ją iškilmin
gai šventė. Romoje tai buvo 
Saturnalia vadinama šven
tė, kuri prasidėdavo gruo
džio 17 d. ir tęs da vos 7 die
nas. Norėdami tai saulės 
garbinimo dienai duoti kitą 
turinį, krikščionvs ir per
kėlė Jėzaus Kristaus gimi
mo dieną į gruodžio 25 d.

Šia proga dera prisimin
ei, kad Romoj, Egipte, Per-
sijoj toli prieš Kristaus gi
mimą tikėta jų dievus — 
Mitrą, Ozirį, Otį ir kt. 
gimus gruodžio 25 d. ir vis 
stebuklingu būdu — iš ne
kaltų mergaičių.

Tikėta net, kad panašiu 
būdu yra gimę ir didieji 
valdovai, sakysim, Aleksan-

tvartas įtaisytas, pristatyta i —Kai tėvas alsuoji, tai kitokių įmonių, 
asilų, o jų tarpe ant šieno pritraukė į plaučius šviežio Į Timmins apy

dras Makedonietis ir kt 
Todėl nėra nieko nuosta

baus, kad panašiai pradėta 
aiškinti ir Kristaus gimimas.

Saulės garbintojas

IR TEN SNIEGAS

El Pašo, Tex., iškrito 4 co
liai sniego, mergaitė bren
da per jj. Ten sniegas yra 
labai retas svečias.

■Ct3COOCOGOI

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Toks spaudoje rašymas ®ši°nių laikais ta diena IETUVa 
neatneša jokios naudos nei i buv% “vienodai nustato- 
rašančiam, nei kuopai, nei ,šv; Klemensas pavyz- 
visam Susivienijimui ir ma- U dieną laike gegu-
nome, kad nebuvo labai fes ?°- saus!0.10 ?’ P^
įdomus ir visiems skaityto- ‘ari*« . ,.laike t,kn?usia- 
jams, tik susidarė nuomo- Knstijonas mane tą

’ • P. • Ipolitas — balandžio 2 d.nesugyvenimas ar šiaip kas F 
tai netvarkoje, todėl nori-

BUDO. Stepono Kairio . ŽEM AIČIŲ ERIKŠT'S. P. Abelkio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti Į istorinis romanas iš žemaičių krik- 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėsi! što laikų, kieti apdarai .... $3.50 

*>«•- ŽEMĖ
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga. pažinis kietais vir- i žEMĖ DEGA. J Savicko karo metų 

šebats. iheslruota, 41* /puslapių. (1939-1945) i z rašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50didelio formato. Kama .... $5.50

’IENO-TANT. “knygnešių karaliaus1 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 nsl.. kaina__ .$6.00

‘k)5 METAI, Kipro Rielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 yuslani-.i. 
Kaina ....................................... $6.00

. me nors trumpai paaiškinti. (^g Thoroldas ir i rytus už
.... . apylinkėj aukso Kuopos knygos yra atyi- Port WeIer miesį0 atatin.

oro. las labai svarbu zmo- pramones dideles pažangos kiekvienflm nanm. todėl i__ ;
ti, teve, nes nuo to pnklau- nedaro, bet jau daug metų, rašantis i laikrašti pirma nrji<iai,cn Grantham Town ‘pašaruo lietuvių žinynas 
so sveikata. Matai, kai kai ten darbas eina be galėjo išsiaiškinti su kuopos toje srit je «ŽSSS",

parduoti kokį nieką. Lietu-1 kraujas kartą apeina (visą sustojimo. valdyba, kuri mielai būtų
voje Kalėdos būdavo dide- kūną, tai jis pasensta ir Didžiausią pažangą Sud- padėjusi. Visi J. Š. kalti-
lė šventė, o čia tik biznis, ateina į plaučius pasisemti būry apylinkėj padarė ni- nimai prieš kitus narius ir 
Jau iš anksto gazietos pra- daugiau švežio oro. čia jis, kelio pramonė. Čia Intema- kitų narių atsakymai prieš 
dėjo figeriuoti, kiek šįmet, taip sakant, apsivalo, atsi- tional Niekei Co turi 6 ka- J. š. kas liečia kuopos kny- 
biznieriai padarys pinigų naujina ir vėl keliauja į syklas. Ta pati bendrovė gų vedimą ir atskaitomybę 
per Kalėdas. Jeigu nebūtų širdį, kuri iš naujo varo jį yra paskyrusi 15 mil. dole- neturi pagrindo ir neteisin- 
iši inktas demokratas pre- kūno gyslomis ir gyslelėmis rių geležies-plieno gamyk- gi. Kuopos knygų atskai 
zidentas, tai dėl šitų Kalėdų po visą kūną. Bet jeigu lai padidinti. Bendrovė per tomybė yra revizijos ko- 
nebūtų ko nei džiaugtis:
ale demokratas galės pa
daryti geresnį parėtką. Za
cirka rokuoja, kad po Nau
jų Metų nauja valdžia galės 
ir šnapsą atpiginti. Tas bū
tų labai gerai, Maiki. Galė
tume geriau išsigerti.

—Tavo nosis, tėve, ir 
dabar jau mėlyna; o jeigu 
degtinė atpigtų, tai nosis 
galėtų ir pažaliuoti.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
mano nosis pasidaro mėly
na nuo šnapso?

—Taip, tėve; čia kaltas 
alkoholis, nore gali būti ir 
kitų priežasčių.

—Ne, Maiki, tu turi mi
steiką. Aš tau pasakysiu, 
kad mūsų Sčeslyvos Smer
ties Susaidė buvo paėmus 
šitą klausimą ant debatų, 
ir po smarkių ginčų nubal
savo, kad nosis pasidaro 
mėlyna nuo šalčio.

—Gali būti ir taip, tėve.
—Nu, matai, mes nubal

savom teisingai. Tik vieno 
daikto mes negalėjome 
suprasti, o tai to, kodėl su
šalusi nosis pasidaro mė
lyna? Juk šaltis nėra mė
lynas. Jis visai neturi spal
vos, visiškai nematomas, 
kaip ta piktoji dvasia.

J ezusiukas paguldytas. \ 1- 
sokiais spasabais vilioja 
kostumerius, kad tik galėtų

VILGRN1S I PRAEiTI. K Žu! o i- 
domūs atsiminimai, 477 psl. kui
ną ....................................... $^.00.

apie lietuvius visame pasauly. 
464 psl. Kaina ....................... $6.50nauja statyba. Per kelerius 

metus St. Catharines . pa- lietuvių dainos Amerikoje. 
sieks 100 tūkstančių gyven
tojų.

Išrinkime miesto majoru 
adv. John King

tėvas kvėpuodamas pri- šių metų 9 mėn. turėjo gry- • 
trauksi į plaučius prasto no pelno 63 mil. dolerių, 
oro, dūmų ar smalkių, tai Į Tos bendrovės nikelio 
kraujas negalės tinkamai pramonėj dirba virš 15,000
apsivalyti ir tas prastai 
atsilieps visai sveikatai. 
Todėl labai svarbu, kad

darbininkų, kurie priklauso 
M. M. S. W. unijai. 

Nikelio pramonei per 25
kvėpuojamas oras visada metus gerai sekantis, išau-
būtų šviežias ir tyras.

—Na, o kas bus, jeigu jis 
nebus tyras?
• —Tada pradės skaudėti 
.aivą, jausiesi pailsęs, ga

lėsi net ir džiovą gauti, 
plaučiai apsirgs.

—Bet tu, Maiki, nedak- 
taras, tai ką tu gali apie 
tokį biznį žinoti?

—Tėve, nereikia būti 
daktaru, kad žinoti higie
ną.

—O kas tai do kvaraba, 
ta jena?

—Higiena yi a toks mok
slas, tėve, kuris aiškina, 
kaip reikia gyventi, ką val
gyti ir ko nevalgyti, kaip 
mankštytis, kaip užlaikyti 
švarą ir taip toliau. Trumpai

go ir Sudbury miestas. Da 
bar su priemiesčiais jis jau 
turi 76,000 gyventojų.

Miestui didėjant, stato
mos naujos mokyklos, li
goninės ir tt. Jau rengia
masi ir unversitetą atidary-

—Bet aš, Maiki, jaunas 
būdamas nei ūkiau, ba ne
turėjau tabako. įpratau tik 
Amerikon atvažiavęs, jau 
sū ūsais būdamas. Ar tai tu 
sakysi, kad aš tada netu
rėjau razumo?

—O kodėl įpratai?
—Todėl, Maiki, kad rūkė 

visi mano frentai. Na, o nuo 
klumpanijos juk neatsiliksi. 
Pradės tave staravieru va- 

pasakius, ji parodo, kaip,djn^- Nu, tai ir patrajinau: 
saugoti sveikatą. . pirma vieną bankrutką, pa-

—Na, o ką tas mokslas s^ui kitą, ir po biskį įpra- 
sako apie tabako dūmus? i tau.
Sveika rūkyti, ar ne ? 1 —9 jeigu kiti šoktų nuo

—Aš jau ne kartą tėvui tilto į upę, ar tėvas ir tada J

misijos patikrinta ir visuo
tinio narių susirinkimo pri
imta be jokių pataisų.

