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Indijos Kariuomenė Užpuolė 
Portugalijos Kolonijas

Indijos Kariuomenė Įsiveržė į Portugalijos Mažutes Kolo
nijas Indijoje; Portugalai Ginasi Nuo Užpuolikų;

Indijos Vyriausybė Meluoja, Kad Portugalai “Iš
provokavę Indus; Amerikos Vyriausybė Pa

sipiktinusi Indijos Veidmainyste.

--------- alistinį veidą ir j>o Portuga-
ŠĮ pirmadienį Indijos ka- lijos apiplėšimo seks pana- 

riuomenė Įsiveržė Į Portuga- šūs žygiai prieš Pakistaną, 
lijęs kolonijas Indijoj ir Ceiloną, Butaną, Nepalą, 
siekia jas prijungti prie In- Sikkim’ą. Portugalai pabrė- 
dijos. Indijos vyriausybė žia, kad Amerikos politika 
aiškina, kad portugalai “iš- nepadarė jokios Įtakos i 
provokavę“ indus, bet tai Indijos agresingumą ir tuo 
yra toks aiškus melas, kad patim rodo, kad ta politika 
patys indai jam negali tikė- yra neveiksmingą, 
ti. Portugalų kariuomenė Amerikos vyriausybėje 
Goa srityje priešinasi Indi- Indijos karingumas prieš 
jos Įsiveržėliams, bet abejo- silpną Portugaliją sukėlė 
jama, kad 3,000 portugalų pasišlykštėjimo juo labiau, 
karių galėtų ilgiau gintis kad Amerikos prezidentas 
prieš daug stipresnes Indi- specialiai prašė Indijos va
jos karo pajėgas. dą Nehru nepulti Portugali-

Indijos krašto apsaugos jos žemių.
ministeris Krišna Menon, ži- -------------------------------
nomas ir Jungtinių Tautų Cirko Gaisre ŽUVO

K 285 Su<“W ir Vaikai
trijų pusių atakuoja Goa 
koloniją. O pasaulio spauda Brazilijoj prie Rio de Ja- 
■imi ruvm cavoinin i'ūčii L'SJfl neiro didmiesčio sekmadie-JCIU į/VFX ČAIŽAI? #
Indija sutraukė nemažai ka- gruodžio 17 d. viename 
riuomenės prie Goa koloni- cirke kilo gaisras, kuriame 
jes ir Indijos karo lėktuvai žuvo 295 žmonės, o gal ir 
vienaip vien skraidė virš daugiau ir virš 600 žmonių 
portugalų teritorijos. Apie buvo sužeista. A pač daug 
Indijos ruošimąsi pulti por- vaikų žuvo gaisro nelaimėje 
tugalus ėjo kalbos ir tai jau DauS apdegusių suaugusių
buvo vieša paslaptis. Ameri- ir vaikV Yargu bu? lš£elbėtl 
kos prezidentas Kennedy, nuo mirties ligoninėse dėl 
dar prieš išvykdamas i Pie- skaudžių apdegimų. 
tų Ameriką, pereitos savai- Cirke buvo apie 2,500 žiū- 
tės gale pasiuntė laišką In- rovų, kada prasidėjo gais- 
dijos vadui Nehru ir ragino ras apie 2 vai. popiet. Cir- 
ji nevalioti karo jėgos prieš kas buvo didelėje nailono 
Portugalijos kolonijų liku- palapinėje, kuri supleškėjo 
čius Indijoje, bet Amerikos per 10 minučių. Cirke buvo 
prezidento raginimas nepa- apie 1400 vaikų. Po gaisro, 
veikė “pacifisto“ Nehru ir kai sužeistieji buvo išvežioti 
jo kariuomenė puolė silpną po ligonines, o lavonai r.u- 
Portugaliją, tuo rodydamas.

KARAS TOLIMOJ KATANGOJE NESIBAIGIA

Jungtinių lautų organizacijos pradėtas karas Kongo privincijoj Katangoje dar 
nepasibaigė, nors dabar jau ir Amerikos vyriausybė ragina kraujo praliejimu su
laikyti. Paveiksle du Katangos kariai slepiasi už šarvuoto automobiliaus nuo JT or
ganizacijos kanuolių granatų, žiaurus ir beprasmis karas gal jau greit pasibaigs.

Katangoje JT Karo Jėgos Girias Pergale Vyriausybė Rūpinas
Jungtinių Tautų organi-! to tvarkymo. Ar Čiombė su- Slėptuvių Statymu 

žarijos karas prieš Katan-i tiks vykti i Leopoldvillę, 
gos provincijos vyriausybę į dar nėra žinoma. Jis kartą 
Kongo respublikoje vyksta į derėjosi su centralinės vy-

nera žinoma. Jis 
vyksta derėjosi su centralinės 

jau trečia savaitę. JT gene
ralinis sekretorius ir karo 
vadai, kad jie pergalę jau 
turi savo rangose, bet Eli- 
zabethville miestas dar vis 
nėra galutinai paimtas. To 
miesto gynėjai ginasi prieš 
daug didesnes JT karo jė
gas ir nors patys turi nema
žai aukų, bet ir agresoriai 
turi brangokai užmokėti už į j/l /•. lf
JT organizacijos karingumą Alhuniį, ItU., Jlieste

Vyriausybė paskelbė pla
ną dėl kariškų slėptuvių sta- 

riausybės atstovais, bet ta tymo civiliniams gyvento- 
proga buvo areštuotas ir iš- jams. Vyriausybė numato iš- 
faikytas kelias savaites po leisti iš federalinio iždo 
areštu. . . 700 milionų dolerių, iš tų pi-

JT generalinis sekre- nigų miestai galės parūpinti 
JT organzacijos gense- slėptuves 50-čiai milionų 

ki etorius U Thant sako, kad žmonių, o vėliau dar 20-ciai 
su karo paliaubomis nėra ko milionų žmonių bus paru- 
skubėti, nes JI karo pajė
gos šiuo tarpu laimi.

Prezidentas Kennedy Grįžo 
Iš Venecuelos ir Kolumbijos
Prezidentas Kennedy Savaitgalyje Aplankė Venecuelą

Ir Kolumbiją; Buvo Sustojęs Puertorikoje; Didžiu
lės Minios Sveikino Šiaurės Svečią ir Jo Žmoną; 

Pasirašytos Sutartys Dėl Kai Kurių Pasko
lų; Kelionė Skaitoma Pa vykusia.

Portugalija Kreipias Prezidentas Kennedy pe- 
| reitos savaitės gale buvo nu
vykęs Į Venecuelą ir Kolum
biją Fletų Amerikoje. Ten 
jis buvo pasitiktas labai šir
dingai ir po trumpo svečia- 
vimosi ir Kelių kalbų grižo 
ŠĮ primadieni namo. Vene
cueloje vyriausybė buvo su
kėlusi Į kojas nemažai ka
riuomenės svečiui saugoti, 
kad nepasikartotų Įvykiai, 
kai viceprezidentas Nixon 
lankėsi Venecuelos sostinė 
ir gauja iš anksto susiorga
nizavusių komunistų ji ap
mėtė akmenimis ir kiauši
niais.

Prezidento kelionė buvo 
lyg ir pradžia plačios ūkio 
kėlimo programos Pietų A- 
merikoje. Pradžia jos vyk
dymo, nes Venecueloje pre-

Į JT Organizaciją
Portugalijos vyriausybė 

kreipėsi i Jungtinių Tautų 
organizacijos saugumo ta
rybą, kad ji tuoj pat susi
rinktų ir Indijos agresiją 
apsvarstytų. Sovietų Rusija 
turbūt iš anksto palaimino 
Nehru karingą žygi, todėl 
kokios nors pagalbos Portu
galija iš JT saugumo tary
bos negaus, taip pat ir iš JT 
seimo vargu ji gali tikėtis 
bet kokios paramos, todėl 
prievartavimas liks nenu- 
oaustas.

Indijos Nehru sako, kad 
jis su apgailestavimu papil
dęs agresiją prieš Portuga
liją, bet, girdi, taip reikėję.

Dabar laukiama, kada In-

kad ir pacifistai mėgsta va 
gišiauti, jei tik gali ką nuga
lėti.

Portugalų kolonijos Indi
joj yra mažutės. Didžiausia 
Goa turi virš 600,000 gy
ventojų ir 1344 ketvirtaines 
mylias ploto. Kitos dvi kolo
nijos Diu ir Damao yra visai 
mažutės. Virš pusės Goa gy
ventojų kalba portugalų kal
ba ir yra katalikai, jie daž
nai reikšdavo nepasitenkini
mo dėl Portugalijoj vyrau
jančios diktatūros, bet nie
kada neprašė ir nelaukė iš
laisvinimo iš Indijos. Indi
ja pati su savo kariuomene 
sugalvojo “išlaisvinti” žmo
nes, kurie jokio išlaisvinimo 
nelaukė.

Portugalija Goa sritį va
dina savo provincija ir tą 
kraštą valdo nuo 1510 metų.

Portugalijos vyriausybė, 
skelbdama apie Indijos ka
riuomenės Įsiveržimą Į Goa, 
nurodo, kad Indija sulaužė 
Jungtinių Tautų čarteri, ji 
nekreipė jokio dėmesio į 
tarptautinę teisę ir pasaulio 
tribunolą, taip pat nesiskai
tė su pasaulio opinija. Pa
gal Portugaliją, Indija tik 
pradeda rodyti savo imperi-

vežti i lavonines, daug tėvų 
vaikštinėjo iš ligoninės i li
goninę ir i lavoninę ieško
dami savo dingusių vaikų.

Šita cirko nelaimė yra 
viena iš didžiausių cirko ne
laimių pasaulyje. Amerikoje 
1944 m. Hartforde cirke 
kilęs gaisras sudegiro 168 
žmones ir 487 sužeidė.

NUŽUDYTA

šios 34 metu Houston. Tex. 
mokytojos \Vinifred Jean 
Whittaker lavonas rastas 
po tiltu, jos žudikas polici
jos ieškomas.

ir avantiūrą.
Jungtinių Tautų karo pa

jėgos siekia užimti Katan
gos sostinę ir tam tikslui su 
JAV transporto lėktuvų pa
galba sutraukė prie miesto 
apie 5 ar 6 tūkstančius šve
dų, airių, indų, malajų ir abi- 
sinų karių, kurie jau Įsiveržė 
i miesto centrą ir užima vy
riausybės pozicijas. Kauty
nėse daug civilių žmonių 
yra užmuštų ir sužeistų, bet 
IT karo pranešimai tuo ne- 
sigiria.

Per Belgiją ateina žinių, 
kad JT kariuomenė užėmė 
kai kuriuos didelės belgų 
biznio bendrovės Union Mi- 
niere pastatus ir ta proga 
esą užmušta nemažai tos 
bendrovės tarnautojų ir dar-

' bininkų. Užmuštas ir vienas■
bendrovės vadų, belgų pra
nešimai sako, kad jis buvo 
paskerstas su visais savo 
tarnais namuose, o JT pra- į 
nešimas sako, kad jis žuvo 
kautynėse.

Prezidentas Kennedy ska
tina Konge daryti karo pa
liaubas ir net pasiuntė sa
vo asmenini lėktuvą, kad 
Katangos vadą Čiombę 
nugabentų i Leopoldvillę 
tartis su centraline Kongo 
vyriausybe dėl būsimo kraš-

•intos slėptuvės. Vyriausy
bė rems tik bendrų miestų 
ar atskirų kvartalų slėptu- 

įves, o jei kas nori, gali sta
Trūksta Kalėjimų s™ šeimos slėptuves,

—------. valdžia tik duos patarimų,
Albany, Ga., mieste pe- kajp daryti ir prižiūrės, 

reitą savaitę teisme buvo jęa(j privatūs statytojai ne
teisiami 7 ntgrai ir 4 baltie- sukčiautų ir nemelžtų pub-
ji už “laisvės kelionę ’ inte
gruotame (regių ir baltųjų 
mišriame) aJtobuse Georgi- 
jos keliais. -UJO negrų antra
dienį demorstravo prieš tą 
teismą. Policija juos apsupo 
ir 267 uždari kalėjime. Ke- 
tvitadienį negrai vėl atnau
jino demons raciją ir vėl po
licija apie 2)0 jų areštavo.

Albany riestas turi tik 
56.000 gyventojų ii- nežinia, 
kur miestas ras kalėjimuose 
užtenkamai rietu, kad visus 
gyventojus negrus uždaryt? 

Negrų denonstracijos yra

likos.
Bendrosios slėptuvės bus 

taikomos apsaugai žmonių 
nuo nuodingų radioaktyvi- 
įių nuosėdų.

zidentas Kennedy dalyvavon • • * * W ▼ • • Irlzvnziz/i 10 a !U 011 izlzjizig i **.1_*1_  —__1_ _•___ ___ 1_ * * *_foįvvio į --.aujv^iuo; įsKiimese, Kaip vaistieciams 
Gvinėjos salą, nes Indonezi- = buvo išdalinti nuosavybės 
ja irgi nori kolonijų ir jų dokumentai jų naujai gau

toms žemėms pagal žemės 
reformos planą vykdomą 
Venecuelos vyriausybės. To-

Sudomino Ku,u.s

ieško papuasų žemėje.

Prezidento žodžiai

, 'rikos respublikas dėtis Į 
i oi k Times dienras- “pažangos Sąjungą“ kovoti

, .......................prieš žmonių skurdą, tamsu-
rv praneša, kad jis vazinė- ir visokius nedatek liūs. 
,ęs Sibire ir visur pastebė-; Kennedy bu.

New
čio korespondentas Salisbu-

įęs dideli žmonių susidome- , , . -- ..f ‘ j * ‘ iz j vo labai širdingai pasitiktasurną prezidento Kennedy . »z i v *• -- o< : i iv* - m • ,ir Kolumbijos sostinėj Rzx-zodziais, paskelbtais Izvie-1 J J
stija” laikraštyje. Tas lai
kraščio numeris, kuriame 
buvo Įdėtas pasikalbėjimas 
su prezidentu Kennedy, ei
na iš rankų Į rankas ir vi-

, .. . o sai sudriskęs vis dar skaito-
Lenkijoj Svarstom US mas ir negavusieji jo pasi-

Laisvės Klausimas skaityti laukia, kol išprašys 
kokio pažįstamo to laik-

Jau prieš kurį laiką minė
jome, kad Lenkijos komuni
stų spaudoje, bent inteli
gentams skirtoje spaudoje, 
vis keliamas laisvės klausi
mas ir vis daugėja pasisaky-

įs
raščio numeri.