Manome, kad J. š. išėjo 
į spaudą, rimčiau nepagal
vojęs, dėl asmeniško pyk
čio arba paveiktas patarė
jų, kurie pavydi gražaus 
kuopos augimo (54 nariai 
iš 200 gyventojų) ir sugy
venimo.

Tokie rašinėjimai yra 
priešingi Susivienijimo dva
siai. Konstitucija nurodo, 
kaip reikia išsiaiškiti nuo
monių skirtumus. Todėl 
valdyba nutarė: pasikarto
jus panašiems rašinėji
mams, pasiūlys kuopos vi
suotiniam narių susirinki
mui svarsty t i tokio 
nario tolimesnį tinkamumą 
būti kuopos nariu.

Be to, laikaščių redakto
riai prašomi tokius asmeniš
kus, kolonijoje nesantaiką 
keliančius straipsnius ne
spausdinti.

Kuopos Valdyba ir 
Revizijos Komisija

1961 m. sausio 2 d St. i 
renka

surinko ii suredagavo Jonas Ra
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviš’ai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.09

MAŽOJI LIETUVA, parašė Gim. 
butienS. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balvs > J. Žilevičius, 226 ,:sl..
kaina ....................................... 85.90.

St. Catharines miestas 
tampa didmiesčiu

1961 m. sausio 1 d. prie
sakiau kad tabakas vra nenorėtum nuo kompanijos St. Catharines prijungia

—Odo< spalva keičiasi 'nuodas. Rūkvti nesveika, atsilikti? šiuos miestelius: Port Dal-
dėlto tėve kad šaltame o- • —Na, tai kodėl visi mo- —Maiki, į vandenį aš hause, Port Weler ir Me
re sulėtėja kraujo cirkulia-; kvti žmonės rūko? Net ir nešokčiau. Aš bijau sušlap- riton. Be to, prijungia ir
cija. Ji sulėtėja ir nuo al- daktarai rūko. ti. Valuk to aš ir maudytis atatirkamus plotus užmies-
koholio. i —Rūko dėl to, tėve, kad neinu. . ... ^10 s,^y-

—O kas yra ta cirkulia- rūkymas yra toks paprotys, ^>et maudytis būtinai St. Catharines turės 84.- 
cija? kurio sunku atsikratyti, reikia, tėve. To reikalauja 000 gyventojų ir gyventojų

_ Krauio cirkuliacija rei- Rūkvti žmonės įpranta bū- higiena. skaičiumi bus 6-tas Ontario
škia. kad kraujas ’ teka darni dar jauni, kol neturi “Ale.. aš tok.io. moks,° ir 114a? Kanadoje miestas,
žmogaus kūne. Kiekvienas gana proto. nepripažįstu, Maiki. Dac oi. Po poros Dietų bus prijung-

Catharines miestas 
valdomus organus.

Kiekvienas esame suinte- i 
į resuoti kuo mažesnius mo-' 
kesčius mokėti. Tas daug 
priklauso nuo sąžiningų ir 
sumanių miesto administra
torių.

Tenka girdėti per radiją, 
skaityti spaudoje, kad tas 
ar tas yra daug metų išbu
vęs miesto majoru ir turi 
didelį patyrimą toms pa
reigoms. Praktika rodo, 
kad nevisuomet taip yra, 
kad ir nauji, jauni žmonės 
sugeba taupiau tvarkyti 
miestą už senuosius.

John King yra ukrai
niečių kilmės, jaunas ir 
pilnas energijos. Jis yra 
žymus veikėjas ir artimas 1 
lietuvių draugas, mažumų 
atstovas ir jam dažnai ten
ka ginti naujų ateivių rei
kalus susirinkimuose ir 
teismuose. Savo pareigin-, 
gurnu yra labai populiams 
ir turi didelį pasitikėjimą 
imigrantų tarpe. Advokatas 
John King turi didelę opo
ziciją iš senos kartos emi
grantų anglų. Prieš jį yra 
įstatę majoro vietai Mrs.
John Michel King, kad 
suskaldytų balsus.
Prenešu lietuviu žiniai, kad
Mrs. John Michel King nė- milžino paunksmė. ,w . . • , , fi"Joviska isterijos kronisa. .2ra advokato giminė ir bal
suodami turėkite tą galvoje.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG- 
L'SK AI. Goriausias vadovėlis pra- • 

dedantiems angliškai mokytis 
duoda ištarimą, angliškus pasikal 

bėjimus. Kair.a................... SS Cnt.

d AR LBOROUGHS LI TI IU A N1A N 
SELE-TAUGIH. M. Inkieiė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 141 
psl., kaina ........................... $1215

uEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................5'V

IIŠKaIS ATEINA RUDUO. Ma 
riaus Katiliškio romanas, b 11 psl. 
kieti v e|ia, Kaina ........... $5.'A).

EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc-• 
ko romanas is 19X5 metų Suvalki 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos rfikiatūr-).. Pirma dalis :;sn 
psl. Kaina............................... $2.00.

EMUNO SŪNUS. Andtiaus Vaitie
kų ron.ano antroji nalis, 426 pns- 
apiai. Kaina........................... $4.00

IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimesi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop*eriuje. Kaina...................$8.5<‘

d.AUKUOJU TAKELIU. K B.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 17S psl.. kaina ........... $2.u»>

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fa' tų šviesoje. Trumpa mdševiz- 
.iio istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 9»'» psl. 
Kaina ........................... .... 50 Cnt.

NE”RI KI. A ŪSO M OS LI ETŲ Vt )S
PINIGAI, parašė .tona-- Karys, la
bai „aug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETIN'NKAS? Paras, 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ..................... $!.2O

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

:m>CLAL1ZMO TEORIJA. T-umpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvatka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

•ĖJUSIEMS NEGRJŽTI, M. Kati
liškio meistriškas amašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu ne-.", į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

<UŽ.ADST1NĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
ne apysaka. lainaėjusi Nobelio p ra
mi ja. Kaina ..... .................. $2.26

LEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
ra. yto.ios paveikslu, 128 puslapiai, 
ka: ris •••••«•»•«••»••••••• 50 Ct.

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

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

.AUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Mitdielsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................$1.25

•OPIEžTAI IK LIETUVA, kunigo 
M Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina .........................$2.50
KISS IN THE DARK. J. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00
TLAIDU PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
e’ties. 467 psl. Kaina ........... $4.00
ISUOTIN AS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvana> būt: ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

nClALUEMOKRATIJA IR BOL-
ŠEVIZ.M.'S Pagal Kautskį. nau- 
jaustomis zb ioniis papildyta tuo 
kiau imu knvgutė. Kaina.. 25 Cnt.

DCI.A1.1Z.MAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Paraše l-'onas Bliumas, drumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

L’OZ.AS STALINAS, arba kaip 
Kaukazu išuoois buvo pasidaręe 
Ku i .os di taleriu. Kaina 25 Cnt.

gos tr’Jogiska istorijos kronisa. 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina...................................$2.50

1961 m. sausio 2 d. visi as netikiu i dievą’Atvira nuomone, įdomus ar<umen-lietuviai atiduokime savo 
balsus už advokatą John 
King ir išrinkime ji St. 
Catharines miesto majoru.

J. Sara p nieką s

tai. Kaina 20 Cnt.

>ĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos o iai lemok a ų raštai dėl bol
ševikų ok pavijos ir teroro Lietu- 
\oje. Kaina........................... 25 Cnt.

lEiLVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
P RTIJOS PROGRAMINĖS GAU 
KĖS, 32 osL, ka.na........  25 Cnt.

LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NĖS'.V! AS. koOvd musuose nė
ra v«-nvoes. psl. kaina .. $1.00

SENOVĖS LIKTUMŲ PINIGAI nuo 
seniau ių la'kų iki Lietuvos ne- 
pnkiausomybč-s gaio 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys daugybė pa- 
vei slų. 396 psl. geras popierius, 
kaina ............. ....................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Pitino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
.Autorins. pats ’onvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- 
,wjo kunigyste* dėl moterystės. 
Vi-os trys dalys įrištos į vien* 
knygų, kieti viršai, 63l puslapis. 
Kama .................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•M F. ------ •------ So. Boston, Mas*.



Puslapis se*ta* KELEIVIS ,50. BOSTON Nr. 51, Gruodžio 21, 1960anar:
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VIENUOLIS

Kuč i u naktis
Vaistininko pagalbininkas Martynas Gudelis 

Kūčių nakti dežuravo Kalpoko vaistinėje. Drauge su 
juo buvo panaktinis ir darbininkas Jonas.