Pagal korespondentą, ra
sų žmonės visiškai pritaria 
prezidento Kennedy žo
džiams dėl taikos išlaikvmo.

taikios. Neg ų vadai pabrė- mų, kad komunizmas be as- 
žia, kad jie nenori vartotiĮ mens laisvių yra arba nej- 
smurto kov< je už savo tei manomas arba susina žmo

nių gyvenimą. Cenzūra kai 
kuriuos laiškraščius sudrau
džia dėl rašymo apie tokius 
trefnus dalykus, bet klausi- 

ir Baton mas ® spaudos puslapių ne

sės, bet ir laikius demon- 
stantus policija kiša i kalėji
mus.

Negrų denonstracijos pe 
reitą savaitę Įvyko ir Baton,.,
Rouge mies e. Louisianos išnyksta, 
valstijoj, ku 1500 nėgių iš
ėjo į gatvę protestuoti prieš . ...... r.
areštavima i-rautuviu pikie- !vvauja, bet kiek dgai Ga- 
tininkų. Poicija areštavo 1 Pa'm? ,“<>1 "-darbinin- 
apie 50 deni irsti antų. j kai, kaip ldofi melais.

Negrų kerą už lygias tei
ses darosi vis gyvesnė ir 
ryžtingesnė.

Plačiosios masės laisvės 
klausimo svarstvme neda-

NAUJA PARTIJA

linkime; MŪSŲ SKAITYTOJAMS, bendradar
biams, PLATINTOJAM IR RĖMĖJAMS LINKSMŲ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ.
“KELEIVIO“ REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

Vokeitijoj kuriasi nauja 
dešiniųjų politinė partija, 
kuri vadinsis “Laisvės Par
tija.” Ji stovi už ginkluotą, 
bet neutralią Vokietiją. Pa
naši partija Vokietijoj jau 
veikė anksčiau, bet kažko
dėl susmuko.

PASMERKTAS MIRTI

Hitlerio patikėtinį žydams 
naikinti Adoiph Eichman- 
ną Izraelio teismas pas
merkė mirti, bet jis padavė 
apeliaciją . kuri bus svars
toma tik po keliu mėnesiu.

Bo
gotoj, kur šimtai tūkstančių 
žmonių išėjo Į gatves pas
veikinti svečią. Venecueloj 
prezidentas dalyvavo pir
muose žemės reformos vyk
dymo žygiuose, o Kolumbi
joj jis dalyvavo atidaryme 
pirmųjų pigių butų gyvento
jams. Tokie planai yra nu
matyti Pietų Amerikos ūkio 
kėlimo programoje.

Venecueloj jau 38,000 
valstiečių yra gavę žemės 
pagal žemės reformos pla
ną, bet tai tik pradžia. Pa
našios reformos yra išsiilgę 
ir kitų Pietų Amerikos ša
lių gyventojai.

Prezidentas grįžęs iš P. 
Amerikos sustojo vienai 
nakčiai Floridoje ir iš ten 
atvyksta i Washingtoną.

PASIMATYMAS
BERMUDOJE

Anglijos ministerių pir
mininkas H. Macmillan ir 
ir Anglijos užsienio reika
lų ministeris lord Home šią 
savaitę atvyksta i Bermudos 
salas pasimatyti su prezi
dentu Kennedy. Ten bus ap
tarti abiem šalim rūpimi rei
kalai, kaip Berlynas ir kt.

Pasimatymas Bermūdoje 
buvo sutartas jau prieš ke
lias savaites. Anglai gal pa
tieks žinių apie jų derybas 
Įstoti i Europos muitų uniją.
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DVI KINIJOS
Jau pasidarė mada, kad Jungtinių Tautų seime kas

met aptariamas Kinijos klausimas, arba klausimas, kurią 
Kinija skaityti “teisėta” ir turinčią teisę atstovauti kinų 
tautai Jungtinių Tautų organizacijoj. Kasmet tas klausi
mas balsuojamas ar tai “bendrajame komitete,” ar, kaip 
šiemet, JT asamblėjoje: Balsuojant 48 balsai buvo už 
komunistinės Kinijos neisileidimą, 37 už Įsileidimą ir 19 
valstybių susilaikė nuo balsavimo.

Komunistinė Kinija šiais metais i JT organizaciją 
nebus dar Įleista. Gal kitais metais, ar 1963? Jei Amerikai 
ir pasisektų dar kelis metus neįleisti kinų komunistų i 
Jungtinių Tautų organizacija, tai visvien kada nors vargu 
bus išvengta tokio nutarimo. Visą laiką laikyti už durų 
didžiulę Kiniją su 650 milionų gyventojų nebus Įmanoma.

Dabartiniu metu Kinijos respublikai JT organizacijoj 
atstovauja nacionalinė Kinija, kuri gyvuoja tik Taiuano 
(Formozos) saloje ir kur gyvena tik 10 milionų kiniečių. 
Nacionalinė Kinija tikisi kada nors būti visa Kinija, kai 
komunistų režmas tame krašte bus pašalintas. Bet kas ir 
kada nuvers kinų komunistų diktatūrą? O jei ta dik
tatūra nebus nuversta, tai Kinija, kaip ir Sovietų Rusija, 
ilgam ar ilgesniam laikui turės diktatorišką režimą ir 
neabejojamai Įsipili su laiku ir i JT organizaciją.

Apie kinų komunistų diktatūras nuvertimą kalba 
nacionalinės Kinijos vadai, jie pranašauja, kad po metų 
kitų kinų komunistų diktatūra bus pašalinta. Kaip ir ko
kiomis priemonėmis—tas lieka kalbančiųjų paslaptis. Ka
dangi ir bolševikų diktatūros galas Rusijoj buvo tiek ir 
tiek kartų pranašautas, tai mažai kas bekreipia dėmesio 
Į kinų nacionalistų pranašavimus.

Taip pat mažai kas tiki, kad kinų komunistai grei
tu laiku “išvaduos” nacionalinės Kinijos teritoriją ir žmo
nes Į savo krepšį. Kol Amerika yra pasiryžusi nacionali
nės Kinijos teritoriją ginti nuo komunistų puolimų, tol 
pasaulyje bus dvi Kinijos, kaip yra dvi Korėjos, dvi Vo
kietijos, dvi Vietnamo valstybės. . .

Prezidentas Kennedy, savo pasikalbėjime su “Iz- 
viestija” redaktorių neseniai sakė, kad Vokietija tol bus 
padalinta Į dvi dalis, kol Maskva norės ją laikyti suskal
dytą. Niekas Vakaruose dabar nemano kariauti ar varto
ti kokias kitas priemones Vokietijai vienyti. Dėl Kinijos 
padėtis yra atvirkščia, ji bus suskaldyta tol, kol Amerika 
norės palaikyti ir ginti nacionalinę Kiniją Taiwane ir 
kinų komunistai, nežiūrint savo karingų kalbų, ilgai ne
galės net rimtai bandyti Taiwano salą užkariauti.

Bet pats faktas, kad pasaulio pasidalinimas i rytų ir 
vakarų orientaciją suskaldo net eilę tautų, dar labiau iš
kelia esamos padėties nepastovumą, jos laikinumą. Ne
žiūrint Chruščiovo “revizionistinio” prasimanymo, kad 
diktatūros ir laisvės pasauliai gali “koegzistuoti,” gyveni
mas rodo, kad toks sugyvenimas be trynimosi neapsieina 
o suskaldymas eilės tautų i dvi priešingas dalis padėties 
nepastovumą ir laikinumą dar labiau didina. Dėl nau 
jausiu ginklų baisumo karo gal bus išvengta, bet varžyty
nės, trynimasis, kojų kaišiojimas ir ištisų tautų Į vieną ar 
j kitą pusę “vadavimas” yra neišvengiamas.

Tą pasaulyje ir matome ir taip tęstis gali ilgą laiką 
Šaltajam karui galo nėra.

KOMUNISTŲ SEKRETORIUS IR JO ŠEŠĖLIS

Amerikos komunistų Partijos sekretorius (.us Hall 
rie apeliacinio teismo rūmų Washingtone. kurių sie

noje matyti Hall šešėlis. Jo vadovaujama partija turi 
registruotis kaip svetimos valstybės agentūra, bet ji 
atsisakė ir kreipėsi i teismą prašydama Įsakymą pa
naikintu

Europos valstybių ir politi-,^ 
ni apsivienijimą. Tas Įvyks' 
ne iš karto, nes ir pati muitų 
unija dar tebėra ateities 
dalykas. Jei viskas gerai 
seksis, tai tik po aštuonių 
metų Europos muitų unija 
bus jgyvendinta. Tuo tarpu, 
muitų sienoms palengva iš- 
nvkstant, Europos valstybės 
turės daug ką keisti savo 
gyvenime ir pritaikinti prie 
i endros rinkos sąlygų. Ben
dra rinkos reiškia maždaug 
lygias kainas tos pačios rū
šies gaminiams, o todėl sa- 
. aime kils reikalas ir darbi
ninkų uždarbius maždaug 
suvienodinti, nes kitaip var
žytynių sąlygos nebebūtų ly
gios. Bendra rinka reika
laus, kad darbininkai galėtų

PABALTIEČIAI REIKALAUJA LAISVĖS

Gruodžio 11 d. Washing- 
tone, D. C., Įvyko Bendrojo 
Pabaltiečių Komiteto pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
iš estų Julius Kangur, latvių 
prof. Peter P. Lejinš ir nuo 
lietuvių L. Šimutis ir dr. P. 
Grigaitis. Buvo pasirašytas 
visų trijų tautų komitetų 
bendras pareiškimas valsty
bės departamentui dėl Bal
tijos kraštų pavergimo, pra
šant JAV imtis žygių jų iš
laisvinimui.

Kitą dieną visi paminėti 
asmenys lankėsi valstybės 
departamente, kur Juos pri
ėmė valstybės sekretoriaus 
padėjėjo Europos reikalams 
pavaduotojas Richard H. 
Davis drauge su Pabaltijo 
skyriaus vedėju R. W. Tims. 
Ilgokai pasikalbėta Baltijos 
kraštų laisvinimo reikalu ir 
Įteiktas minėtas pareiški
mas.

Diskutuojant pareiškimo 
turinį, p. Davis pastebėjo, 
kad JAV administracicja 
tvirtai laikosi nusistatymo 
nepripažinti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimo Į 
Sovietų Sąjungą ir nesiren
gia daryti šituo klausimų 
jokių nuolaidų sovietams. 
Jisai nurodė į prezidento 
Kennedy žodžius, liečian-

Muitų unija Europoje
Prieš keturius metus še- į pos “bendrą rinką” eina iš 

ios Europos valstybės susi- lėto. Anglija nutarė “princi- 
ungė i vieną “bendruome- pe” Įsijungti Į Europos bū- 

ūkišką vienetą, kuri simą muitų uniją, bet Ang-
.adinama visokiais vardais, lija norėtų išsiderėti sau kai
Dažniausiai šešių Europos 
valstybių ūkiškas susivieni- 
imas vadinama “bendros 
inkos” apsivienijimu, nors 
bendra rinka dar tebėra to- 
okai ateityje, gal tik po aš-

kurių išimčių. Anglija turi 
sujungusi aplink savo “Tau
tų Bendruomenę,” i kurią 
Įeina buvusios anglų domi
nijos ir kai kurios buvusios

ne. Rusai seniai žinojo, kad 
Heusingeris užima aukštą 
vietą NATO kariškoj vado- 
vvgėj, bet nieko nesakė. Tik

jos kariuomenę sostinėj Eli-1 <la.įa!' Jw *!»•
zabethvillėj. Bent taip giria- t?,kabf™ ,S,JT «e.n-. H.eu- 

. tt / • • tt singen kaip karo knmma-si L Tnant, naujasis JT se- ,. 1 , .. D, . . - , i „ i listą jiems pakarti. Rusaikretonus ir karvedys. I j , ,• nurodo, kad 194o m. buvo 
Yra ko girtis! 6000 karei- susitarta, kad kariaujančios 

vių iš Švedijos, Airijos. In- valstybės išduos viena kitai 
dijos ir Maajų nugalėjo, ar vokiečių karo prasikeltėlius. 
baigia nugalėti 2000 negrų. Tokio susitarimo tikrai bū- 
JT kariai gerai ginkluoti, ^a, bet rusai per ilgai miego- 
geriausių švedų ir Indijos jo įr dabar Heusingerio ne

laisvai iš vieno kiasto ke- ■ karo lėktuvų padedami, su— begaus nora jiems gal ir la- 
liauti i kitą, kur lengv’iau lupo 2000 blogai ginkluotų bai malonu būtų vieną NA- 
susirasti darbo. Reikės ir so- negrų, kuriems i talką ėjo TO karo viršininkų paka- 
cialinę Įstatimdavystę suly- gaĮ poras šimtų baltųjų ka- binti ant šakos. . £
ginti, nes kitaip ūkis atski- ,-jų, daugiausiai vietinių Del- Amerikos spauda primena 
rose šalyse nelygiai būtųįgų. Toks laimėjimas iš U į-usams, kad jie geriau pasi- 
apkraunamas papildomomis Thant nepadarvs garsaus rūpintu natraukti atsakomv-

Katangos karas
Jungtinių Tautų kariuo

menė Katangoje laimėjo ka
rą prieš Katangos povinci-

naštomis. Su laiku kils rei 
kalas ir mokesčių naštą su
lyginti, nes kitaip bendrose 
muitų sienose nevisi lygiai 
galės varžytis su savo išdir
biniais.

žodžiu, muitų unija, jei ji 
bus davesta iki galo, turės 
labai suvienodinti Europos 
ūkišką, socialinį ir finansi
ni gyvenimą, o iš to tik 
vienas žingsnis Į bendrą Įs- 

1 tatymų leidimą, bendrą par-kolonijos (Kanada. Austrą-,, x ,
lija. Naujoji Zelandija. In- lamenų m bendrą yynausy-
y . _ Krb ovho honf loKoi rrloiiHiictuonių metų. Bet bendros

rinkos pradžia jau yra. j dija, Pakistanas, Ghana,
Šešios valstybės, kurios ■ Nigerija, Sierra Leone, Cei-

p rad ėda jungtis Į vieną Jonas, Kipras, Tanganaika). isose jrvvenimo srityse
—vienetą yra Vakan, Tos vtsos nepaklausomos
Vokietija, Prancūzija, Itali-|'n^b^n‘r vadai sąmoningai ir eina.

Olandija, Belgija ir nėjeU įkvboje ’Jei A ,fja’ Apsijungusi Europa turė-

isijungia į Euopos muitų aPle 2o° mlllonų ®n'en-
uniją, ji turi pa’.aipsniui at- . . T.XT ..... , .. •* i * onų ir taiT) JAV milžino irsisakvti nuo muitu lengvatų , . 1 .
santykiuose su “Tautų gen-. wisev“n,w 
druomenės” valstybėmis.