Laikrodis jau rodė dvyliktą. Ore šalo. Gatvės iš
tuštėjo, tik retkarčiais pro užšalusius vaistinės langus 
pragirgždėdavo sniegu kokia susilenkusi žmogysta, 
prašvilpdavo rogutės, ir vėl viskas nutildavo. O vaisti
nėje buvo taip tylu. jog buvo girdėti, kaip principalo 
kabinete tiksėjo laikrodis ir kaip šnirpštė Jonas.

Gudelis sėdėjo prie stalelio ir, pasirėmęs delnu 
galvą, mąstė apie tai, kad kažin ar yra pasauly sun
kesnė profesija, kaip farmaceuto.

—Ar tau Kalėdos, ar Velykos, ar Kūčios, ar 
Naujieji Metai, — galvojo jis, — o tu sėdėk, kaip šuo 
prie būdos pririštas, ir niekur nė minutės nesitrauk, 
štai kad ir dabar, juk kas šventą rakti eis vaistų!

Užsirakinęs indaujas ir užgesinęs šviesą, atsigulė 
ir Gudelis, bet svajonės ir džiaugsmas, tas džiaugsmas, 
kuris kartais apima žmogų prieš kokią nors nelaimę 
ar nemalonumą, ir atsigulusiam nedavė jam ramumo. 
Bet kas Kūčių nakti nesvaioja.O čia, kaip tyčia, žiūri 
pro langą i kabinetą didelė Kalėdų žvaigždė, žiūri, 
mirksi, masina ir žada ateity ir meilės, ir laimės, ir 
turtų — ko tik žmogus nori...

Staiga varpelis sudrumstė nejaukią vaistinės tylą.

ONA IVAšKIENĖ
ruošti vaikų žaidimus. Ji 
sukvietė 5-7 m. amžiaus 
20 vaikų ir, pamokiusi juos, 
lapkričio 25 d. suruošė jų 
viešą pasirodymą. Jis labai 
pasisekė. Nuo to laiko tie 
vaikai ir pradėjo tai šen 
tai' ten pasirodyti, bet jie 
dar nesudarė pastovaus 
sambūrio.

1939 m. iš Lietuvos atvy
ko į pasaulinę parodą tau
tinių šokių specialistė Ba
ronaitė. Vienoje gegužinė
je ji pamatė O. I. šokančius 
’okėjus ir jais susižavėjo,

dalyvauja Bostono didžio
joj meno šventėje, Tarptau
tinio Instituto didžiulio 
tarptautinio banketo pro
gramoje ir visuomet savo 
sugebėjimu atkreipia i save 
žiūrovų ypatingą dėmesį.

Labai svarbu, kad Sam

reikia gerokai lamdyti.
O. I., nesigailėdama nei

laiko, nei jėgų, turėdama 
mokytojos ir vadovės ga
bumų, gerai žinodama sa
vo darbą, sugeba greitai 
šitą žalią medžiagą gražiai 
apipavydalinti, ir todėl jos

būris dažriai pasirodo ame- Sambūris yra toks darnus
rikiečių jaunimui — mo 
kyklose.

Jis dažnai kviečiamas ir 
televizijoj pasirodyti.

Visais tais atvejais yra 
minimas lietuvių vardas, ir 
kadangi Sambūris visur

Ji paprašė O. I. paruošti gražiai pasirodo, tai ir a 
juos Lietuvių dienos pro
gramai minėtoje parodoje 
Nevv Yorke ir pati pamokė 
• orą naujų Šokių.

Parodoje O. I šokėjai la
bai gražiai pasirodė, ir nuo 
to laiko jie tampa nuolati
niu sambūriu, kuri dabar 
vadiname Bostono Lietuvių 
Tautinių šokiu Sambūriu, 
o čia sutrumpintai vadinsi
me tik Sambūriu.

ir pajėgus, nors jo sudėtis 
keičiasi.

O. I. ne tik šokti moko 
Sambūrį. Ji, kaip minėta, 
veltui duoda repeticijoms 
patalpas, parūpina jam tau
tinius drabužius, pati juos 
tvarko, savo susisiekimo 
priemonėmis vežioja jį į 
pasirodymus, duoda savo 
patefoną ir plokšteles, jei 
negroja Sambūrio orkestras, 
kuriame pati vedėja skam- 

o sūnus

merikiečių tarpe lietuviai 
ne tik populeresni tampa, 
bet ir didesnės pagarbos 
įgyja. .

Galima drąsiai sakyti, 
kad nė viena Bostono or-1 kiną kanklėmis, 
ganizaci ja nėra tiek lietu- > akordeonu, 
vių vardo išgai-sinusi ame-’ . Tas darbas, neduoda jo- 
rikiečių tarpe, kiek šitas ^ios medžiaginės raudos, 
Sambūris. todėl jį dirbti tegali tik tas,

Nė viena organizacija kas. dega karšta. meile lie- 
nėra tiek amerikiečiu spau- tuvių jaunimui ir lietuvių 

liaudies šokių menui

ŠOKIAIS GARSINA LIETUVIUS
Kiekvienas mūsų, gyven-

p, , _ . , -. doje minima, kiek O. I.
Sambūris didėjo šokėjų vadovaujama5 Sambūris. Bet ne tik Sambūriu 

skaičiumi ir tobulėjo jo Nek < ten buv0 du0. O. I. tesirūpina. Jų matome 
įrodomas menas. Jk vb da-|tas .. ; ir kitų organizacijų vado-
izniau pradėjo rodyte l.etu-|.tas šokėju‘nuo;,aUkornis. vyb&e. Ji Bendruomenės, 
I Vių ir nelietuvių pabuviuose., cja dį- galjma pridėti) Lituanistinės Mokyklos Tė- 
Auksciausio laipsnio jis bu- kad Q j ® dažna'į Rvie. Vų Komiteto vicepirmininkė
vo pasiekęs 1948 m kada:- lietuviškų šokiu pa-,ir nevienos kitos organiza- 

I atvažiavo naujieji ateiviai.; mokyti student^ ir j eijos veikli narė. Ir visur
buvv-Vlr? dies'šokių mokytojus. Į1 i>a,'°dn daug sumanumo

žino meterų amžių, o, kita ! 100 šokėjų, suskirstytų į q j. . . .. , i -------------------- -cr oj— ---------------------------- t ---------------- --------------------------------į - vr. i yra N. Anglijos,ir pareigingumo.
Jonas atsiduso, piktai krunkštelėjo ir keikdamas basas 'damas ne savo tėvynėje, vertus, anot prancūzų rašy- 4 grupes. Dabar šokėjų yra liaudie? šokių puoSelėtoju i Ir vlsam tam P 
nušliopsėjo atidalyti durų. Įleidęs kažin ką į vidų ir turime būti jos atstovu — tojo Stendhalio, “ne taip virš 50 (3 grupės), jų tarpe orffanįzacįįos vįena direk- laiko J®gU» pati
ištaręs jam dvejetą žodžių, iš lėto neskubėdamas pri- savo gerais darbais turėtu- į svarbu, kaip ilgai gyvenam, 
ėjo prie kabineto ir, padūzgenęs pirštų krumpliais į me jos vardą garsinti. Deja,! bet svarbu, kaip gyvenam" 
duris, šaltai pasakė: nevisi tuo pakankamai sie-

—Kelkis, atėjo! lojamės ir sugebame. To-
—Niekis... Palauks, — ne be apmaudo atsiliepė dėl turime džiaugtis tais.

Gudelis ir, dar trupučiuką pagulėjęs, atsikėlė. kurie tas pareigas garbingai

“vyrų” ir

s i vaistine. ir iuos tnrptumppamate jis nedrąsiai pne aurų , . , . -i • i • i -i - kiekviena tinkama progaivincl/noi voiL’ino Lnnnc loiLrn *stovintį 16-1S metų apdriskusį vaikiną, kuris laikė minėti, kad tuo būdu būtų
atkišęs skalmalais apvyturiuotą ranką ir visas drebėjo. skatinami ir kiti panašįai 

Ko tau i eikia. piktai paklausė Gudelis. elgtis. Ypač iškeltinos mo-
—Pone. — praverkšleno vaikinas, nedrąsiai ženg- terys, nes jų toj srity iki

damas priešakiu, — prieš kelias dienas aš įsidūriau šiol mažiau tepasireiškė. 
yla pirštą, dabar ir pirštas ištino ir visa ranka ištino, ii- Neseniai malonu buvo 
galvą labai sopa ir visą šaltis krečia... Pone, man kokių šioj vietoj paminėti dr. Ma- 
nors milčiuku nuo gaivos ir prakaito... riją Gimbutienę, kuri buvo

—Parodvk ranka!

suranda 
dar gau

dama vadovauti stambiam 
baldų bizniui ( Jos vyras 
a. a. Aleksandras mirė prieš 
kelerius metus) ir rūpintis 
savo šeimos reikalais (vie
nas sūnus dar studentas, 
antras pradžios mok, mo
kinys).

Pažymėtina, kad 0. I. 
augina 4 sūnus tikrais lie-

.. - . ,. , tuviais, kurie ne tik lietu-siams uzsimegst,, kūne ne-; .; ka)b b lietuviškai 
vienu atveju nebenutruk- . ’
sta visą gyvenimą.

organizacijos, 5 metų “vyrų” ir “moterų .
.į ir unvei-siteto studentų ir . .

—; studenčių. Jie renkasi repe- Tai viena 
PIVORICNAITĖ- ticijų kas savaitę dvi dieni 

IVAŠKIENE gimė Bostone, P° 2 vaiamli. Repeticijoms p
bus veiksnys ir lietuvybei: 
išlaikyti, nes jame suspies- 

... „ _ tas jaunimas bendrauja
.įaudies šokių šventėse. Ji lietuviškoj aplinkoj, yra 
vis dažniau kviečia jvainos progos artimesniams ry-1 
amerikiečių organizacijos,

kinęs su mokiniais, paragi- mokyklos ir tt. Pagaliau be
nęs juos ką nors gera Lie- jo neapsiėjo ir visos Ameri-__
tuvai padaryti. Tie jo žo- kos liaudies šokių šventės' viena, 
džiai jaunuolei Onutei gi- rengėjai. Jų pakviestas, 
liai įsmegę į širdį. Ji jų i Sambūris tokiose šventėse

ONA
Sambūrio ir 

jo vedėjos veiklos medalio

mažutę tėvai parsivežė į patalpas duoda vedėja.
NTnn 1m SamHfirisT jfltnvnX^1VVU ▼ d

Nemuno ji praleido vaiky- iau dalyvauja N. Anglijos 
stės dienas, vėliau mokėsi 
Svėdasuose, Utenoje. Gim
nazijos direktbrius, atsisvei-

Vaikinas išvyniojo iš skepetos ranką, ir Gudelis daugiausiai pasižymėjusių 
dar iš tolo pamatė, kad ji visa lig alkūnės raudona j ateiviu, atvykusių į Mass. 
ir ištinusi -valstybę per paskutiniuosius

—Kur gi tu dieną buvai? Kodėl lig šiol nesikrei
pei į gydytoją?

na Ivaškiene, kuri į šį kra-1 tuvių vaikų

viena iš 6, pripažintųjų nepamiršo ir kai vėliau su- jau yra dalyvavęs Bostone,

20 metu.
j Šį karta noriu supažin-1 ji nekartą galvojusi, kaip 
dinti su kita bostoniete O-į būtų gera, jei didesnis lie- 

būrys galėtų

grižo į Bostoną. ‘Filadelfijoje, Clevelande,
Ji iš jaunų dienų mėgusi St. Louis ir praeitą vasarą 

dainuoti ir šokti. Ištekėjusi Washingtone, kur turėjo
ir jau poros sūnų sulaukusi, nepaprastą pasisekimą.

Washingtono didžiausias
Vaikinas patylėjo, ilgai pažiūrėjo į ranką, pažvel

gė Gudeliui i akis ir pasiteisino:
—Dieną reikėjo darbas pabaigti — šeimininkas j neįu d r M. Gimbutienė ir ; šokti, pabūti jaukioj lietu- 

neišleido, o dabar ligoninės uždarytos... 
nebepriims.

—Ligoninės uždarytos, daktar; 
pamėgdžiojo atėjusį Gudelis, —
kad ir vidunakty! Kad ir vaistinė naktimis uždaryta,

dienraštis, aprašyda mas 
Sambūrio pasir o d y m ą,

štą atvyko kiek anksčiau ’ sueiti, kartu pažaisti, pa- straipsni pavadino “Lietu
viai žibėjo liaudies šokiu

Tai w jaučia

Antra, Sambūris mūsų 
liaudies šokių menu džiu
gina ne tik amerikiečius, 
bet ir savo tautiečius.

Sambūris jau seniai ren
gia savo atskirus vakaras, 
kurių programoje yra daly
vavusi ir dabartinė filmų 
aktorė Rūta Kilmonytė 
(tada dar maža mergytė), 
didelis liaudies šokių puo
selėtojas Vyt. Bieliajus

Šią kuklią ONOS IVAŠ- 
KIENĖS darbų apžvalgą 
norėčiau baigti pastaba, 
kad vargu kuris kitas jos 
mokyklos draugų (-gių) ge
riau už ją vykdė ir tebevyk
do savo buv. direktoriaus 
paraginimą.

Linkiu ONAI IVAŠKIE- 
NEI dar ilgų laimingu metu 
ir tokių pat kaip iki šiol 
sėkmingų darbų mūsų tau
tos labui.

J. Vanagas

ŠEIMININKĖMS
BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO VYR. GRUPĖto nežinai... Nėra ko po vaistines naktimis trankytis — 

tau reikia greičiau kreiptis į gydytoją.
—Man tik milčiukų kokių nuo galvos ir nuo pra

kaito... Rytoj šventa — Kalėdos...
—Kokių tau milčiukų, tau ne milčiukų reikia, bet i 

operaciją daiyti, reikės ranką ligi peties nupiauti: 
matai,kad jau prasidėjo gangrena. Greičiau eik į 
daktarą, nes tuoj bus vėlu.

Vaikinas nustebo, ištempė ausis ir, suėmęs svei
kąja ranką sopamąją, balsu pravirko.

—Greičiau bėk į daktarą, ko dar stovinėji — 
rūsčiai sušneko Gudelis.

Nelaimingasis norėjo dar ką pasakyti, bet pamatęs, 
kad prie jo artinasi piktas pasišiaušęs darbininkas, vynio
damas skarmalais ranką, išsinešdino.

Užrakinęs duris, .Jonas vėl nuėjo už indaujų ir, kaip - 
nieko nebūta, nuvirto ant savo čiužinio.

Gatvėj išgirdo Gudelis: ne tai šuo sustaugė, ne tai 
vėjas sušvilpė. įsiklausė. Bet ūmai dunktelėjo jam į širdį 
nujautimas, kad žmogus leistas grožiui ir artimo meilei: 
jis suprato negerai padaręs, suprato ne teisę apėjęs, o 
šventvagiškai sulaužęs didžiausią žmogaus pareigą: be 
to, jis dar pamatė, kad ir iš tikiųjų vaikinui gresia pa
vojus, ir kad vienintelis vaistas sulaikyti gangrenai, tai 
ko veikiausiai aptepti ranką jodu, pridėti kompresą ir 
tuojau nugabenti nelaimingąjį į ligoninę.

—Jonai! Jonai!—susuko jis, išbėgęs iŠ kabineto,— Sėdi iš kairės: Glorija Razvadauskaitė, Laima Ja kutytė, Juozas Vaišagas, Ona Ivaškiene (Sambų 
bėk greičiau pavyk šitą vaikiną ir sugrąžink jį atgal. rio vedėja), Vytautas Ivaška, Valentina Sčiukait ė, Audronė Lapinskaitė. Stovi pirmoj eilėj iš kai-

—Vaikiną? Kam? Kuri vaikiną? nustebo Jonas. rėš; Audronė Barūnaitė, Felicija Petravičiūtė, Gi rėš: Audronė Barūnaitė, Elicija Petravičiūtė, Gi
—Jonei, broliuk! Ryt rublinę iš manęs gausi, tik pa- šaitis. Marytė Grinkevičiūtė, Helga Greiverytė. Stovi antroj eilėj iš kairės: Dangerutis Aukftti- 

vyk man jį ir sugrąžink. kalnis, Gediminas Ivaška, Algis Lap&ys, Alfonsas Baika, Irvinas Kodinskas ir Laimutis Tamofai-
(Bus daugiau) tis. Nėra Broniaus Banaičio.

turėjo dideli pasi
sekimą.

Be Sambūrio neapseina- 
ma Vasario 16 ir kitų di
desnių švenčių metu, jis 
kviečiamas ir įvairių drau
gijų pobūvių programose 
dalyvauti.

Sambūris dalyvavo JAV 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventėje Chicagoje 1957 m. 
Jis buvo vienintelis, kuris 
šoko visus programoj bu
vusius 16 šokių -ir dar du 
šokiu “magaryčioms”. (Iš 
viso Sambūris moka šokti 
apie 40 šokių). Kito tokio 
pajėgaus sambūrio ten ne
buvo.

Per 23 metus Sambūris 
yra turėjęs apie 1,000 pa
sirodymų ir dauguma jų 
buvo amerikiečiams.

Visa šita rodo, kokio pa
jėgumo ir lygio yra O. I. 
vadovaujamas Sambūris.