Kita kliūtis Anglijai Įsi
jungti Į Europos muitų uni

bę, arba bent labai glaudus 
“suverenių” ir nacionalinių 
valstybių bendradarbiavi-

ja,
Liuksemburgas. Jos tun 
165 milionus gyventojų, ar
ba nedaug ką mažiau, kaip
T » « A. Lrrva \7 n lcfxr_JUIIgUiics nniuiinuo ▼ <xiovj-

nepadaiys garsaus rūpintų patraukti atsakomy- 
generolo, o iš JT nepada- bėn tuos rusų budelius, ku- 
rys “taikos vykintojos” pa- rie Stalino Įsakymu išsker- 
saulyje, nes Katangos lai- ’ dė prie Katyn girios 12,000 
mėjimas buvo pasiektas su lenkų karininkų. Ar Chru- 
Amerikos pagalba ir ru- ščiovas paklausys? 
sams garsiai šaukiant ura! •
Kai Maskva ir Washingto- Karas dėl Goa? 
nas eina išvien, Katangai į Portugalai jau 450 metų 
neatsilaikyti. . vaĮ^a vieną Indijos žemės

O kas toliau? Maskva gal kąsnį—Goa ir dar porą ma
žino, bet nei Washingtonas, žų kitų kolonijų. Tai yra ne- 
nei U Thant to nežino. Gal didelis portugalų kolonijų 
Katangos sostinės apgriovi-, likutis Indijoj, kuri kadaise 
mas ir kraujo nuleidimas ei- j kone visa buvo bevirstanti 
viliams to miesto gyvento- Į portugalų kolonija. Indija 
jams padės suvienyti Kongo dabar reikalauja, kad por- 
respubliką, bet gal ir nepa-1 tugalai trauktųsi iš savo ko- 
dės. Greičiausiai nepadės,; lonijų likučių Indijoj ir su- 
bet pranašauti nėra reikalo, traukė nemažai kariuome- 
Gyvenimas parodys, ar Ka- į nės portugalams iš Goa įs
tangos karas apsimokėjo, ar varyti. Kasdien indai gali 
tik parodė didelių vadų ma-' pradėti Goa “vadavimą/
zą išminti.

tų Europoje, jo kalboje JT 
generalinėje asamblėjoje ir 
ambasadoriaus Adlai Ste- 
vensono m e m o randumą 
apie sovietų kolonializmą. 
Tas memorandumas buvo

bės, kurių gyventojų skai
čius dabar jau siekia 185 mi
lionų galvų.

Piadžioje “bendros rin
kos” valstybės Europoje J? yra žemės ūkio gamyba, 
buvo tik “plieno ir anglies” ^et ta kliūtis yra bendra ir

“Kalta” Albanija .
Sovietų Rusija paskelbė,

visai neatsižvelgdami į tai, 
ar 609,000 Goa gyventojų 
nori būti išvaduoti ar ne.

450 metų yra ilgas tarpas 
laiko ir gal Goa gyventojai

bendruomenė, vėliau ji bu
vo išplėsta ir dabar jau eina 
pasitarimai, kaip Į bendras 
muitų sienas palaipsniui Į- 
traukti ir žemės ūkio gamy
bą. Klausimas yra gana pai
nus ir dar nežinia, kaip jis 
bus išspręstas.

Šešios Europos valsty
bės siekia per artimiausius 
8 metus sudalyti muitų uni
ją, arba vieną bendrą rinką 
visiems savo gaminiams, 
kaip pramonės, taip ir že
mės ūkio. Jau keturi metai 
muitai pramonės gaminiams 
mažinami, bet žemės ūkio 
gaminiai vis dar visai neįei
na Į “bendrą rinką” ir ap-paskleistas tarp JT delega

cijų. Bendras Pabaltiečių jungti žemės ūki bendromi
Komitetas nutarė pasiųsti 
padėkos laišką.

Po to Willard viešbutyje 
nuo 11:30 ryto iki 1:30 p. p.

muitų sienomis bus vienas 
sunkiausių uždavinių.

Iki šiolei Europos “bend
ros rinkos” bandymas vyk

Įvyko reziduojančių spaudos sta gana sėkmingai ir da- 
atstovų ir žinių agentūrų bar i tą bendrąja rinką jau 
konferencija. Dalyvavo apie nori įsijungti ir kitos Euro- 
60 atstovų. Jiems buvo išda- pOS valstybės. Anglija jau
lintas ir perskaitytas bend
ras pabaltiečių pareiškimas. 
Buvo klausimų ir diskusijų, 
kurios praėjo labai palan
kiai Baltijos tautų reikalui.

Šia proga dr. P. Grigaitis 
išdalino spaudos atstovams 
atsivežtą dokumentuotą me
džiagą ir kongreso specia
laus komiteto patikrintą 
apie Įvykdytą bolševikų nu
sikaltimą prieš Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Spaudos atstovų tarpe da
lyvavo ir Afrikos valstybės 
Ghana delegacijos spaudos 
atstovas, kuriam bolševikų 
Įvykdyti nusikaltimai prieš 
Baltijos kraštus nebuvo ži
nomi ir jis labai susidomėjo 
pateiktais spaudos konfe-

veda derybas dėl įsijungi
mo, Austrija, Šveicarija, 
Danija ir Švedija jau pa
reiškė noro Įsijungti į busi
mąją muitų uniją, o kitos 
Europos valstybės dar dai
rosi, bet anksčiau ar vėliau 
taip pat bandys Įsijungti i 
Europos muitų unija.

Derybos tarp Anglijos ir 
šešių Europos valstybių dėl 
Anglijos Įsijungimo Į Euro-

eius pavergtąsias tautas Ry- rencijos faktais.

Bendrai šitas pabaltiečių 
žygis Washingtone buvo la
bai teigiamai Įvertintas val
stybės departamento parei
gūnų ir Amerikos spaudos. 
Chicago, 1961 gruodžio 14 
ALT Vykdomasis Komitetas

kitoms Europos valstybėms.
Anglija palaiko žemės ūkio 
gamybą, bet tą daro ne ap
kraudama muitais Įvežamą 
iš užsieno maistą, bet pri- 
mokėjimais farmeriams už 
jų gaminamus produktus.
Tuo būdu Anglijos ūkinin
kai gauna iš valstybės sub
sidijas. kad galėtų savo pro
duktus palyginus pigiai par
duoti vartotojams.

Žemės ūkio .gamybą pa
laiko ir Europos valstybės, 
kaip tą daro ir Amerika.
Apsijungus Europos valsty
bėms Į muitų uniją, žemės 
ūkio gamybos nebegalima 
bus palaikyti, kainos tuiės 
susilyginti atskirose valsty
bėse, o todėl ir Anglijos že
mės ūkio produktų gamin
tojai nebegalės gauti iš val
stybės paramų. Bet užtat 
visos muitų unijos valstybės 
turės bendrą muitų apsaugą 
savo žemės ūkio gaminiams, 
o todėl ir Anglijo faimeriai 
bus apsaugoti nuo užsienio 
konkurencijos, iygiai kaip 
Vokietijos, Prancūzijos ar 
Italijos ūkininkai. Todėl ši 
antra kliūtis gal pasirodys 
ne tokia jau neįveikiama, 
įei Anglija rimtai nusista- 
tys Įsijungti i Europos val
stybių muitų uniją. Kol kas 
šešios Europos valstybės, 
kurios sudaro Europos ben
dros rinkos branduolį, savo 
tarpe aiškinasi, kaip Įjungti 
žemė3 ūkį, tegu ir palaips
niui, Į bendras muitų sienas.
Tuo klausimu dabar ir eina 
deiybos tarp šešių “bendros 
rinkos” valstybių. Jei jos 
susitars, joms greičiausiai 
galės pritarti ir Anglija.

“Bendra rinka ’ ar muitų kyti “Kalehr).” 
unija yra pirmas Žingsnis Į aa dar tik >4.00

tų nauja ūkiška ir politinė 
galybė, kuri galėtų lygintis
ir su Maskvos vadovaujamu ka(j dėl diplomatinių santy-
pasauliu, ir su Washingtono • kių „„traukimo tarp Mas- ] kX.\a,r Va££
vadovaujamu pasauliu kvos ir Albanijos kalta yra k°'°n‘įb

Amerikoj girdisi balsų, Albanija. Maskva niekada 
kad apsijungianti Europa ir-ir nįekur nėra kalta. Mas-i
Jungtinės Amerikos Valsty- kvos valdžioje <sėdi nekalti ini». kui? gražiai kalba 
bės turėtu susinrasti ir da,.- Ą“

nuo žiaunų imperialistų, ir kurfos Indya*Į ne » jau
nuo piktų eretikų Albanijoj. būtinai ir „<kia v 1

Albanija “kalta,” kad pa
sislėpusi už plačios kinų ko
munistų nugaros rodo Mas-

bės turėtų susiprasti ir dary 
ti pinnuosius žingsnius Į ap- 
sijungimą vienoje “Atlanto 
Bendruomenėje.” Tas, ži
noma, Įvyks ne ryt ir ne po- 
ryt, bet jeigu valstybių va
dai pasiryžtų tokios vieny
bės siekti, pasisekimas bū
tų neabejojamai užtikrintas.

Amerika yra Europos 
duktė, tai kodėl ji negalėtų 
su savo “močia” susijungti 
Į vieną valstybių šeimą?

Gal tai tik lakios fanta
zijos svajonės, bet rimti 
žmonės mano, kad toks 
Europos ir šiaurės Amerikos 
kraštų apsijungimas būtų 
protingiausias atsakymas Į 
gyvenimo keliamus lyg ir 
neišsprendžiamus k 1 ausi
nius.

JUOKAI

Neseniai Maskvoje buvo 22- 
rasis komunistų kongresas, ku
ris prakeikė mirusį Staliną. Ta
me kongrese dalyvavo ir Len
kijos komunistų delegacija, Go- 
mulkos vadovaujama. Grįžda
mas namo, Gomulka pradėjo 
traukiny šaukti: “Mirtis Chruš
čiovui!.. Į kartuves tą gorilą!..“

Sėdėjęs šalia jo kitas lenkų 
delegatas pradėjo jį purtinti: 
“Ei, drauge Gomulka, kas tau 
pasidarė?...“

Gomulka pabudęs sako: “Ach, 
buvau užmigęs... Sapnavau, kad 
mes jau 23-čame komunistų 
kongrese...“

Pakalbinlan draugas, 
žįstamus ir'

nenon pasidaryti Indijos

Portugalai Goa koloniją 
skaito savo krašto “provin-

. . „ • t- i* „ i j i clJa' ir žada ją ginti, kiekkvai liezuvų. Ji kalta kad, nO[s d j
apginti jie negali turėti.nori ir toliau garbinti bude

li Staliną ir laikyti savo ša
lyje budelišką Hoxhos dik
tatūrą, o todėl nenori nusi
lenkti Stalino Įpėdiniui Ni
kitai. . .

Kalbant apie Rusijos ir |d . b , k įp 
Albanijos nesutikimus, ten- & r
ka atsiminti, kad susipyko 
tų dviejų kraštų valdančių 
diktatūrų viršūnėlės, šiaip 
jau tarp rusų ir albanų tau
tų jokių ginčų nėra.

•
Heusinger’į pakarti!

Rusų komunistai sugalvo
jo gudrų triksą pasidaryti 
propagandos kapitalo ir pa
reikalavo, kad Amerika su
imtų vokiečių generolą Heu- 
singerį ir išduotų jį rusams 
pakarti. Ne daugiau ir ne 
mažiau!

Gen. Heusingeriis buvo 
hitlerinės armijos karo ope
racijų viršininkas ir po ka
ro jis buvo iš visų pusių ap- 
šniukinėtas. Niurenbergo 
teismas nerado pagrindo jo 
teisti. Paskui vakarinės Vo- 
kietios valdžia jį dar tyri
nėjo ir rado galima jį pas
kirti naujosios Vokietijos 
kariuomenės viršininku. Vė
liau NATO vadovai dar kar
tą aiškino Heusingerio pra
eitį ir rado galima jį paskir
ti NATO karo pajėgų tary
bos pirmininku Washingto-

Jei Indija pasiūlytų portu
galams atsiklausti Goa gy
ventojų, ar jie nori jungtis 
prie Indijos, ar nori gal gy
venti ir toliau portugalų

kitaip savo likimą spręsti, 
Portugalija negalėtų atsisa
kyti duoti Goa gyventojams 
progą pasisakyti dėl jų 
norų. Tas išspręstų visą rei
kalą. . .

Eichnxanncas nuteistas
Izraelio teismas nutarė 

nubausti žydų skerdiką A. 
Eichmann’ą mirtimi. Tokio 
sprendimo ir teko laukti. 
Bet ar Eichmann‘as bus pa
kartas, pasakys aukštesnis 
teismas ir gal Izraelio prezi
dentas.

Vokiškų nacių politika 
žydų atveju buvo tokia šlyk
šti ir nežmoniška, kad vie
no kaltininko pakorimas ne
gali būti jų prasižengimų iš
lyginimas. Daug įspūdingiau 
žydai pasielgtų, jei Eich- 
manną paliktų gyvą ir ne
bandytų bereikšmio keršto 
jungti su savo tautos trage
dija. Teismas savo atliko, 
atskleidė prieš pasaulį nacių 
politikos žvėriškumą ir to 
galėtų pakakti.

J. D.

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. ta ta pati 

metams.
ii ateinantiems

Soc iai demokra tų 
susirinkimas Dar apie parengimus

Kasmet, kai vasara' pasi-Paskutiniajame susirinki- bai ja i(. atvėsta 
me buvo padaryta šių metų si(,e(,a parengimai saiėse: 
organizacijos apžvalga, pa- šokiai koncertai, baliai,
studijuota Kanados Lietu 
vių Bendruomenės reikalai: 
jos veikla ir vargas. Nema
žiau laiko užtruko kalbant 
apie vasarą įsisteigusią 
"Naują Demokratinę Parti
ją“ '

maskaradai, vaidinimai ii’ 
kitokio pobūdžio parengi
mai. Rengėjai, kurie nebijo j 
kuklių, švarių lietuviškų sa
lių ir nevengia su daugiau 
ir mažiau klasių baigusiais 
pabendrauti, susilaukia pa-

Ta partija yra nauja var- siekimo. Lietuviai i tokius 
du ir struktūra, bet idealais parengimus eina šimtais, 
ir siekiais panaši ai ba ta pa- Suėję lietuviškai pasilinks- 
ti socialistinė CCF. Apie tą mina,jiems atsieina pigiau, 
partiją teks pakalbėti at- jaučiasi ten geriau, o orga- 
skirai.

Užkliuvo susirinkime ir 
neseniai įvykęs Bostone L.
D.D. suvažiavimas, “Darbo“ 
žurnalo leidimo reikalas.
Literatūros Fondas ir jo lei
džiamos knygos, spaudos 
rėmimas raštais ir žiniomis 

kolonijų, draugų prof.įs
Kairio ir J. Stilsono sveika
ta. Tarp tų ir kitų reikalų 
buvo iškeltas draugo S. Tau-

nizuotojai padaro gražaus 
pelno, kuris pasilieka lietu
vių bendruomenėje.