Iš toliau žiūrint gali at
rodyt, kad visa tai paprastai 
pasidaro, bet iš arčiau į 
Sambūrio darbą pasižiūrė
jęs, pamatai, ,koks jis sun
kus, kiek daug kantrybės 
reikia turėti, kiek laiko 
sugaišti, kol* tokius 5-6 
metų “baletininkus” išmo
kai vien tik tinkamai pa
sisukti. O ir vyresniuosius

Tortas
Svarą migdolų su žieve 

ir svarą cukraus sumalti 
mašinėle, išplakti 10 kiau
šinių baltymus, sumaišyti 
juos su sumaltais migdolais 
ir cukrami, supilti į 2 tor
tų formas ir kepti 350 laip
snių karštyje.

Kremas perdėjimui ir 
aptepimui šitaip padaro
mas: Imti tų dešimties kiau
šinių tiynius ir juos su 1 
švara cukraus pudros ištrin
ti, tris ketvirdalius svaro 
sviesto ištrinti kol putuos 
ir sumaišyti su puse svaro 

: ištirpyto šokolado. Viską 
gerai išmaišius, perdėti tor
tą, ištepti jo viršų ir šo
nus. Padėti šaltoj vietoj.

ŽALGIRIO MŪŠIS

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

Knygelės kaina 50 centų.
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Ką nuo Lietuvos žmonių slepia
(E) Jau žinoma iš pra

eities, kad sovietinė cenzū
ra Lietuvoje išbraukia da
žniausiai visa, kas užsienyje 
primenama apie sovietinę 
okupaciją Pabaltyje. Taip 
jvyko ir šj kartą, Jungtinė
se Tautose einant svarsty
mams apie kolonializmo 
likvidavimą. Iš Didž. Bri
tanijos delegato Ormsby- 
Gorės kalbos tuo klausimu 
Vilniaus “Tiesa”, remda
masi “Tasso” pranešimu, 
davė tik tiek: “Iš pat pra
džių jis mėgino apjuodinti 
Tarybų Sąjungos politiką, 
šmeižikiškai teigdamas, kad 
TSRS naudoja kolonijų 
tautų kovą už nepriklau
somybę saviems tikslams 
ir kad ji, esą, raginanti 
siekti ne taikos, o chaoso”. 
Tai ir viskas. Kad Ormsby- 
Gore sulygino Vakarų iš
laisvintų tautų skaičius su 
sovietinėmis aneksijomis, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija pavadino “naujomis 
sovietų kolonijomis pa- 
auslyje”,
kad priminė politini, ūkini 
ir kitokj Rytų Europos tau
tų išnaudojimą, apie tai 
“Tass” ir “Tiesa” nė žode
liu nepažymi.

Sovietinė cenzūra Lietu
voje, norėdama išvengti 
Pabaltijo minėjimo, išbrau
kė ne tik Didž. Britanijos 
delegato pareiškimus Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo 
tautų atžvilgiu, bet nepra
leido Į visuomenę nė žode
lio nei apie incidentą, įvy
kusį JT plenume ryšium su 
britų delegato pareiškimais. 
Kaip žinoma, sovietų dele- 
tas Zorinas, elgdamasis 
pagal Chruščiovo duotą 
pavyzdį, kumštimis daužė 
stalą, šūkavo, kai britų de-

KALĖDŲ LINKĖJIMAI 
KELEIVIUI

Mano mintys lakūnėlės:
Greita sparnės paslaptingos, 
Skrenda, skrenda skrajūnėlės 
Palinkėt kloties laimingos

Tau,Keleivi, liaudies broli! 
Kurs sargyboje budėji, 
Sergsti laisvę čia ir toli 
Nuo despotų, nuo engėjų...

čia svetur mūs’ tautai spindi, 
It žvaigždė dangaus mėlynėj, 
čia veikla tavoji svarbi 
Skelbia vardą mūs’ tėvynės :-

Po Amerikos padangę- 
Antrą mūs’ tėvynę mielą, 
Garsini mūs’ tautą brangią- 
Jos kultūrą ir jos sielą.

Už gerovę darbo masių,
Su šviesos kardu kovoji;
Ir lygybę jų tarp rasių,
Ir brolybę puoselėji.

Kai Kalėdų džiaugsmas žydi- 
Naujas Metas jau arti, 
Mano mintys Tave lydi.
Viso labo Tau linki.

Eglutė
Chicago, III.

f

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

* Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, M

legatas priminė sovietinį 
kolonializmą Lietuvoje ir 
kitur Pabaltyje. Sovietiniai 
cenzoriai Lietuvoje nepra
leido pranešimo apie tą 

' Žolino triukšmavimą, iš- 
j braukė ir jo susikirtimą su 
*JT plenumo p-ku Bolandu. 
(Mat, jei būtų buvę leista 
pranešti apie tą incidentą, 

] būtų reikėję paminėti in
cidento priežastį, akstiną, 
būtų reikėję minėti Pabal
tijo kraštus. O to sovietiniai 
cenzoriai norėjo būtinai 
išvengti, vildamiesi, kad 
Lietuvos gyventojai ir ne
sužinos, kad New Yorke 
Jungtinėse Tautose buvo 

! vėl iškeltas Lietuvos klau- 
mas.

Žinoma, Lietuvos gyven
tojai apie tai visvien suži
nojo, būtent iš laisvojo pa
saulio lietuviškų ir kitokių 

' transliacijų. Šitas įvykis dar 
kartą patvirtina, kaip svar- 
'bu yra, kad okupuotojo 
krašto gyventojai iš laisvo
jo pasaulio nuolat būtų 
{tiksliai informuojami ra
dijo ir kitais keliais.

BALFO ŽINIOS

New Yorke vyksta 
Balfo vajus

šiais metais Balfo vajus 
:New Yorke vykdomas Cen
tro Valdybos. Mėnesio lai- 
.kotarpyje į prašymus atsi- 
Į liepė per 2000 asmenų, 
kurie jau suaukojo bendrie-
sipmfi oalnnss railralamc

šalpai 10,000 dolerių. Stam
biausieji aukotojai buvo 
Detroitas—$3,000, Chicago 
apskritis — $2,501, Bosto
nas —$1,000, Clevelando 
trys skyriai $922,23. Stam- 
ibiausia asmeninė auka bu
vo prel. F. M. Juro iš Law- 
rence, Mass. — 100 dolerių.

: Smulkesnis aukotojų sąra- 
Į šas bus paskelbtas vėliau, 
į JAV parama V. Vokietijai

Daugelis klaidingai tvir
tina, kad V. Vokietija jau 
visai atsistatė, ne tik sava
rankiškai ir gerai gyvena, 
bet ir kitiems gali ir pade
da. Statistika rodo ką kitą.

{1960 m. iš JAV i Vokietiją Lakehurst, N. J 
i paramą siuntė 23 agentū
ros (panašios į Balfą). Viso 
ten nugabenta per 40 milio
nų svaių gėrybių už 5 mil. 
dolerių. Pinigais nusiųsta 
per milioną dolerių. Balfas 
šioje statistikoje užima ga
na svarbią vietą — arti 
miliono sv. gėrybėmis ir 
per $50,000.00 pinigais. Vi
sa ši šalpos veikla Vokieti
joj yra stipriai remiama 
JAV valdžios (maistas) ir 
vokiečių vyriausybės (per
vežimas).

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

arti 2,000 dolerių. Vajaus 
proga įvyko du parengimai: 

i Operetės choro koncertas 
ir dramos vaidinimas “Vie
nas ir kiti”.

Laukiama ir prašoma 
aukų iš visų vėluojančiųjų, 
nes vajų norima užbaigti 
dar šiais metais.

Vaistų siuntinukai grįžta
Vaistus į SSSR galima 

siųsti tik gerus, Anapus iš
rašytus receptus į vidų įdė
jus. Be tinkamų receptų 
siuntinukai grįžta iš Mas
kvos muitinės. Lengvatoms 
gauti vilties beveik nėra.

Nacių kankiniai
Nukentėję nuo nacių gali 

gauti atlyginimą. Šią žinutę 
paskelbus, į Balfo Centrą 
suplaukė labai daug prašy 
mų. Tačiau pagal turimas 
Balfe informacijas į tą at
lyginimą tuo tarpu gali reik
šti pretenzijas tik tie, kurie 
1953 m. spalio 1 d. buvo 
tremtiniai (refugee). Smul
kesnės atlyginimo taisyklės 
bus paskelbtos vėliau, jų 
tuo tarpu Balfas neturi.

Balfo Seime suaukota 
10,000 dolerių

Lapkričio 25-27 d. Čika
goje įvykusiame Balfo Sei
me įvairūs skyriai, organi
zacijos ir pavieniai asme
nys suaukojo bendrajai

NEW ORLEANS’E VIS DAR NERAMU

Viršuje 4 baltieji mokiniai eina į baltųjų ir juodųjų 
mišrią mokyklą, o federalinio maršalo padėjėjas juos 
saugo. Apačioje Lynn ir Michael McKinley žiūri į jų 
namų išmuštą langą, ką padarė segregacionistai, ku
rie ragina visus tėvus boikotuoti mišrią mokyklą. ..