Bet yra ir tokių patriotų, 
kuriems diplomas, aukštes
nė kaina už čierkutę, "bru
deršaftas“ ir kitos tos lū
šies prašmatnybės — visas 
gyvenimo tikslas. Tiems lie
tuviškos įstaigos perprastos, 
jie eina ir lietuvius vilioja 
į puošnesnes, brangiai kai-

CUKRINIŲ RUNKELIŲ KALNAS

Dvi Oregono mergaitės mėgino užlipti an: šito cukri
nių runkelių kalno, bet nepajėgė. Runkeliai paruošti 
vežti į cukraus fabrikų.

gana plačiai aprašytos New 
Yorko ir Brooklyno lietuviš
kos organizacijos, klubai ir 
unijos. Jeigu ne ta knyga, 
niekas vėliau nežinotų, kad 
tokios organizacijos buvo, 
kad tokie ir ki.okie žmonės 
jose veikė.
ma. o ir tiki, kad mūsų orga
nizacijos LoD 7 kuopos 
sumanymą parems.

Autai ta rengti Atvelyky, 
balandžio 28 d., maigučių 
oanketą Lietuvių Amerikos 
čiliečių Klubo name, 280 
Union Avė. Tai tradicinis 
cDD 7 kuopos parengimas, 
.š te parengimo pusė uždar
bio eis LDD C. K.

Išrinkta vienbalsiai 1962 
m. LDD 7 kuopos valdyba:

Pirm. Bionė Spūdienė, vi
cepirm. Jonas Rimavičius, 
sekr. Antoinette Buivydie
nė,fin. sekr. St. Briedis ir 
ižd. Anthony Svvingel.

Kuopietis 

TAMAQUA, PA.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Lietuvių Klubas 
išrinko vadovybę

rinsko senas sumanymas nuojančias vietas. Iš tenai 
steigti laisvamanių kapus, grįžta ne su organizacijai 
Šis klausimas rimtai iškel- padalytu pelnu, bet su didė
ti, rimtai buvo ir svarsto- lėm skolom. O skolom mo-
mas. Kalbėjo tuo klausimu 
jaunesnės ir vyresnės kartos 
draugai. Vieni kalbėjo, kad

keti tada jau geri ir Lietu
vių Namai, ir šv. Jono para
pijos salė, ir pilietis be di-

laisvamanių kapų steigimo piOmo. TaiP buvo seniau, 
klausimas priklauso laisva- taip atsitiko vienai šalpos
manių organizacijai. Kiti, 
kad socialdemokratai nėra 
religinė, nei antireliginė or
ganizacija, o politinė orga
nizacija ir kaip tokiai kapų 
steigimas svetimas darbas. 
Treti tvirtino, kad tokių ka
pų steigimas šiandien nėra 
aktualus. Šiandien retas ku
nigas ir reta parapija atsisa
ko laisvamanį laidoti. Jei 
nelaidoja vieno tikėjimo ku
nigai, tai palaidoja kito ti
kėjimo dvasiškiai. Prieš 50 
metų tas klausimas buvo la
bai aktualus, nes numirusį 
laisvamanį ar rečiau bažny
čią lankantį žmogų nebuvo 
kur palaidoti, ir tada buvęs 
tikras vargas. Kad ir kokios 
mažos ir kuklios kapinės bū
tų steigiamos, joms pinigų 
ir darbo daug reikėtų. Lie
tuviai bendrai šykščiai au
koja, o šitam reikalui būtų 
dar šykštesni.

Šiame susirinkime paaiš
kėjo, kad KLSS Toronto 
skyriui 1962 m. pabaigoj su
eis 25 metai sunkaus, bet 
garbingo darbo gimtadienis. 
Nutarta šias sukaktuves

skyriuje Toronte. Nededant, 
ant svarstyklių, sunku būtų 
pasakyti, kurio darbai sva
resni. Manau, kad to nerei
kia ir tai nesvarbu, nes abu 
paliko žymius pėdsakus Ka
nados lietuvių išeivių gyve
nime, ypač Toronte, čia pa
minėjau tik dalį jų pareigų 
ir darbų. O kur kiti mažesni 
darbeliai?

Mūsų visuomenininkai ir 
lietuviškų laikraščių bend
radarbiai gražiai įvertino

BROOKLYN, N. Y.

grupei ir šiemet, pradedant Q Indrelienės visuomeninęparengimų sezoną.
Toronto lietuviai galėtų 

turėti savo puošnius nuosa
vus namus, jei nesidangsty- 
tų tuščiomis patriotizmo 
plunksnomis, o dirbtų kartu 
su savo tautiečiais tikrai rei
kalingą ir naudingą darbą.

Sukaktuvininkai

Pereitą mėnesį sukako 
dviem senesnės emigraci
jos veikėjam nueito gyveni
mo 6C metų sukaktis. T ie su
kaktuvininkai — Ona In- 
drelienė ir Viktoras Dagilis. 
Abu priklauso socialdemo-

L.D.D. 7 kuopos 
susirinkimas

Gruodžio 10 d. F. Bručo 
svetainėje buvo LDD 7 kuo
pos gana gausus susirinki
mas. Susirinkimui piiminin- 
kavo B. Spūdienė.

Antoir.ette Buivydienė 
perskaitė paskutinio susirin
kimo protokolą, pranešė, 
kad į J. V. Stilsono fondą 
aukų nebeateina. "Mes kam
panijos nebevedame, nes 
drg. J. V. Stilsonas tą sun
kiąją krizę jau pergyveno 
jaučiasi geriau,“ sakė ji.

B. Spūdienė darė praneši
mą, kas nuveikta per lapkri
čio mėnesį. Ji priminė, kad 
Naujųjų Me:ų pasitikimo 

i pažmonys įvyks Spūdžių 
į namuose. Dalyvaujantieji

Kartą "Keleivyje“ jau bu- i užsimokės po 5,00 dolerius, 
vo rašyta apie plačiai i ma-' Margučių va ai ą. kaip kas 
dą įėjusius privačius balių- mekai, taip ir šiemet valdy- 
kus Toronte. Tie baliukai ba mano rengti, 
nemažėja, atvirkščiai,— di-, Amerikos lietuvių Tary

bos skvrius Nevv Yorke Lie-

veiklą, apdovanodami dova
nomis, gražiai atsiliepdami

Naujoji Lietuvių Piliečių 
Susirinkusieji Klubo valdyba yra šitokia:

Pirm. Antanas Šeškevi
čius, vicepirm. Edmuntas 
Vaitkūnas, sekr. Viktoras 
Morkūnas, fin. sekr. Vincas 
Veraitis, padėjėjas Vytau
tas Mačys, ižd. Jonas Kas- 
per, iždo glob. Edvardas 
Kupstas ir Juozas Triban- 
tas, tvarkos dabot. Juozas 
Noikaitis, direktoriai: An
tanas Staliulionis, Vincas 
Kraunelis, Steponas Valins
kas, Juozas Valentukevičius, 
Alfonsas Rutelionis, Juozas 
Zaleckas ir Juozas šalavie- 
jus.
Nauja ir SLA 57 kp. valdyba

Pirm. Vincas Mitrikas, vi
cepirm. Juozas Pumeris, 
sekr, Juozas Krasinskas, 
fin. sekr. Elena Lendraitie
nė, ižd. Juozas Dvareckas, 
iždo glob. Kleopas Zurlis ir 
Juozas Glavickas, organ. 
Antanas Tomkus ir J. Dva
reckas, marš. Kazimieras 
Katinas, gyd. kvotėjas An
tanas Orantas.

Centro Vykd. Tarybos 
nominacijose daugiausia 
balsų paduota beveik už vi
sus dabar esančius narius.

Veteranų postas taipgi 
išrinko naują valdybą
Posto vadu išrinktas Juo

zas Jurevičius, kitoms pa-

clrainsniais. ir-----------------— nuo
traukomis. Taip ir reikėjo. 
Keista tik, kad Viktoras Da
gilis, visą laiką dirbęs su O. 
Indreliene, jo 60-ties metų 
proga pamirštas. Kodėl? 
Privatiški baliukai garsėja

kratams, abu SLA Toronto ną, beskaitydamas Toronto 
’ kuopai. Abu dalyvavo stei- Daily Star dienraštį, randu
gimė Kanados Lietuvių Ta
rybos ir savaitraščio "Ne
priklausomoji Lietuva“, abu 
bendradarbiavo "Naujienų“ 
dienraštyje — buvo steigė
jai is bendradarbiai Kana
dos Lietuvių žinių Skyriaus. 
Ona dar buvo aktyvi "Nau
jienų“ motėm skyriaus 
bendradarbė. Viktoras pri
klausė "Aušros“ chorui, 
Ona steigė ir veikė "Dai-

reikšmingiau atžymėti ir jau. nos“ — motėm šalpos gra- 
p ra dėti joms ruoštis. į pėj. Abu su kitais buvo stei-

Dabartinė valdyba palik-‘gėjai ir veikė BALFo 74

Mirė A. Bražiūnas
Coaldale valstybinėj ligo

ninėj mirė 74 m. amžiaus 
Antanas Bražiūnas, gyv.
Tuscaroroj, senas Keleivio 
skaitytojas.

Velionis Tuscaroroj išgy
veno 40 m., o prieš tai gyve
no Tamaųa ir dirbo, kol ji 
veikė, Tamaąua Collieri.

Liko liūdintys: žmona Ed
na, du sūnūs—Antanas ir 
Bernardas, penkios dukteiys 
—Horaneck, Lorence, Les- 
lie su šeimomis, Marija ir
Florencija Bražiūnaitės ir . ... „ .
brolis Lietuvoje. Jiems reiš- gigoms: A Vincas Grigas,
kiame užuojauta. ^u?^s ?arkus’ ,.E<’v^as

______ ~ _____ J akstis, Juozas Kacevicius,
Anthony Leketa, Kleopas 

_____ Šimakauskas, Juozas Chi-
JAV yra 21,256 gyvulių ras '?.S- P- Vaskas;. „ 

gydytojai (veterinarai), bet Vėliau buvo vaišės. Ona 
jų reikia daugiau. Trūksta Bložienė iš ūkio grįžo žie- 
ir atomo specialistų. Ne ma-' mai *r Parvežė puikų sūrį,

deja. Pradeda patekti jau 
is i anglų spaudą. Vieną die- tuvos Neprik ausomybės mi

nėjimą rengi;. AVabster Hall

tokio baliuko aprašymą: 
vienas tautietis daug kam 
pažįstamą lietuvaitę peiliu 
paskiepijo taip, kad buvo 
reikalinga nuvežti Į ligo
ninę.

Iš tų privačių baliukų sve
timtaučiai sprendžia ir apie 
mūsų kultuos aukštį.

—in

HAMILTON, ONT.

Klebonas išvarė choristus

KO TRŪKSTA JAV-BĖSE

žiau kaip 28,000 reikalingi 
aviacijai: 17,000 kontrolie
rių, 9,000 elektronikos ir ki
tokių specialistų.

ŽALGIRIO MŪŠIS

“Keleivis" išleido istori- 
svetainėje va-ario 18 d. So- jos daktarės Vandos Sruo-

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

“Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo
1962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams. 

Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme
keturius dolerius metams, bet visų reikmenų, kaip 
popierius, rašalas, miesto ir valstijas mokesčiai, vi
sokie pataisymai, paštas, elektra, telefonas, mašinų 
dalys ir viskas kita žymiai pabrango, todėl už seną
ją kainą laikraščio leisti nebeįmanoma.

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi, 
palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.
* Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir

dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti.

Siais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina.

“Keleivio” Leidėjai

Gruodžio 3 d. po pamaldų 
parapijos choras su savo ve
dėju solistu Verikaičiu kaip 
paprastai susirinko bažnyti
nėj salėj repetuoti. Čia cho
rui patogu, nes gali repetuo
ti sėdėdami. Tai svarbu, nes 
choristai pavargsta per pa
maldas stovėdami.

Bet atėjo parapijos klebo
nas J. Tadarauskas ir ne
mandagiai iš salės choristus 
išvarė; leido jiems repetuo
ti mažame kambarėly, kuris 
tam tikslui visai netinka.

Kadangi nebuvo jokio 
reikalo iš salės choro vary
ti, tai choristai pasijuto į- 
žeisti ir išsiskirstė.

Nustebo ir parapijiečiai 
dėl tokio klebono elgesio. 
Juk jie savo lėšomis pastatė 
14 kambarių kleboniją, ku- 1 
rioj gyvena tik vienas kle-

cialdemokratii. kaip to ben
dro veikimo už Lietuvos ne
priklausomy'ės atgavimą iš 
Sovietų Rusi os vergijos da
lininkai, siūę pagrindiniu 
kalbėtoju patviesti dr. Pijų 
Grigaitį. Prieš tą pasiūlymą 
buvę tautininkai ir klerika
lai, o sandaieeiai i tą rei
kalą nesikišę Dauguma nu
balsavusi di. P. Grigaičio 
nekviesti.

Svarstyti <u LDD Centro 
Komiteto se r. N. Jonuškos 
laiškai knygas "Lietuvių iš
eivija Amerikoj“ draugijos 
nariams dovanojimo reika
lu. Centro k; -oj nesą tiek lė
šų, todėl p ašoma kuopos 
ateiti į talka.

Rimtai apsarstę tą reika
lą, nariai nutarė, kad knygą 
jie patys įsigis: be to. išrink
ta komisija (V. Kalvelis, B. 
Spūdienė ir .Buivydas), ku
ri kreipsis i organizacijas, 
kurios knygoj aprašytos, ir 
siūlys jom.' nupirkti savo 
archyvams p' kelis egzemp
liorius.

J. Buivydą1 turėjo su sa
vim tą knyga ir aiškino, kad

gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis'’. 
Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svaibų įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

Knygelės kaina 50 centų.

bonas, o choristams nėra 
vietos repeticijoms, jie va 
romi iš karrro į kampą!

Parapijietis

KALĖDŲ DOVANOS

Knyga — geriausia Ka
lėdų dovana. Pasirinkite iš 
šio sąrašo:
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-

Kapočius kalėdojo ir čia

Laurynas Kapočius iš So
vietijos ambasados Wa- 
shingtone atsilanko ir čia, 
tik jo parapijonys skun
džiasi, kad Lauiynas nelai
kąs žodžio — neatvykstąs, 
kada pažadąs, vis reikią jo 
laukti. •

Pavykęs Cent i nis 
išpardavimas

Draugija Seniems Žmo
nėms Gelbėti gruodžio 9 d. 
surengė Gentinį išpardavi
mą, kuris gerai pavyko. Ne
mažą dovaną atsiuntė per 
Antaną Staliulionį miesto 
majoras James D. O’Brien.

Mirė

Simanas Puidokas, 68 m., 
VVestfieldo parapijos klebo
no brolis; Ignas Mileris, 65 
m., tik prieš 11 metų į šią 
šalį atvykęs; Kazimieras 
Lobikis, 57 m.

Nauji piliečiai

Gmodžio 7 d. daug kas 
gavo JAV pilietybę. Jų tar
pe buvo Kotryna Maleskie- 
nė, Rožė Jušinskienė, Mari
jona Naginionienė, vis tai 
geros visuomer.ininkės, ir 
Antanas Raudonis — pui
kus jaunuolis, uolus lietu
viškų parengimų rėmėjas. 

Sveikinu

kuri tuojau supiaustė.
Prie užkandžių atsirado 

išgėrimo ir dar daugiau už
kandžių.

Kitas susirinkimas bus 
sausio 7 d.

Svetainės savininkas F. 
Bručas pirmas užsisakė 
"Lietuvių išeivija Ameri
koj“.

Bet majoro negali išrinkti
Miesto majorą renka 

Miesto Taryba, bet, rašant 
šiuos žodžius, ji jau buvo 
balsavusi 50 kartų ir dar 
vis negalėjo miesto majoro 
išrinkti.

Dabartinis miesto majo
ras James D. O‘Brien yra 
lietuviams prielankus žmo
gus.

Apiplėšė banką
Gruodžio 11 d. 9:30 vai. 

įyto plėšikai užpuolė Wor- 
cester County Institution 
for Savings (Pleasant gat
vėj ) ir išnešė $20,000.

Tame banke dirba ir Juo
zas Pauliukonis. Taigi ir 
jam reikėjo drebėti užpuo
limo metu.

Jau ne vienas įsigijo 
Michelsono knygą

Keleivio ką tik išleistą

Kadangi Keleivio skaity
tojų tarpe turiu daug 
draugų ir pažįstamų, tai per 
jį noriu juos visus pasveikin
ti čvončin mnaa ir nalinkp- 
ti laimingiausių Naujųjų 
Metų.

Keleivio štabui linkiu iš
tvermės, kad Keleivis galė
tų ilgiausius metus keliauti, 
nešdamas visur šviesą ir tie
są.

Juozas Krasinskas

GARDNER, MASS.

nas, 117 psl., kaina $1.50 Stasio Michelsono parašytą' 
ANGLŲ KALBOS GRA- knygą "Lietuvių išeivija 
MATIKA, 215 psl., kieti vir- Amerikoj“ jau įsigijo Julius

sėliai, kaina.......... $3.50 Cvikla, Vincas Mitrikas, Ju-
TŪZU KLUBAS, Antano lė Lendraitienė, Antanas

Tūlio 11 novelių, 196 psl., Tomkus, o aš gavau ją dova- 
kaina .................. $3.00. nų.
Tas knygas galima gauti Patariu visiems tą knygą 

Keleivio administracijoje: įsigyti, nes joje yra labai

Lietuvių Klubo valdyba
Naujoje Lietuvių Piliečių 

Klubo valdyboje yra šie as
menys :

Pirm. A. Adomaitis, vice
pirm. A. Rainys, ižd. G. 
Pranskis, ižd. J. Bernadi- 
šius, sekr. B. Dopkaitis. Di
rektoriai : Dirda, Rainis, 
Glebavičius, Zabela, Ku- 
leckas, Puida, Brazauskas, 
Nečelis.
Lietuvių Bendrovės valdyba

Pirm. A. Juška, vicepirm. 
A. Daukantas, sekr. V. Viš
niauskas, ižd. V. Rimkutė, 
prot. rast. V. šerkšnienė, 
direktoriai: Juška, Rodskv, 
Dockas, C. Debesaitis, Na- 
kutis, Rainis, Nečelis, Debe
saitis, knygų tikrintojai: 
Brazauskas, Nakutis, Doc
kas.

Klubas rengia N. Metų 
sutikimą

Lietuvių Klubas gruodžio 
31 d. savo patalpose rengia 
Nauju ių Metų sutikimą.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Gamiškis

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį." Kaina metams tik $4.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

636 E. Broadtray, 
So. Boston 27, Mass.

daug įdomių dalykų ir leng
vai skaitoma.

Gražu Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio ištaigoj 
už 50 centų.
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Iš pavergtos Lietuvos
Unijų suvažiavimas ni turėjęs kartoti po kelis

• on j u j u- 'kartus, aplodismentai, jam\asano 20 d. bus darbi- ............ J
ninku unijų (profesinių są-i
jungų) suvažiavimas. Bolše-
vikijoj darbinnkų profesi
nės sąjungos ne darbininkų 
reikalus gina, bet padeda 
partijai iš jų daugiau pra
kaito iščiulpti.
Jauno muziko pasisekimas

(E) Jaunas lėtu vis muzi
kas Leopoldas Digrys Mask
voje surengė vargonų muzi
kes koncertą. Jaunasis mu
zikantas atliko Bacho, 
Graužinio, Subarto, Fran
ko kūrinius. Spaudos prane-

skirti, virsdavo audra.
Vitražistų paroda

(E) Daugiau kaip du mė-

valsėiaus, partizanų būrio 
vadas Y. Dovydaitis mirti-* 
nai sužeistas lenkams puo
lant \ alkininkus ir t.t. bet 
kun. K. -Maliukevičius su 
VL Mironu jau \ alkinink-O 
klebonai (LE XVII t. 189 
psl. ir XlX t. L.1 psl.). ir 
.Merkys teka jau pro Yalki- 
r.ink-Ą, nors pridėtame jo 
baseino žemėlapvj palikti 
Valkininkai, čia kalbos tai-

KEISTAS REDAKTORIUS

nesiūs Maskvoje veikia Lie-, . . . . ,
tuvos vitražinio meno paro-į*'1.?^1 Pai*aie l»ot. S. kolu- 
da. Lankytojų tarpe ji turi Pai*ai nevykusią paslaugą 
dideli pasisekimą. Parodoje Į 1 rtiaipsnis n zemelapis- 
eksponuojama 46 dvylikos ^cas y ra jo, o mes žinom, 
geriausių dailininkų dalbai. kat nuoseklus*. logiškas 
Ypatingo Įvertinimo sušilau- 11 ne&iola>ko).
kė Stoškaus darbas “Žemė roni.s -^ntanas kilęs įs Kle- 
-upė“, dailininkų Banio kaimo> V alkmmk-ų

'Menas** ir Verbausko vais., bet mokėsi jau Yalki- 
rūnk-e (LE XVII t. 509 ir 
XVIII t. 253, 254 psl.).

dmais koncertas turėjęs di-Į pateikiami kaip pavyzdys] lOS pačios vietovės rašy-Į 
deli pasisekimą. Leopoldas' kitų sovietinių respublikų tmas net tame pačiame 
Digrvs veik kiekviena kūri-• dailininkams. ' straipsnyje čia daugiskaita,

čia vienaskaita LE orumo 
nekelia.

Manau, kad tas Valkinin
kų galūnės svyravimas mū
ri rašto žmonių tarpe kilo 

iš to, kad nevisi yra pakan- 
amai gerai susipažinę su 

vietinės tamiės niuansais 
( permainingais svyravi
mais). Dėl tos pačios prie
žasties ir Eišiškes kai kur 
užtinkame vienaskaita rašo
mas. pav. prie Tėvynės My
lėtojų Draugijos išleistos 
Dr. V. Sruogienės Lietuvos 
Istorijos Amžių bėgyje pri
dėtame orijentaciniame že- 
mėlapyje — Lietuva Min
daugo laikais — randame

’Eg-
lė žalčių karalienė** vitražai. 
Lietuvos vitražistų darbai

Baisas iš apačios
Laisvos pastabos apie žmones, vietas ir įvykius, 

kuriuos pažinojau

STASYS GRIEŽĖ 
Keturiasdešimt totorių čiai.

kaimas į Kaimynai pasakojo, kad

Jai
i - • io mirusius laidoja sėdom pakeleivio Nr. 49 skaitvto- ,. „ ... , . . - 1

. ... , j- .- sodintus. Kiek tai tiesa, ne-pastebejo nekasdieni '
ką kaimo pavadinimą —Ke
turiasdešimt Totorių, nuo 
kurio iki Vilniaus 19 klm.

Važiuojant senuoju Eišiš
kių-Y ilniaus vieškeliu iš Pa
piškių kaimo i Vilnių, pra
važiavus Juodąją Vokę, ke
lias visą laiką eina lyguma 
ligi pat Baltosios Vokės — 
Pagirių kaimo. Kelio kairė
je vietomis arčiau priartėja, 
tai vėl nutolsta iki kokio ki
lometro nuotolio gerokai pa
kilusi plokštuma, ant kurios 
išsistatęs iš pietų į šiaurę 
Keturiasdešimt Totorių ma- 
hometoniškas bažnytkaimis. 
Nuo vieškelio matosi jo tik 
stogų kreigai ir mečetės 
bokštas — minaretas.

Legenda pasakoja, kad 
D. L. K. laikais vienas toto
rių karvedys turėjęs 4 žmo
nas, iš kurių susilaukęs po 
10 sūnų ir, jiems paaugus, 
su visais dalyvavęs D. L. K. 
Lovos žygiuose. Ano meto 
papi očiu D. L. K., atsidėko
damas ištikimam ginklo 
bendrui už gerą tarnybą, 
atsilyginęs žeme: leidęs pa
brinkti tokioje vietoje ir 
tiek, kiek raitas per vieną 
dieną galėjęs apjoti. Iš to 
esąs kilęs kaimo vardas ir 
dė l to tokie erdvūs jo laukai.

Bet V. Uždavinys išleis
tame 1958 m. valstybinės 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidyklos Vilniuje 
leidinėly "Po Vilniaus kraš
tą“ 101 psl. kalba, kad tie 
totoriai esą buvę Vytauto 
belaisviai.

Kaip tiki-umoje yra buvę 
istorikų reikalas aiškinti. 

Mums Įdomus pats tokio 
kaimo buvimo faktas.

Totoriai jau iš seno garsė
jo kaip geri kailių ir odų iš
dirbėjai. Vertėsi šiais ama
tais ir šio kaimo .žmonės, 
nors pagrindinis užsiėmi
mas buvo žemdirbystė.

Iki paskutinės bolševikų 
okupacijos šventė penkta
dienius, turėjo kaime savąjį 
dvasininką, mula vadinamą. 
Vienas kitas jų buvo pasie
kę net aukštesni mufti ran
ga. Meldžiasi arabiškai, bet 
gyvenime vartoja lenkų kal
bą, ir nežinau, ar bent kas 
jų dar bemoka totoriškai su
sikalbėti. O ir didžiumos 
pavardės jau suslavintos

sumų spręsti, nes pačiam 
laidotuvių neteko matyti. 
Paskutiniu metu jau kelios 
šeimos buvo Įsimaišę kata
likų.

Šiaip ar taip tai lietuvis- .
kos žemes Įdomus kampelis 
su dar Įdomesne istorine 
praeitimi, kuriam verta bu
vo paskirti LE puslapiuose 
nors kelias eilutes.

Valkininkai

Istorinė, reto gožio vieto-

DOM1N1KONI OSE VIS NERAMU

Neramumai Dominikonų respublikoje nesiliauja, todėl 
ir aukų skaičiui eina did>n. Paveiksle matome vieną 
sužeistą jauna žmogų, kurį draugai veda i ligoninę. 
Kruvinos Trujillo diktatūros palikimas sis dar šmė- 
kliojasi krašte. Vieni kalba apie rinkimus, kiti nori ne
laukdami likviduoti diktatūros palikimą.

nj atmetė, aiškindamas, kad 
mirusieji nebuvo jo maitin
tojai ir, be to, jis vėl vedęs. 

Pagal karo naštos islygi- 
laikraščio nimo Įstatymą, mokesčių 

Įstaiga pareikaiavo įs L. S.

Vienas naujųjų “Vieny
bės“ redaktorių Vytautas 
oū vydas minėto 

r. 4i rašo:
“Kiznis parašė Keleiviui mokėti yv,00t) markių. Tuo

savo taktikos paaiškinimą: Įstatymu surinktieji pinigai 
Keleivis nedėjo, Įdėjo Lais- eina nuo nacių nukenteju- 
žė. Bakšys parašė Laisvei siems atlyginti. LS. atsisa- 
paaiškinimą apie savo kelio- kė mokėti, nes jis pats yra 
r.ę Lietuvon: Laisvė nedėjo, labai nukentėjęs, i eismas 
nėjo Keleivis. Mūsų spau- jo bylą atmete, n mokesčių 
lą,matyt, valdo ”košernu- įstaiga užuėjo areštą jo pre-

Būžys, eiva ir kt.

.no“ Įstatymai.
Vadinasi, V. Sirvydas

nano, kad laikraščių redak-

kėms.

L.S., norėdamas atkreipti 
didesnį dėmesį i savo bylą,

•ijos turi būti šiukšlių dė- nuplėšė valdinę antspaudą 
žės, Į kurias viskas metama, ir tuo būdu padarė nusikals- 
kad joms viskas turi būti tarną darbą. Jis laukia, kada 
”košer“. valdžia patrauks ji už tai at-

Aš šitokio laikraščio re- sakomyoen, o tuo tarpu Yo- 
dakcijos nežinau, ir būtų kietijos vyriausybę apskun- 
Įdomu iš V. Sirvydo sužino- dė Tarptautinei arbitražo 

(ti, kame yra tokia redakci- komisijai Koblenze.
| a, kuri viską spausdina. Galimas daiktas, kad L.

Aš stebiuos V. Sirvydo S. byla paskatins minėtą Į- 
aklumu: jis dar nemato, ko- statymą papildyti pataisa, 
kiu keliu eina Keleivis ir ko- kad karo naštos išlyginimo 
kiu Laisvė, nes stebisi, kad mokesčio nemoka tie, kurie 
kas “košer“ pirmajam, tas patys karo metu dėl nacių 
“nekošer“ antrajai ir atbu- persekiojimo yra nukentėję, 
lai. ------------ -------------

me straipsnyje kaip pakliu- būti? Lenkiškai jis reiškia 
vo. ne tiek kvaišą, kiek nerimtą.

A. Mž. išsamiai aprašyti 
pakinktai ir pavalkai (LE 

Bužys vietinis (kaikur XXe t. 373, 374 psl.), bet
Vilniaus krašte) vandeninio nepaminėtos e i v o s. Vil- 
vabzdžio dusios geltokraš- niaus krašto lietuviai ievų 
tės (Dytiscus marginalis) neturi. Į pavalkų kamantus 
pavadinimas (LE III t. 390 šikšnines ar virvelines Įva- 
psl.). ras pavalkam prie ienų pri-

Tikrumoje Vilniaus kraš- tvirtinti (lanko pagalba) ne' 
te lietuviai būžiu vadina bet ievom, o e i v o m vadina, 
kokį vabalą, kuris bėga ko- Eiva. os, ai, ą, a. oje. Ir 
jomis, ne šliaužia, o ne tik linksniuojama ir kirčiuoja- 
tam tikrą vandeninį ar ki- nia kaip galva.
toki. Be to, mūsų apylinkėje LE yra didelis

Reikia mėnuly gyventi, 
kad to nematytum, o V. Sir
vydas juk gyvena nelabai 
toli Bostono ir New Yorko.