Mrs. John Post iš Beloit, 
Wis., užsakė laikraštį Mr. 
& Mrs. Wasiliams, Rock- 
ford, ILL.

♦ ♦ #
J. Kasper iš Richmond 

Hill, N. Y., švenčių proga 
užsakė laikrašti savo svai
niui, St. Petersburg, Fla.

* * *
Mrs. Ludvikėnas iš De- j 

troit, Mich., atnaujino pre- : 
numeratą savo vyrui To- ; Nashua» N- H- 
mui Ludvikėnui, ten pat. i---------------------------

* # *
Mrs. Ella Bružaitienė, JlCSkojltMli

užsakė laikraštį savo mo- ■ --------
tinai Mrs. M. Paulovich, Jw>2°

te:
«■* *

Joe Alkauskas iš Fair- 
mont, W. Va., užsakė lai
kraštį ir kalendorių savo 
draugui John Baltušnikui, 
Quilmes, Argentinoje.

# ♦ *
John ir Linda Baranaus

kai atnaujino prenumeratą 
savo seneliui B. Czyvui, 
Lawrence, Mass., jo gimta
dienio proga* * *

K. Kazilas iš Amsterdam, 
N. Y., užsakė laikraštį Mrs. 
Rozalijai Ligmalis, ten pat.

UŽSAKĖ KELEIVĮ 
DOVANŲ St.

L. Šmulkštys, Chicago, 
ILL., užsakė laikraštį ir 
kalendorių G. Gribui, 
Petersburg, Fla.

* c *Mrs. Julius G. Ramaika
is Portsmouth, N. H., S. Blynas iš Bridgeport, 
švenčių proga atnaujino Conn., atnaujino prenume- 
prerumeratą Mrs. Rožei ratą S. Bendikui, Vokieti- 
Ramaikienei, Nashua. N. H. joje.

« * « * * *
Vincas Kishkis iš Hyde Mrs. R. N. Partridge iš 

Park, Mass., atnaujino pre- Keene, N. H., atnaujino 
numeratą ir užsakė kalen- prenumeratą pusmečiui sa- 
dorių Mrs. Lenai Yanulis, i vo tėvui Petrui Tamuloniui, 
Hyde Park Mass. i Nashua, N. H.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Atsiuntė Amerikoje 

pašnipinėti

Parašykite apie kryžiuočių

Kartu su prenumerata siun
čiu šiek tiek Maikio tėvo ba
tams. Tegul jis nepavargsta ir 
j mano namus tegul vaikšto ir 
kitais metais. Man, senam an
gliakasiui ir pensininkui, malo
nu, kad Maikis su tėvu pakaso 
padus visiems monelninkams, 
ar tai jie būtų iš Maskvos ar 
iš Romos.

Būtų gerai, jei isleistumėte 
knygą apie kryžiuočių palikonis 
ir svieto mulkintojus, kurių 
ir šiandien netrūksta.

Linkiu visam Keleivio štabui 
viso labo.

J. Skinderis
Clinton, Ind.

Dovana tėvai

Gerbiamieji,
Siunčiu $10: $4 metinės 

prenumeratos, 75 cent. už ka
lendorių, o likusieji $5.25 te
gu bus* tėvui, kuris galės ma- 
korkos nusipirkti.

Visam Keleivio štabui geriau
sių linkėjimų. Linksmai pra
leisti šventes ir laimingų 1961 
metų.

Vincas Kalvelis 
Brooklyn, N. Y.

Jis juk ne lietuvis

Skauda skaityti amerikiečių 
laikraščiuose apie komunistų 
šnipus Sobolius, nes ten rašo
ma taip, lyg jie būtų lietuviai. 
O juk iš tikrųjų jie yra žydai.

čia nenoriu pasakyti, kad 
visi lietuviai yra geri žmonės 
ir visi

. nakesti. ___ ____
j i------- -r -» — T

. rašomi j lietuvių sąskaitą. 
Mes turėtume prieš tai protes-

Gruodžio 15 d. iš Lietu
vos atvyko 15 asmenų eks
kursija, kuri čia išbus 2 sa- 
vaiti.

kas, mokytojas - Eduardas 
Eismontas, Naumiesčio kol
chozo pirm. Kostas Glikas, 
spaudos fotografas Juozas 
Grikenis, dramos patarėjas 
Juozas Chvilickas, ekonomi
stas Kazys Meškauskas, žur
nalistas Michail Robinzon. 
rašytojas Michail Sluckis, 
inžinierė Nina Sadauskaitė, 
spaudos fotografas Leonas 
Tautrimas (Dimitro sūnus), 
tarnautojas Algirdas Utkus, 
vertėjas Nikolaj F. Aleliujev 
ir inžinierius Lev P. šuva-' 
lov.

KARALIENĖS MIKALDOS SABIJOS PRANAŠYSTĖS
________ Seniaus Lietuvoje žmonės labai jdomavosi Karalienės Mikal-

isi Žvdai dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi
įsi zyaai negeri bet negaliu pįidydaVę Dabar teko gauti originaiQ tos knygelės, kuri 1880 me-
RSLl. Kili Intll nlnon dofkoi • lr_x. i—u— ±*__ x t/ ivs«»x vrasx

J Simutis

parap.,
DVARECKO iš Mer- 

Puvočių kaimo. Rašyki-
Felix Dware 
967 Park Avė. 
Woonsocket, R. I.

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Kas yra Dievas šio svieto? Ir Jė
zus persergėjo savo makytinius tar
damas tokiais žodžiais Even. Mato 
23:8. e: Ale jūs nesivadinkite Rabi, 
nes vienas yra jūsų mokytojas Kris
tus, bet jūs visi esate broliai; ir nei 
vieno nevadinkite šventu tėvu ant 
žemės, nes vienas yni jūsų Tėvas, 
kurs danguje yra; ir nevadinkitės 
mokytojais, nes vienas yra jūsų mo
kytojas Kristus. Vyriausiasis tarp jū
sų testovi jūsų tarnas, nes kas pats 
Dasiaukština, tas bus pažemintas, ir 
kas pats pasižemina, tas bus paauk
štintas. Bėda jums rašte mokytiems.

Pranašas Ezekielis 28:1 sako: Ir 
Pono Dievo žodis atėjęs man tarė: 
Tu, žmogaus vaike, sakyk kunigaik
ščiui iš Tyraus, taip kalba Viešpats 
Ponas Dievas: Todėl, kad tavo širdis 
iidžiuoiasi, tardama aš esu Dievu, 
iš sėdžiu Dievo karakrėslyje ant IJ 
‘autu bei liežuvių (ant juru vidurio), I • 
ir tačiau žmogumi, o ne Dievu bū- j I 
damas, ir vienok tavo širdis didžiuo- Į J 
iasi nei Dievo širdis. Štai tu dedies I S 
orotingesnis už angela, kad tau nei 
jokia paslaptis nepaslėpta esanti. Ir 
būk savo išmintimi ir protu toki 
turtų sau pasigaminęs ir aukso bei 
-idabro turtus sukrovęs. Kas bus pa
siaukštinęs, tas bus pažemintas.

Pranašas Ezekielis 28:5. Ir būk sa- 
•o didžia išmintimi bei prekiavimu 
<itoki turtų padauginęs ii to tu pa- 
-ididžiavai savo didžia gerybe. Dėl 
‘o Viešpats Dievas šitaip kalba: Ka
la n vi tavo širdis didžiuojasi nei Die
vo širdis, todėl štai aš svetimus ant 
tavęs užsiusiu, būtent, pagonių smar
kiuosius. Tie savo kardų ištrauks ant 
tavęs ir tavo gražios išminties, ir ta
vo didžiųjų garbę pavers j gėdų. Jie 
tave žemyn i duobę įstums, kad tu 
ant vidurio jūrų tarpe tautų mirtu
mei lyg mirtimi užmuštųjų. Matysi, 
ir tu tada sakysi po akimis savo šu
tytojo *aš esmi Dievu* ? Tikrai, tu ne 
Dievu, bet žmogumi ir savo žudvto- 
ių rankose esi. Tu turėsi mirti kaip 
neapipjaustytieji rankose svetimųjų,
-es aš tai kalbėjau, tarė Viešpats 
Ponas Dievas ir Dievo žodis, atėjės 
man tarė: Tu žmogaus vaike, pakelk 
raudojimų ant karaliaus iš Tyraus ir 
tark anie jį, taip taria Viešpats Po
nas Dievas: tu esi čystas pečvietis 
nilnas išminties ir tikrai tūlai gra
žus.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 4 lst St, Clevelaad 5, OĮUo
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pro
tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarų. i

Puslapis septintai 
KAS UŽ KĄ BALSAVO

Garsusis Gallup visuo
menės nuomonės spėjimo 
institutas skelbia, kaip kas 
balsavo 1956 ir 1960 metų 
rinkimuose.