O. I.

KLAIDINGAS
ĮSITIKINIMAS

KAS IŠLIKO GYVAS, 
TURI MOKĖTI

Žinovai sako, kad bend
rai vairuotojai mažai težino 
apie nelaimingų atsitikimų 
priežastis. Daugumos jų Įsi
tikinimai tuo reikalu yra

-------- klaidingi, štai manoma, kad
Tokio vardo straipsnį pa- nelaimė Įvyksta ilgose kelio- 

rašė teisininkas jir. F. Land- nėse, kada vairuotojai yra 
lietuvių okietijoj leidžiama-1 pavargę, kad užpakalinės

Eišiškis,,. Nese- tariama Ū ilgoji, būžys, kaip tautos kultūrinio subrendi- me žurnale Revue.Jame ra
inai pastebėjau spaudoje . būrys. mo Įrodymas, ir užtatai visi j®°ma.aPj® Vilkaviškio mies-
Lietuvos Generalinio Kon- B z i k a s—ten pat (len- visu kuo turime ją ir jos ‘

kybė ) galvon trenktas, bendradarbius remti. Tik Salzbergo likimą, 
kvaišas. šito, o ne kito šiomis pasta- S- ,SV. šeima vokiečiai

Ar nebzdzikas turėtu komis ir siekiau. ' 1941 m Įkišo Į kacetą, o vi-
__________________________L_________________________ i są jo turtą konfiskavo. Ka

bulo N.Y. paieškomų asme
nų skelbimą, kur paieško
mas Sankauskas, kilęs iš 
Kalesninkų kaimo, “Eišiš
kės“ vais. ir apskr. Tokie 
kalbiniai rašto nesklandu-vė, prisiglaudusi prie pietva

karinio didžiosios Rūdinin-. . .
ku girios sparno, čia net a nebūdamas kalbi*
trys upės suteka — Merk vs, įninkas nonu nors trumpai 

paaiškinti savo tarmės kal-Šalčia ir Geluža. Šioji mūsų 
kalbininkų perkrikštyta i 
Geluž-ę. Bet žmonės raštų 
daug nepaiso ir tebevadina 
senuoju Įprastiniu GeIužosjsU 
vardu (Geluža, os, ai. ą. a. linksnyje

binius “oželius“.
1-os ir 2-os linksn. daugi

skaitiniai vietovardžiai mū- 
apylinkėje vietininko 

dažnai Įgauna

vietos yra saugesnės, kad 
(mažiau pavojaus, jei esi iš-

Bz i k a s—ten pat (len- visu kuo turime ją ir josi^\ pirklio rabino Lazario metamas lauk, o ne palieki 
automobilio viduje.

Visais trimis atsitikimais 
ta nuomonė klaidinga.

Žinovai tvirtina, kad 807< 
nelaimių Įvyksta 10 mylių 
nuo namų; kad užpakaly 
sėdintieji nė kiek nėi-a sau
gesni už sėdinčius priešaky; 
kad katastrofos metu palikę 
automobily mažiau nuken-

SKAITYTOJŲ BALSAI
I

Gerbiamieji,
Siunčiu $7: metinę prenume

ratą. už kalendorių, o kas liks

iki šiol turėjome gražų rudenį.
Visam Keleivio štabui kanry- 

Įl'ės ir sveikatos!
A. Jatužienė

skiriu Maikiui su Tėvu. kad jieP’arr.v Palmira. N. J. 
nepamirštų manęs su mamyte | IV

Gerbiamieji,

oje. Ir linksniuojama ir kir
čiuojama kaip pavaža). Tai 
nedidelė, vos 14 km. ilgio 
upelė, tekanti per balas ir 
pievas iš šiaurės i pietus ir. 
atplaukus Valkininkų mies
telio padaržėm ir atkirtus: 
galą Paklėštarės (Barba
rizmas—svetimybė nuo žo
džio klėštarius — vienuoly
nas. Lenkų laikais Juozo 
Pilsudskio g-vė) su istori
niais buvusio Domininkonų 
vienuolyno baltais mūrais 
Įteka Į dešini Merkio šoną.

Minėtuose mūruose 170b 
m. lapkričio 19 ar 20 d. buvo 
nužudytas kovoje prie Lie- 
ponių kaimo su sukilusiais 
bajorais pasidavęs nelais
vėn Mykolas Sapiega (Žiū'-. 
Dr. V. Sruogienės Liet. 
Ist. 640-641 psl.)

Po paskutinio Lietuvos

vienaskaitines lytis ir tuo 
daugeli rašto žmonių suklai
dina. Pav.. sakoma einu Val- 
kinykan, Kalesnykan, Rū- 
dziškėn, Eišiškėn, Rėkliš- 
kėn. N’aniškėn ir t.t. Buvau
Valkinvki, Kalesnvki. Rū- •> *
dziškėj, Eišiškėj. Rėkliškėj, 
N’aniškėj ir t.t. Bet pareinu 
jau iš Valkinykų, Kalesny- 
kų. Rūdziškių, Eišiškių, į 
Rėkliškių. N’aniškių ir t.t.

Lenkijos padalinimo, uždą- atkreipdavo dėmesį. \ ienas 
senyvas kaimynas net papy- 
kęs pastebėjo: “Stasiulia, aš 
jau per senas, kad tu iš ma
nęs juoktais“.—“Bet, dėde, 
sakei Valkinvki,“ imu tei
sintis.

— Tai visai kas kita.—at- 
visi sako... 

Bet tu jau
imi f ū lytis.

____  Anoje pusėje geležinės
Vaikininku-Kūdninki'i ir. talkoje ir rašte

valkininkai

Agota, iš tėvų Trušinskaite, 
kuri yra kilusi iš Pajevonio ir 
jau peržengė 98 metus. {imkime jam sėkmės.

• Keleivio laukiame kiekvieną 
1 savaitę, skaitome jį ir džiau
giamės, nes tai iš Bostono ei

nantis laikraštis. O Bostone juk 
gyvenome 50 metų ir visą laiką 
Keleivi skaitėme. Linkime Ke-

cete žuvo jo žmona ir 2 vai
kai, jis pats išliko gyvas ir 
po karo įsikūrė Passau mies
te. Kadangi dar iš prieška
rinių laikų jis turėjo atsargų 
Šveicarijos banke, tai galėjo 
pradėti prekybą ir prasigy
venti.

Iš vokiečų jis gavo už ka- 
cete sėdėtus 45 mėnesius

Sveikiname Keleivio štaba ir

Mums būtų malonu, jei atsi
lieptų giminės ir kaimynai šiuo 
adresu : Mms. U. Suginta. 3750 
Burns. Detroit 11, Mich.

Uršuė Sugini ienė
U

Gerbiamieji,
Noriu pasisakyti prenumera

tos pakėlimo klausimu.

liviui ilgus metus skelbti teisy
bės žodį.

Mūsų sūnus Edmundas rašo.
i kad daug kas atėjęs į krautuvę 

Keleivį už $4 ųer metus gau- tiraujasi apie mus ir prašo per-
, -i -• ,i • .narnėjau bene 1 įmetu. Kiti lie- duoti linkėjimus. Ačiū jiems ir audege supleskejo Valkiny- tuviski ir n€t anpliški ,aikraš.įmes

kai. Kalesnykai, Rūdziškės,!a;„; -- ---- - i
Eišiškės, Rėkliškės, N’aniš-
kės ir t.t. (visur rašau tar
miškai).

Besikalbėdamas su valki- 
: i n kiečiais, ypač giminėmis, 
senais ateiviais, keletą kartų 
bandžiau tyčia šiuos vieto
vardžius ir ne vietininko 
linksnyje vienaskaitoje var
toti. bet kiekvieną kaitą jie

visiems savo draugams ir 
čiai jau seniai prenumeratą pa- pažįstamiems linkime linksmų 

Kalėdų ir laimingų Naujų Me-

čia, negu tie, kurie išmeta
mi lauk. O nuo išmetimo ap
sisaugoti galima, jei auto
mobily yra apsaugos diržas. 

Laukiama, kad 1963 metų 
visi tu

rės tokius diržus.

6,750 markių atlygnimo. Jis
buvo iškėlęs bylą, reikalau- UMoTautomobiliai 
damas atlyginti uz seimos 
išžudymą vieną simboline 
markę, bet teismas jo ieški- Tol mokomės, kol gyvi esame.

rius vienuolyną, čia buvo Įsi
kūrusi rusų kariuomenės i- 
gula. Iki pirmojo pasaulinio 
karo stovėjo 1-2 kuopos sa- 
piorų. Vienuolyno sodyboje 
buvo pastatyta mūrinė cerk
vė su nuolatiniu popu. ku-
riam buvo priskirtas nedide- 2,e. * aiP 
lis majoratas (šio žodžio Taip smagiau... 
aptarimo I.E vėlgi pasigen
dame) Žagarinės kaime,
prie Valkininkų-Rūdninkų ...... . . ,
vieškelio. Pora kuopų ka- alkinmkai rašomi daugi 
riuomenės čia buvo ir lenku skalta ♦ daugiskaita juos ra- 
okupacijos laikais. 80 >r ,s,aPus ^<’žiuma mūsų

Pirmuose LE tomuose m°ks*o žmonių. Taip yra ir 
Valkininkai buvo rašomi lietuvių kalbos vadove.

___  i daugiskaita: Akmuo Vaiki- Šiom pastabom norėjau
Alechnovičiai (gal nuo įninku parapijos filija. Juo- atkreipti rasto žmonių dė- 
Alach), Aleksandrovičiai, i zas Bakanauskas kilęs iš niesį, kad susidrausmintų 
Stefanovičiai ir kitokie vi-! Molių kaimo, Valkininkų ir nerasinėtų net tame pačia-

kėlė. todėl aš su žmona nekartą 
esu kalbėjęs, kaip Keleivis ga
li išsilaikyti netilęs prenume
ratos, jei viskas taip pabrango.

Prieš 10 me q už jautienos 
svarą mokėjome 85 centus, o 
dabar mokame net iki $1.75. Pa
našiai už visa kita. Neabejoju, 
kad laikraščiui reikalinga me
džiaga yra labai pabrangusi. To
dėl pakėlus prerutneratą vienu 
doleriu, vis vieni*laikraštį dar 
pigiai gausime.

Gyvuok, Keleivi, ilgus metus 
ir lankyk lietuvių namus Jung
tinėse Valstybėse, Kanadoje ir 
visur kitur, kur u esi įsileidžia
mas. Tikiu, sulaiksi tu. kari ir 
į Lietuvą vėl gafei nukeliauti.

Antaūas Bireta 
Manchester, Com.

ii:
Gerbiamieji.

Kas liks nuo prenumeratos, 
tebūnie “generotiir—jis nusi
pirks machorkos.

Rašytoją Benelik’ą Rutkūną 
gali perkelti į kitą ligoninę, to
dėl jam laikrašči * kol kas neiš
rašau.

tų!
Helen ir Petras Ketvirčiai

lulfport, Ela.
V

■ kerbiamieji.
Maloniai prašau priimti gilų 

nuoširdų ačiū už jūsų tokį šiltą 
prielankumą mano gyvenimo 
sunkiausioj valandoj. Ačiū už 
mano amžinos atminties bran
dos Motinos savo skiltyse pa
minėjimą.

Be Motinos visur tuščia, ty
lu ir tamsu, ir širdies žaizda 
negreit gyja.

Su pagarba
Ona Petružytė-Squires

Albington. Mass.
VI

Gerb. Sveikinu švenčių pro
ga ir siunčiu naujos skaityto
ms — E. Budėnienės iš Mas- 
ceth, N.Y., prenumeratą.

Bronė Spūdienė
\Voodhaven, N.Y.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai-

F’as mus jau pradeda snigti, na dar tik $4.00

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi Nevv 
Amsterdamu ir dar vėliau Nevv Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės ; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass. >
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Hamburgo aerodrome
V. ČEKAUSK1ENĖGRINKEVIČIUTĖ

(Tęsinys)
Iš Frankfurto i Nevv Yor- ratinį pastatą, kuris dar ne į 

ką lėktuvas skrenda 7 va- visai baigtas statyti. Pirmoje J 
landas, ir per tą laiką patar- salėje yra visokių gėlių, Į 
nautoja (stevvardess) pada- laikraščių, suverirų parduo-;
ro tame lėktuve 18 kilomet
rų žygio, aptarnaudama sa- 

įvo keleivius.
Mes privažiavome pne 

vieno angaro, kur stovėjo 
keli privatūs lėktuvai. Vie
nas iš jų buvo labai gražus 
—šviesiai mėlynos spalvos. 
"Tai“ — pasakė palydovas—

priklauso Hamburger A-1
bendblatt leidėjui p. Sprin
ger ir kainuoja ”tiktai‘ 
>75,000 DM.

Paruošti vieną pilotą,— 
sako palydovas,— kainuoja 
200,000 DM.. Kad jis galėtų

— Alou, Maik’.
—Sveikas, tėve! Kas gir

dėti?
—Kas girdėti, Maiki. tai

vienu žodžiu negalima pasa
kyti, Ve, komunistams nau 
jienos šlėktos, ba reikia sto
ti ant sūdo, kad nenorėjo re
gistruotis ir prisipažinti, 
kad jie siužija Maskvai. Ga
li gauti džėlos ir fainą už
mokėti. Ale mudviem Kalė
dos bus nešlektos, ba Chru
ščiovas nepradėjo vainos 
dėl Berlyno. Taigi galėsim 
išsigerti ir pasilinksminti, 
kad užgimė Dievo sūnus.

— Aš jau anksčiau tėvui 
sakiau, kad karo dėl Berly
no nebus.

— Ale tu, Maiki, nežinai 
kad mūsų Bostone gali kik 
zajedlesnė vaina, negu Ber
lyne.

— Nekalbėk niekų, tėve.
— Maiki, čia nėra baikos. 

Ar tu nematai, kad demo
kratai su respublikonais 
jau ima vieni kitus už čiup- 
rynų? Respublikonas guber
natorius varo policijos star- 
šą načalniką laukan, o tas 
sako. patrajyk mane išmes
ti, tai bus didesnis faitas, 
kaip Berlyne. Nu, tai kaip tu 
gali sakyt, kad aš kalbu nie
kus, a?

— Nesijaudink, tėve, de
mokratai su respublikonais 
Bostone karo nesukels. Po
litikieriai pešasi tik dėl vals
tybės ėdžių. Patriukšmaus, 
pasikolios ir vėl nusiramins.

— O iš kur tu žinai, kad 
nusiramins?

— Žinau, nes gerai juos 
pažįstu ir žinau dėl ko jie 
pešasi.

— Jeigu žinai, tai pasa
kyk ir man, kaip tas lermas 
prasidėjo?

— Triukšmas prasidėjo 
dėl to, tėve, kad televizijoj 
buvo parodyta, kaip Bosto
no policijos panosėj veikia 
nedorybės urvai, kuriuos 
lanko ir patys policininkai.

— Sakai, tas buvo paro
dyta ant televyžos?

— Taip, tėve, buvo.
— Nu, tai kodėl aš to ne

mačiau?
— Tėvas negalėjai maty

ti, nes Bostone tas nebuvo
rodoma.

— Kodėl?
— Nematoma cenzūra už

dėjo ant televizijos
sunkią leteną. Visoj mūsų 
valstijoj buvo uždrausta šį 
dokumentą publikai rodyti. 
Bet už Massachusetts ribų,

kur Bostono politikierių cen
zui a negalėjo to parodymo 
užgniaužti, publika jį matė 
po visą Ameriką. Bostono

tuvės. Antroje salėje visa! 
eilė įvairių lėktuvų firmų 
atstovų, o toliau didžiulė sa
lė visa iš stiklo, su stiklinė
mis sienomis, su moderniš
kais baldais, čia keleiviai; 
laukė savo lėktuvo išskridi
mo, čia laukė žmonės sutikti 
bei išlydėti savo pažistamus 
„ei draugus. Atsisėdome ir 
mes čia pailsėti bei pasi-

apie žvalgyti. Visokie žmones 
j čia praeina: gražios, grakš
čios patarnautojos, kapito
nai, tarnautojai, keleiviai, 
japonai, negrai, indusai, se-

būti Boeing'o mašinos pilo- ni ir jauni 
tas,kuri skrenda 900 kilo- Aš tuojau pastebėjau du 
metrų greičiu per valandą— ponus, kurie buvo su foto 
jis tuii pirmiau atlikti 11 aparatais ir žvalgėsi. " Aha“, 
metų praktiką. galvoju, “matyt laukia ko-

Stebėjome, kaip atvyksta kios įžymenybės“, ir aš pra- 
lėktuvai ir kaip juos čia su- dėjau juos stebėti. Kaip tik 
tinka. Kontroliniame bokšte atskrido lėktuvas iš Romos, 
tarnautojas duoda leidimą Italijos, maro du ponai su 
nusileisti, taip pat nurodo ir foto aparatu dingo. Pro stik- 
vietą, sakysim Nr. 2. Jis linę sieną aš pamačiau, kaip 
spaudža Nr. 2 mygtuką, ir keleivių grupėje ėjo kažkas 
virš specialaus pastato už- su raudona kepure, ir foto 
sižiebia ”2“. Kol vienas tar- "žaibai“ vis blyksėjo. Bet 
nautojas mostikuodamas ro- tie keleiviai ėjo ne pro šitą

KARO AVIACIJOS NAUJAUSIOM RAKETA

Vandenbergo karo aviacijos bandumoj stotyj Kalifor
nijoj leidžiama naujausia tolimo skridimo raketa Ran- 
ger. Bandymas, pagal pranešimus, gerai pasisekė ir 
papildys Amerikos turimų raketų šeimą . . .

augusius ir vaikus.
Davęs kalėdų, gaudavai 

paaugęs kortelę, kūną turė
jai atiduoti eidamas velyki
nės. O atlikusiam velykinę 
kunigas duodavo kitą korte
lę. Tas korteles reikėjo sau
goti. nes apie Sekmines mar- 

į šalka tas korteles rinkdavo.
as neturėjo, gaudavo eiti 

išpažinties — vam vary- 
c».u. .vaitais ir su bažny- 
ios ubagais. Turis kortelę 

atiduodavo, ir jo pareigos
,ažnyčiai baigtos.

(Iš prof. Igno Končiaus 
eseniai išėjusios knygos 

"Žemaičio šnekos“ I dalies, 
<urią išleido Nidos Knygų
Klubas Londone)

NEVISUOMET KALĖDAS 
ŠVENTĖ

tenraščiai plačiai šį įvykį 
• aprašė, ir dėl to politikierių 
tarpe kilo sumišimas. Re- 
publikorai šaukia, kad de- 
mokratai su savo policija 
jadarė Bostonui gėdą prieš 
isą Ameriką, o demokratai 

šaltina republikonus, kam 
ie šitą skandalą parodė te- 
evizijoj. Demokratams ir 
policijai i pagalbą atėjo ir
Bostono kardinolas. Jis at- 
yko į policininkų banketą 
r išplūdo tuos, kurie "su
kištas Bostono drapanas 
škabino prieš visą Ameri- 
ą“. Jis net pareikalavo, 
ad jie viešai Bostoną atsi- 
našytų. Policijos jis nekal
ino dėl santykiavimo su 
;embleriais. Anot jo, išsi-

salę, bet aplink tiesiog į gat
vę. Mes taip pat išėjom.

prie lėktuvo visokie pagel- Aikštėje jau stovėjo žmonės 5į‘a‘Į^k‘ Užsako, 
bininkai. Iš vienos pusės ve- ir stebėjo kiek toliau sto- 
ža laiptus keleiviams išlipti, vinčias automašinas. Prie 
iš kitos pusės keli vagoniu- 'ienos stovėjo ponas, gana 
kai laukia jau prie lėktuvo keistai apsirengęs —švie- 
bagažo iškrauti. Lėktuvui siu "kostiumu“, palaidine 
vos sustojus, tuojau priva- švarko vietoj ir su ryškia 
žiuoja laiptai, keleiviai išli- raudona ne tai kepure, ne 
pa, o čia jau kaip iš po že- tai skrybėle. Jį fotografavo, 
mės atsiranda mašina su a-
liejum-benzinu, o iš kitos
nusės jau kraunami nauji siminiau, kad ir aš, taip sa-____ __
patiekalai bei maisto pro- kant, esu spaudos korespon-

do lėktuvui jo vietą, iš Nr. 2 
pastato jau skuba važiuoja

dūktai keleiviams. Per ke
lias minutes viskas paruo-

"Kas jis per vienas?“ klau
sia vienas kita žmonės. Pri-

Kalėdininkai
Kasmet kalėdodavo. Dau- ma, jokių religinių pamoky- 

giausia prieš Kalėdas, kai mų. T ik kas jaudindavo, tai 
jau yra rogių kelias. Klebo- įeinant giesmė: ”Tubo-tubo

dentė ir nuėjau prie to au
tomobilio. Tie du ponai kaip

nas pasiunčia pereiti kaimą, 
pranešant, kada jis mano 

kas tun 
kunigą vežti, bažnyčios uba
gus — vargonininką, zakris
tijoną, zvanininką, skalbėją 
(ši nevažiuodavo, jai pa
rinkdavo aukų paskirtas ū- 
kininkas). Kleboną veždavo 
dvejetą arklių, su kitais vi-

kailiniai, juodo milo marš
kiniai...“ Kunigas atsisėda 
trobos gale prie stalo, kai 
jau visiems bus davęs pate
ną pabučiuoti. Čia neša au
kas šeimininkai, samdiniai. 
Vaikams kunigas duodavo 
saldainių.

Šeimininkas jau turėdavo 
pai-uošęs duodamuosius grū-

Kalėdų istorija JAV yra 
labai marga.

1659 m. puritonų gyvena- 
moj Massacchusetts valsti
joje buvo paskelbta: "Kiek
vienas, kuiis švęs Kalėdas, 
bus baudžiamas 5 šilingais“.

O tuo metu netolimam 
New Yorke linksmai šventė 
Santa Claus, o po 3 savaičių 
ėjo į bažnyčią ir nedirbo.

Virginijoj tada Kalėdas 
šventė tarp gruodžio 25 ir 
sausio 6 dienos.

Floridoj Kalėdas švęsti 
pradėjo nuo 1539 m.

Pirmoji valstija, kurioj 
Kalėdos paskelbtos ir vals
tybine švente, buvo Alaba- 
ma. Tai įvyko 1836 m.

Piktas kaip kukutis baloje.

KALĖDŲ DOVANOS

saip, daugiausia vienu, dar dus. Greit supildavo į mai
važiuodavo vežimas aukoms 
vežti — grūdams, linų sau-

vGm/ni Lržkt/'k /Inepinigų, iuinujv vi ai
natūra. Čia kaltais taučių klebonas. Retai teleis- 

važiuodavo du ir trys veži-Į davo kamendorių.

sus privažiavusiam pne 
klėtangos vežimui. Beveik

k'nn.▼ *<7vtvrn iv v V a 1 ori nzla v n naiwiv\n* ▼ vz

žiūrint, koks kaimas, Buvo Kontaučiuose ir al-
šiama, keleiviai įlipa į lėk- tik pabaigė fotogiafuoti, ii dosnūs ūkininkai. Tad tarista, tas negalėjo kalėdo-
tuvą, propeleriai suūžia, as jų pa aj>iau, as via septyni vežimai turėda- ti. Bet jis per savo geruo-
r a u d o r i žiburiai ant 
lėktuvo mirkčioja, duoda 
signalą —ir sunkus, didelis,

tas ponas, 
atsakė jie.

“Tai Šubertas! 
’Ka-ą?“ nuste

bau aš. "Šubertas Madų
gerti ir pagembleriauti zmo-i,7 . ~ , u-oi-oibic Toii?1 45 . ,. - i ilgas paukštis lengvai pa- kaiaiius įs Komos. taip.<ui nera nuodėmė, vadinasi,i .? , j - OTiVAir -<■.. . , ’ 1 sikelia ir dingsta oro erdve- Aa, galvoji. a>. —n taipoaznycia to nedraudžia 

— Tas teisybė. Maiki. Aš
irgi sakau, kad išsigerti nėra 
grieko. Galima ir pagemble- 
• iauti, tik reikia viską daryti 
<u . azumu. Kardinolas pa- 
-akė gerai.

— Ne, tėve, jis labai išsi
šoko.

— Kodėl?
— Visų pirma todėl, kad 

kardinolui nepridera lan- 
Ižicti. kur policininkai ba- 
liavoja. Antra, jam nepride- 
a teisinti ir ginti tokius da

lykus. kuriuos Įstatymai 
b audžia. O gemblerystė y- 
a uždrausta. Gindamas toki 
akėtą, jis paneigia valsty

bės istatvmą. Ir dėl to jį ge- 
ai nuplakė per spaudą pro- 

.estantų ir žydų dvasininkai.
— Nu, tai kaip dabar 

bus?
— Bus dar daug triukšmo, 

tėve. Republikonas guber
natorius reikalauja, kad de
mokratas policijos viršinin
kas pasitrauktų iš vietos, 
bet šis nesitraukia. Bus da- 
oma pastangų ji išmesti. 

Bus viešas liudininkų ap
klausinėjimas. kad Įrodytų 
policijos ryšius su raketais

d ing
je. O už vienos kitos minu- keistai apsirengęs. Tuo Ur
tės jo vietoje atsiranda jau pu Šubertas priėjo prie ma-
kitas. 

Šitie milžiniški "paukš-
nęs ir pasveikino. "Ar jus 
dar mokate okiškai kalbėti,

čiai’’ žmogaus rankomis su- ar jau tik fališkai?“ klau-
tverti. atskrenda iš Įvairių 
šalių: Anglijos, Šveicarijos, 
JAV, Japonijos, Graikijos, 
Islandijos, Turkijos ir t.t. 
ir t.t. Ir į tuos pačius kraš
tus jie ir išskrenda — jie 
jungia visą pasaulį, jie pa
siekia tolimiausias vietas. 

Dabar mes einame į cent-

ninkai iš tolo atsiduoda ko- 
rtipcija. Kai išeina viršun 
suktybės bei kyšių ėmimas, 
visada daromi "tyrinėji
mai“. Bet tyrinėja tos pačios 
partijos politikieriai ir be
veik visada užbaigia tylo
mis. Demokratai nori išsi
laikyti prie valstybės ėdžių 
ir visada saviškius išteisina, 
o republikonai stengiasi 
juos išstumti, kad patys ga
lėtų prie valdžios ėdžių pri
eiti. Taip yra ne tiktai Bos
tone, bet taip pat ir Nevv 
Yorke ir kitur.

— Vot ir pasakė. Bet kur

Knyga — geriausia Ka
lėdų dovana. Pasirinkite iš 
šio sąrašo:

Juozai Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas fi Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie

susirinkti. Žinoma, pa- sius pažįstamus pervažiuo- 1 motinos meilę, jos tikslą irvo
kinkydavo geresnius ark- davo. 
liūs, pasirišdavo skambalus. Žlibinai—Kontaučių fili-
Yažiuodavo nuožangia ris-ija. Žlibiniškis irgi kalėdo- 
čia. davo, bet šie kalėdininkai

būdavo vėliau, be triukšmo, 
du trys vežimai. Sako, žli
biniškis surinkdavo nemaža. 
Jis turėjo lygiai valaką že
mės, už kurią nieko nemokė
jo, nei jokių pareigų ėjo 
(kelių taisymas, tiltų prie
žiūra, valsčiaus išlaikymas), 
Kontaučiuose daugiau buvo 
žemės. O Plungė ar tik ne 
keturis valakus turėjo.

Paprastai kunigas suraši
nėjo visus gyventojus —pa

rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRJŽ T A | 
KALNUS, 509 pust, kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tai didelis triukšmas ra
miame kaime. Daug lauki
mo. daug ruošos. Ir grindis 
trobos išplauk ir smėliu iš
barstyk, kalėdas paruošk, 
bijok, kad poterių nepa
klaustų.

Užsisakydavo, kame pus
ryčiaus, kame pietaus, kame 
turės nakvynę. Nakvodavo 
klebonas, kartais koks uba
gas. maršalka. Maršalka ly
dėdavo per savo barą. Pie
taudavo visi.

Nakvynės būdavo įdo
mios. Gerai duos prisivalgy
ti. Prišalę bevažiuodami ir 
išgerdavo nemaža.

Klebonas su gaspado- 
rium valgydavo alkeryje, o 

T | kiti troboj. Kviesdavo iš 
poniškai“

•išvirti, ypač klebonui. Ki
ltiems užtekdavo kopūstų su 

mėsos porcijomis. 
Pavalgę vakarienę, žaisda
vo: žiedą dalydavo, žiuži 
mušdavo, visokius juokus 
krėsdavo: vaikščiojo gerve 
— apsimauna išvirkščiais 
kailiniais: o pro rankovę 
prakiša iš anksto paruoštą 
šaką, stačiu kampu ruaugu- 
sia.—tai snapas, žmogus, 
susitūpęs po kailiniais, vaik- 

kraipydamasis, o su 
snapu, kas nepatinka, kapo- 
ia kojas. Ž5riais vaikščioda
vo su kaukėmis. Lošdavo 
kortomis kiksą, vežimą, pri
mestinę, tėviškę, melninką. 
čigoną.