Tada už demokratų at-Atvyko šie asmenys: Mo 
kytojas Jurgis Banaitis, ra-{stovą Stevensoną protestan- 
Šytojas Alfonsas Bieliaus- tų balsavo 37'"•, o šiemet

už Kennedy 38' "<.
Katalikų anuomet už 

Stevensoną balsavo 51%, 
o šiemet už Kennedy 78%.

Žydų už Stevensoną bal
savo 75%, už Kennedy 
81%.

Nėgių už Stevensoną 
balsavo 61%, už Kennedy 
68%.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Priprato, kaip kiaulė j žirnius. $7.00

Lietuviška* angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
'raitis, 586 puslapiai, kaina

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems savo klijentams linki

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine
IR

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
VADOVYBĖ

me
tais buvo Į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išieiao Petras Pieske- 
yičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jj prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

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

-1
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltor.o 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- 
NTERIL, 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, I jardas 54” platumo ............................. $4.15
• Moterų DIP.BTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

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

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

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. S71.00
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 1

SIUNTIMAS VAISTŲ TRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA- J 
BAR GALIMA SIŲST! TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

51 Renervoir St., CAMBRIDGE, Mans. Tel. KI 7-9705 •
T A Z A B

i

f

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam daroui, au idėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 110,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai j 

lr dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar į 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą. Į

SŲA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei- J 
čiai. į

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

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilto senatvės.

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

Dr. M. J. VINIKAS

307 Went 30th Street, New York 1, N. Y.

t



Fuslapis aštuntas

Vietines žinios
Didžiojoj Lietuvių Dr-joj 

ta pati vadovybė

Didžiausia Bostono lietu
vių organizacija—So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gija. gruodžio 15 d. rinko 
naują draugijos vadovybę.
Dėl blogo oro rinkimuose 
dalyvavo tik ketvirtadalis 
visų narių. Vadovybėj pali
ko beveik visi tie patys as
menys, kurie ir šiemet jo
je buvo, būtent: pirm. adv.
John Grigalus, vicepirm. 
adv. Anthony J. Young, se
kret. Albonas Neviera, fin. 
seki-. John Roman, ižd. Juo
zas Arlauskas, marš. Char
les Yushka, kontrolės komi
sijoj—Adam Druzdis, Sta
sys Jakutis ir dr. Joseph An- 
tanels.

šiek tiek pasikeitė direk
torių taivba. Pagal balsų 
daugumą i ją dabar Įeina: 
Edmundas Ketvirtis. Alex- 
ander Chaplikas, Longinas 
Švelnis, dr. Anthony Kapo- 
chy, Stanley Griganavičius,
Joseph Lekys ir Bronis 
Kontrim. Iš jų nauji yra E.
Ketvirtis ir B. Kontrim. Iš 
buvusiųjų nebeiėjo A. J.
Namaksy ir S. Kontautas.

Įdomu pažymėti, kad į imamos, 
fin. sekr. vietą J. Roman be-
Įėjo vos 13 balsų dauguma. Bendruomenės susirinkimas
Jam ant kulnų lipo V. Stel-j _____
mokas. Matyti, rinkimuose! Sausio 7 d. 7 vai. vak. 
dalyvavo daugumatų,ku-rpaUįįngS Sąjungos namuo-
į ie nedalyvavo susirinkime, se šaukiamas Lietuvių B-nės i7~mokesči2’ 'sumažės neš 
kuriame J. Roman draugi- Bostono apylinkės metinis 
jos narius lygino su galva- narjų susirinkimas. Valdyba 
Jais* kviečia visus lietuvius daly

vauti šiame susirinkime.Kitas įdomus faktas—i 
draugijos direktorių tarybą 
vos neįėjo viena moteris— 
Ona Ivaškienė. Jai trūko tik 
3 balsų. Jei ji būtų įėjusi, ji 
būtų buvusi trečioji moteris 
draugijos vadovybėje nuo 
jos Įsteigimo.

Gavo medžiagos apie 
Lietuvos komunistus

Tomas Remeikis Chica
gos unversitete ruošiasi 
politinių mokslų daktaro 
laipsniui gauti. Jis rašo apie 
Lietuvos komunistus. Savo 
darbui medžiagą rinkda
mas, praeitą savaitę jis 
buvo atvykęs į Bostoną. 
Čia Keleivio knygyne jis 
rado brangios jam medžia
gos.

Galite gauti gražių odinių 
albumų

Vokietijoje 
invalidas gamina

gyvenantis 
gražius

tautniais papuošimais odi
nius albumus, kuriuos aš į 
pai duodu be pelno tik no- į Dailininkas Viktoras Vi- 
rėdamas tam tautiečiui pa- zgirda roošiasi savo tapybos 
dėti. iir vitražų parodai, kuri nu-

Kreiptis: P. Jančauskas. matoma atidalyti vasario 
48 Stockton St., Dorchester pradžioje Almus galerijoj 
24, Mass., tel. CY 8-8590.' Great Necke, N. Y.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadtvay. 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. Vbas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- HasdeŠimt dolerių Senatvės 
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. .Mes, siuntinį perpakavę, i .. —, ,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. j pCMSlJOS. 1 Odei JO DUVę IT1O-

A t siųst i paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika. l kiniai ir kolegos gerai pa-
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai teL Į 6 6 K

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IMTI RISTO įraliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo *1 iki » vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. rylų iki 7 vai. rak. ir šeštadieniai* nue 8 ryte iki 2 vai. po pietą.

VEII&JAS: JONAS AlMt.VOMS

Lituanistikos Mokyklos 
Kalėdų eglutė

Šiais metais Bostono Li
tuanistikos Mokykla rengia 
Kalėdų Eglutės programą 
pirmadienį, gruodžio 26 d. 
3 vai. p. p. paiapijos salėje 
po bažnyčia.

Programą atliks moky
klos jaunesnieji mokiniai. 
Bus mokytojos V. Čepaitės 
parengtas vaikų choras, O. 
Ivaškienės parengta plasti
ka ir tautiniai šokiai ir akt. 
B. Kerbelienės bei kitų mo
kytojų parengta žodinė pro
giama.

Kaip paprastai, po pro
gramos yra laukiamas Ka
lėdų senelis iš Lietuvos su 
dovanomis vaikams. Tėvai 
prašomi pasirūpinti, kad 
visi vaikučiai gautų dova
nėles. Jos bus priimtos prieš 
programą salėje prie įėjimo.

Į programą kviečiami ne 
tik mokyklos mokiniai ir 
jų tėvai, bet ir visi lietuviai, 
kurie domisi lietuviškos mo
kyklos veikla. Taip pat 
kviečiami tėvai su tokiais 
vaikais, kurie dar moky
klos nelanko. Tokių vaikų 
dovanėlės taip pat bus pri-

Bendruomenė* nario 
mokestis

Valdyba maloniai prašo 
visus Bendiuomenės narius 
sumokėti metinį nario mo
kestį — 2 dol. už šiuos men
tus. Tą mokestį galima 
įmokėti per organizacijas, 
kurios įstojo Bendruomenę,
O. IVaškienei (Lithuanian 
Fumiture Co., 366 W 
Broadvvay, S. Bostone, ar 
J. Vaičaičiui ( General Par
cel Co., 359 W Broadvvay, 
S. Boston).

Šventes praleis kalnuose

Lietuvos garbės konsulas 
i adv. Anthony 0. Shallna su 
žmona Kalėdas ir Naujuosis 
Metus žada praleisti Pocono 
kalnuose, Per.nsylvanijoje.

V. Vizgirdos paroda 
Niujorke

Lietuvių evangelikų žiniai
Kalėdų sekmadienį, gruo

džio 25 d., 2 vai. po pietų 
41 Highland St. Roxbury,

Šiuo metu prof. Steponas nutikimas Lietuvos Piliečių ___ .
t. . . Dr-jos didžiojoj salėj, rengia ciantiems Siuntimus | Lie*Kairys po operacijos tolime- 2/ 7, . T t .......... “ "

Mass., latvių “Highland sniam gydymui išvežtas į *u»'os poro u
Street Lutheran Church” 

j įvyks Bostono ir jo apylin
kės gyvenantiems lietuviams 
pamaldos, kurias laikys 
teologas A. Žilinskas.

Lietuvių Evangelikų 
Valdyba

Prieitauraujančio* žinios•
Pagal gaunamus iš Lie

tuvos ir Latvijos laiškus, 
susidaro įspūdis, kad nuo... .ir Valentina Minkai, turės 
ateinančių metų pradžios, specialę programą Kalėdų 
rusai ruošiasi visiškai su-i antiąia diena, tai yra otuo- 
stabdyti siuntinių siuntinių. !džio^ d D* 1;3J ik^:30 

Tuo tarpu grįžę iš Mas
kvos pasakoja, kad ryšium
su sovietinių pinigų pakei
timu, rusai nori ir vėl pa
kelti muitus, kai tuo tarpu 
amerikonai yra griežtai i 
prieš tai nusistatę.

Aišku savaime, sunku yra • 
atspėti, kas bus ateinančiais
metais, ir todėl yra patar- Akademinio Skautų Su
tina tiems, kurie ruošiasi jūdžio Bostono skyrius...... _ _ ~ ____  w__ j
siųsti siuntinius savo arti- 26 d., pirmadienį, [Bostono Lietuvių Tautinių šo-

«an«A ma™; 7:30 vai. vak. Lietuviu Pi-.kiy Sambūrio tautinių šokių irmiesiems sausio menes},
išsiųsti juos iki šių metų ^ečių D—jos naujojoj salėj 
pabaigos. A. K. rengia kalėdinius šokius.

Dideli* planas Bostonui 
pertvarkyti

Sumanyta Bostoną žy
miai pertvarkyti. Vien pa
ruošiamiesiems dar bams 

J numatytos stambios sumos. 
Federalinė valdžia prie mie- 

■ sto tvarkymo jau dedasi su
33 milionais dolerių.

Tikimasi, kad miestą per
tvarkius, jis bus ne tik vie
nas orražhiiu. het kad tadav O’-—""T;* ’ZT--- ----- -------

žymiai padidės mokesčiais 
apdedamų pastatų skaičius.
Sakoma, kad po 10 metų 
mokesčiai nuo nuosavybės 
sumažėsią visu trečdaliu.

Ar taip bus, pamatysime.
O kad miestą reikia pertvar
kyti, tuo niekas neabejoja.

Aukos Vasario 16 
Gimnazijai

Būrelis N 120 Vasario
16 Gimnazijai Remti, kuris
įsisteigė 1952 m. rugsėjo
m. ir per tą laiką surinko
ir gimnazijai pasiuntė 2390
dol., maloniai kviečia gerb. Y
visuomenę Kalėdų švenčių f®13’)?3 atdara :

....... Kasdien 9 A. M. 6 P. M.proga prisiminti toj gimna- . šeštadieniais š A. M. - 4 P. M. 
zijoj esantį jaunimą ir pa
gal išgalės paskirti bent 
kokią auką. Aukas galima 
pasiųsti ir per Keleivio ;
Red., 636 E Broadvvay S.
Boston 27, Mass.

Inžinieriai remia savo 
profesorių

Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Bostono 
skyrius gruodžio 17 d. susi
rinkime prisiminė prof. Ste
poną Kairį, kuris yra buvęs 
nevieno, susirinkime daly
vavusio, profesorium. Jie 
apsvarstė prof. S. Kairio pa
dėtį ir sudėjo virš 200 dole
rių jam paremti.

Kaip žinoma, prof. Stepo
nas Kairys pamažu sveiksta 
po operacijos. Jam nuplauta 
koja virš kelio, nes buvo 
pradėjusi gangrenuoti. Da
bar jis sveiksta poilsio na
muose netoli New Yorko. 
Daug išlaidų buvo ligos me
tu, nemažai ir dabar tenka 
mokėti, o profesorius pats 
per mėnesį tegauna po ke-

darė jį prisiminę nelaimėje. 
Beje, prof. St. Kaiiys yra

Inžinierių ir Architektų Bo
stono skyriaus garbės naiys.

Skyriui šiuo metu vado
vauja inž. Bronius Galinis.
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Prof. St. Kairio adresas
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 31 d. Naujų metų

Vilią Mon Repos 
Landing Avė, 

Smithtown, L. L, N. Y.

Lietuvių Radio Korp. 
klausytojams

Lietuvių Radio Korp. se
niausia programa N. An
glijoj, kurią veda Steponas į klausomybės sukakties minėji

mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALT skyrius.

Balandžio 9 d. Lietuvių Pi- 
val. po pietų. [liečiu Drjos salėj Lietuvių

Kviečiame pasiklausyti. [Darbininkų Dr-jos 21 kuopos 
Sekmadienį, gruodžio 25 banketas.

d. transliacijos nebus.
St ir V. Minkai Balandžio 21 d. Prudencijos

Skautų akademikų Šokiai

rengia kalėdinius šokius. 
Grieš geras orkestras.

Visi kviečiami kartu su 
akademikais linksmai tą! 
vakarą praleisti.

kt. vakaras-banketas.

Aukojo ligoninis

Bostono Moterų Klubas 
Kalėdų švenčių proga pa-

Dr. B. Matulionį. Kanadoje siuntė ! Vokietiją aukų lie- 
tuviams ligoniams ir vai- 

Daktaras Balys Matulio- ^ams sušelpti.
nis, kuris dirba džiovininkų 
ligoninėj Wilalum Lake, R.
I., Kalėdų šventes praleis
pas savo dukterį Halifaxe, į Ina ir Kostas Nenortai 
Kanadoje. Grįš gruodžio 27 praeitą savaitę sulaukė įpė- 
dieną dinio sūnaus. Sveikiname!

Nenortai sulaukė sūnau*

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

[Kviečiame" visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

•Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
tmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piasiti 
{riežtukų nuo už štuką. Siunčiame su lnturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

: General Parcel & Travel Co., Ine» - z 
* 359 W. Broad way, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE į

Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ >275.00
j GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 

14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
I________________________—

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STn DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- zw z» 79/1/
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

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

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

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

382a W- BROADWAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyras šventadienius, ir sekmad-

Charles J. Kay
LIETUVIS

l’lumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti *275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS. 3
nmunsnsnrnfflnS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
Jas laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnan yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Sausio 22 d. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos 3 aukšto salėj Bostono 

' Lietuvių Mišraus Choro 
tinis banketas.

Vasario 5 d. Lietuvių Radijo 
IKorp. talentų popietis Lietuvių 
' Pil. Dr-jos didž. salėj.

e
Vasario 19 d. Lietuvos nepri-

koncertas Jordan turite galimybę suda-Bakienės 
Hali salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

•
Gegužės 7 d. Lietuvių Pi

liečiu Dr-jos 3 aukšto salėj

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Nepaprastai Svarbus
PRANEŠIMAS 

Visiems Tautiečiams, Siun-

tuvą ir į Kitu* Kraštu*.
General Parcel & Travel Co. 

359 W. Broadvvay 
So. Boston, Mas*. 

me~ Šių metų gruodžio 28 ir 39
dienomis ruošia didžiulį 
visų rūšių medžiagų 
IŠPARDAVIMĄ.

Prašome įsidėmėti, kad už 
nupirktas medžiagas Jūs 
galite atsiskaityti 60 dienų 
laikotarpyje ii* už tai mes. 
neimame jokių papildomų j 
mokesčių.

Be to, kiekvienas, kas pri
duos tomis dienomis savo 
siuntinį, gaus nemokamai 
vyriškam arba moteriškam 
kostiumui medžiagą. Mes 
kviečiame mielus tautiečius 
pasinaudoti šituo retu pasiū
lymu ir įsitikrinti, kad Jūs

ryti savo artimiems siunti
nius žymiai papigintomis 
kainomis. Smulkesnės infor
macijos reikalu prašome 
kreiptis asmeniškai, arba 
skambinti telefonu:

AN 8-5040
General Parcel & Travel Co. 

359 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

(Skelb.)

PARDUODAMA ŽOLIŲ. ŽIEDU, 
ŠAKNŲ IR LAPŲ KRAUTUVE

Parsiduoda visokių žiedų, šaknų ir 
lapų gyduolėms už labai žemų kai
na. Priežastis savininko mirtis. Kas 
torėtų tokiu bizniu verstis ar jau 
verčiasi, malonėkit pasiteirauti pas 
S. Rainard. Tel. TA 5-1613 ar pas 
adv. Peter Shimon Tel. AN 8-2150.

(52

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
[Taisome, šingeliuojame, den- į 
[giame aliuminijum ir dažo-| 
j me iš lauko sienas. J
!Free Ėst imatės

ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO Z
Du broliai lietuviai 

{Charles ir Peter Kislauskai ♦ 
| Garantuojame gerą darbą j

Apsidrauskį

} NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
*

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

BRONIS KONTRIM
Jnstiee of thePeaee——Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

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

______________________________ t
ve v » v v rr.

Dažau ir Taisau
► Lipdau popierius ir taisau į► VT __ i- .__ 1_ _ •_ _ _> Namus iš lauko ir viduje. 4 
f viską, ką pataisyti reikia. * 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

5 »

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

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

Bay View Realty Co I
1672 DORCHESTER AVE^ . 
DORCHESTER 22, MASS. i

Tel.: AV 8-4144 t
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 S iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-06II9

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIEl UVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.

L

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Ameiia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, { 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