Baimė belaukiant išvirs
imi p. ensi. davo i jauku pobūvi. Žino-

siu jį. Bet jis kalba puikiai 
vokiškai su minkštu akcen
tu,— jis gi ;ra vokietis. Jis 
man papasakojo, kad atva
žiavo į Hamburgą dviem 
dienom ' tehvizijoje daly
vauti. Jis labai malonus, 
švelnus, ir j.) rankas puošia 
žiedai bei spyrankės. Pasi
sakiau, kak esu lietuviškų 
laikraščių korespondentė 
tremtyje ir paklausiau jį, ar 
jis žino, kui yra Lietuva.

Jis atsakč "O taip.“ Jo 
palydovai ragina ji važiuo
ti, mes atsis.eikiname. Kitai 
diena visi laikraščiai čia bu , . ,
vo pilni j. nuotraukų įr| miesto mokančią 
straipsnių aūe ji.

Bet jau la kas ir mums na 
mo važiuoti. Einam prie sa-i^ 
vo autobuso. Jau sutemo, ir 
visur sužibę o lempos, rek
lamos. Jude imas nepapras
tai didelis. Bet gatvėje pa
stebiu motei. kuri veda 3-4 
vaikučius. .Jie visi m sa ant 
kabliukų pasikabinę žibin
tus ir dainuoja tam tikrą 
dainelę api. nėr- " ir žvaig
ždes. Čia va toks papro
tys — tai diroma vėlai ro- 
deni. Visa' judėjimas. visa

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA — KĄ TIK IŠ
LEISTA ST. MICHELSO
NO PARAŠYTA KNYGA 
—"LIETUVIŲ IŠEIVIJA 
AMERIKOJ“. JOS KAINA
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS 1636 Broadway, So. Boston 
$4.00, KIETAIS $5.00. 27. Mass.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j

«Keleivio" 1962 Metų

KALENDORIUS

gi yra geriau, Maiki? Daro 
Republikonams įlipi demo- šmugeli Amerikos politikie 
kratus rumaskuoti. kad po- riai, skuto lašinius ir nepri- 
1 icijos viršininku galėtų pa- klausomos Lietuvos ponai, 
statyti savo partijos žmogų. Sovietų komisarai buvo
o vėliau ir valstijos rinki- pradėję šmugelninkus šau- /^kianti *švi«-a .vis:- triukš
mus laimėti. Gubernatorius dyt, bet dabar ir patys šmu- ejna Pavo ju o jj,. trau-

savo dain •>. Koks kont- 
rasas, be: kaip e. ražu il

savo pasakė: "Policijos departa- gelninkauja. Et, Maiki, mu- 
mentas nepakenčiamai dvo- du svieto nepataisysime, 
kia graftu ir korupcija.“ verčiau eikim pas Zacirką jeno-v’a dv; •
Ne tik policijos departa- išsigerti, tai turėsime 
mentas, bet ir atskiri valdi- Krismus.

Meri _
Nebūk pik

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 
UŽSISAKYTI

“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 
ruošti. Jame bus daug ir Įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai 
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass. A ,
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JONAS K. ANDERSENAS

EGLUTE
Jonas Kristijonas Andersenas gimė Danijoj 1805 m., 

mirė 1875 m., jis parašė daug gražių romanų, eilėraščių, 
dramų ir kitų literatūros rūšių dalykų, bet didžiausią garbę 
visame kultūringame pasauly jis nusipelnė savo pasakomis, 
lr į lietuviu kalbą išverstos jo jiasakos buvo išleistos kelio
mis laidomis.

Augo girioje maža graži eglutė. Augo ji labai dailioj 
vietoj. Kiti medžiai nestojo jai saulės spindulių, oro ji 
turėjo užtenkamai. Aplinkui žaliavo daug vyresnių jos 
draugių — eglių ir pušų.

Eglutė vis dėlto nesitenkino — jai rūpėjo ko greičiau
siai didelei užaugti. Nedžiugino jos nei šviesi saulutė, nei 
giedras oras. Ji pagaliau nesidžiaugdavo nei kaimo vai
kais, kurie, atėję i mišką, rinkdami žemuoges ir avietes 
linksmai šūkaudavo.

Prisiuogavę pilnus ąsočius, dažnai jie susėsdavo šalia 
eglutės ir sakydavo: „Kokia graži šita maža eglutė!“ Bet 
tokie pagyrimai eglutei netikdavo.

Per metus ji paūgėjo vieną žiedą, per antrus — kitą. 
Taip auga visos eglės. Iš tų žiedų skaičiaus sprendžiama, 
kiek jos kuri turi metų.

— O, kad aš būčiau tokia didelė, kaip kitos! — sa
kydavo gailestaudama eglutė. — Kaip aš plačiai išskės- 
čiau savo šakas, kaip aš žvalgyčiaus viršūne į visas pa
saulio šalis! Paukščiai imtų mano šakose lizdus krauti, 
ir mažiausio vėjelio pučiama siūbuočiau taip puikiai, kaip 
šit anie didieji medžiai.

Taigi eglutės nelinksmino nei saulės šviesa, nei 
paukščiai, nei rausvi debesėliai, kurie rytą vakarą ties ja 
padangėmis plaukdavo.

Žiemą, baltučiui sniegui nuklojus žemę, girioje 
lakstydavo kiškių: jie Įsibėgėję šokdavo dažnai per eglu
tę. O, kaip ją pykdydavo, kaip jai skaudu būdavo!

Dar dvi žiemos praslinko, ir užaugo jau tokia aukšta, 
jog kiškiai turėdavo aplinkui bėgti. rO, kad taip galėčiau 
augti gugti ir didelė užaugti! Kas galį būtį maloniau 
pasauly!“ — galvojo eglutė.

Rudenį atvažiuodavo i girią vyrai ir nukirsdavo ke
lius pačius didžiausius medžius. Taip būdavo kiekvienais 
metais. Eglutė, kuri buvo jau nebemaža paaugus, net 
drebėdavo, matydama kitus medžius virstant žemėn. 
Juos taip gražiai nugenėdavo ir nukapodavo, jog nebega
lima buvo nei pažinti. Nugenėtus rišdavo i ratus ir vežda
vo.

Kur juos veža? Ką jiems darys?
Pavasari, parskridus kregždėms ir gandrams, eglutė 

ėmė kaitą klausinėti: „Ar nežinot, kur tuos medžius išve
žė? Ar nebuvot kame jų patikę?“

Kregždės nieko nežinojo, bet gandras pagalvojęs 
linktelėjo galva ir tarė:

— Žinau, kaip nežinojęs! Grįždamas iš Egipto žemės, 
sutikau daug laivų gražių gražiausiais stiebais. Tat bus, 
manau, tavo draugės, nes jos eglėmis kvepėjo. Taip, galiu 
tau ir labų dienų nuo jų duoti... ir tu susilauk gi joms 
tokios sau garbės!

— Ai, kada gi aš pati tokia užaugsiu ir galėsiu jūra 
plaukti! Bet kas ji, tikrai sakant, ta jūra? Kaip ji atrodo, 
ar graži pažiūrėti?

— Na, tai reikia daug sakyti, — tarė gandras ir nu
skrido tolyn.

— Džiaukis jauna būdama, — jai tarė saulės spin
duliai, — džiaukis savo tarpumu, jaunomis savo dienomis, 
kurios dabar į puikybę tave kelia.

Ir vėjas bučiavo eglutę, rasa ją ašarėlėmis vilgė. Bet 
girios medelis tuo visai nesidžiaugė.

Artinosi Kalėdos. Miške pradėjo kirsti jaunučius me
delius; jų kai kurie buvo net jaunesni ir mažesni, negu 
mūsų eglutė, kuri vis negalėjo nurimti ir sprauste sprau
dėsi iš miško. Tuokart jau nebegenėjo gražių eglučių, bet 
tiesiai iškirstas dėjo į roges, ir arkliai vežė su šakomis 
iš miško.

— Kam jų dabar prireikė? — klausinėjo eglutė: — 
juk jos ne didesnės už mane, o viena net gerokai mažesnė 
Ir kodėl negeni joms šakų? Kur jas veža?

— Mes vieni težinom, mes težinom! — čirškėjo 
žvirbliai. — Mes buvom žiemą mieste ir viską matėm pro 
langus. Mes gerai žinom, kur jas nuvežė! Joms teks dabar 
tokia garbė, tiek laimės, jog ir apsakyti sunku. Mes žiū
rėjom pro langus ir matėm jas stovint — šiltuos kamba
riuos, pačiuos viduriuos, papuoštas gražių gražiausiais 
aukso obuoliais, saldainiais, žaislais ir šimtų šimtais 
žvakelyčių.

— O paskui? — klausė eglutė, drebėdama visomis 
savo šakelėmis, pavydu nebesitverdama. —- O paskui? 
Ką jom paskui darė?

— Daugiau mes nieko nematėm... Bet ir tai buvo

VISAI SEIMAI LINKSMA VALANDA

Malonu šitai šeimai prie Kalėdą eglutės. Bet šiais dideliu sukrėtimu metais 
daugybės šeimų visi nariai negalės susirinkti ir kartu pasidžiaugti.

SU NUOŠIRDŽIAIS 
LINKĖJIMAIS

EGLUTĖS GIESMĖ

Ir žiemą nekinta 
jūsų Eglelė žalia — 
lin- . Taip amžių nupinta

Dar kartą ateinu į 
namus su nuoširdžiais 
kėjimais, brangios šio sky-Lietuvių 
riaus skaitytojos! Nors jau 
ne kartą linkėjau „Linksmų £
Kalėdų“ ir "Laimingų Nau- ** 8 **

Metų“, tačiau noriu vėl Lieknutė eglaitė 
Visur ta patu

miltais pabarstytos lentos; 
supiaustyti piršto platumo , 
juostelėmis ir iš jų padaryti
rutuliukus pusės colio ar' Brocktono, Mass. užsakė 
mažesnio dydžio. Kepti 350 Keleivį Juozapui Skrabes 
laipsnių karštyje, kol viršus ten pat.
lengvai paruduos.

i padėti vieną dalį ant kitos, 
[suvynioti kaip omletą, su- 
piaustyti pusės piršto storu
mo gabaliukais ir kepti 400 
laipsnių karštyje, kol parų 
duos.

Meduoliai

Ant žemės atėjus 
Ii amžių gelmės,
Per audras, per vėjus 
Ji rūsčiai šlamės.
Kol siaubas lakusis 
Eglelę trikdys,
Vis ginsis, vis skųsis 
Lietuvio širdis.
Ji graudžio nevengia, 
Nors gedi viena —
Ją dar tebeengia 
Golgotos diena.
Varguolių ir vyžių — 
Lietuvių gentis,
Jie velka jų kryžių, 
Sukandę dantis.
Karti jų senovė,
Kaip vargas kartus, 
Bet vyžos parovė 
Ateiviu batus.

JU
iai pakartoti. Aš negaliu pa
miršti tų malonių laikų, ku
riuos praleidau tvarkydama 
„Moterų Skyrių". Su dauge- 
'iu jūsų man tekdavo susi- 
ašinėti vienu ar kitu reika

lu. Aš atsimenu, kaip man 
paprašius visada stengėtės 
ši tą parašyti ir prie kiek
vienos progos paremti ne tik 
ši skyrių, bet ir mūsų savait
raštį „Keleivį“. Net šiandien 
daugelis jūsų manęs nepa
miršot. Švenčių proga gau
nu daug linkėjimų iš tamstų 
ir beveik be išimties visos 
reiškiat pageidavimo, kad 
aš dažniau pasirodyčiau 
„Moterų Skyriuje“. Taigi 
mėginsiu tą jūsų prašymą 
patenkinti. Bet prašau ir jū
sų, mielos draugės, padėti.
Parašykite šiam skvriui mo-,
eris dominančiais klausi- Juos daug kas dar pančios, 

mais, arba nors apie savo Jie daug dar dejuos, 
apylinkės moteių veiklą. Bet ašaros kančios 
Tik mums pačiom bendra- Tik auklėja juos. 
larbiaujant, "Moterų Sky- > Ko| K mį,K 
nus gali būti įdomus ir1 
patrauklus. 'Mūsų redakto
rius apverstas visokiais dar
bais, padėkime jam.

Nepasiduokim savo am
žiaus meteliams. Priešingai, 
tebūnie jis paskatinimu dau- 
riau veikti. Jei tik sveikata 
leidžia, dalyvaukime visuo
meninėj veikloj, tada jausi
mės gyvesnės ir jaunesnės.

Turime džiaugtis, kad dar 
galime pasilinksminti se
nom tradicijom ir savo 
draugus bei pažįstamus dar 
kartą pasveikinti „su šven- 
ėm“, palinkėti jiems geros 

sveikatos ir visokios laimės 
Naujiems Metams.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
M. Michelsonienė

Imti: vieną šaukštą me
daus, vieną šaukštą cukraus,

| statą duodami su aguo
nų * ienų.

HARTFORD, CONN. 

Liūdnos Kalėdos

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

Ralph Tamulionis iš

Legūnienė (iš Lavvrence, 
Mass.) ir kitais metais skai
tys jos dukters užsakytą
Keleivi.

M. Krivickas iš Oakville, 
Ont., išiašė Keleivį dovanų 
savo uošvienei Marijai liiti-

Daug kam mūsų apylin- 
ėje Lus iiūonos šventes dėl 
vykusio gaisro ligoninėj, Inienei Vokietijoj, 

kur žuvo 15 žmonių ir gal , * * *
dar ne vienas iš dūmais a p- ’ Alice Lydon iš Palto, 
.nuodijusių mirs. • Md., išrašė Keleivi l’rsulei
Nelaimės priežastį visaip , Lukienei ten pat.

aiškina. Vieni sako, kad 1--------------------------
gaisras kilo dėl įmestos į! KIEK DAR GYVENSI?
šiukšles degančios cigare-1 --------
tės, kiti, kad kažkas atidarei šiame krašte žmonių am- 
iUns ir oro traukimas pade-:žiaus vidurkis yra G9,7 me
ti gaisrui išsiplėsti. itai. Todėl jei esi apie 2‘J m.

Kaip ten bebūtų, bet visi amžiaus, tai dar gali tikėtis 
piktinasi, kad 10 mil. kaina- gyventi 50 metų. jei esi LO 
vusi ligoninė teturėjo tiek m., dar gali gyventi treėtla- 
mažai apsaugos, jei gaišimi • lį šimtmečio, būdamas 50 m. 
užteko neatsargiai numes- —prieš akis dar turi visą 
tos cigaretės, arba kad du-'šimtmečio ketvirti. Net ir 69 
ys, kurios buvo taip pavo- m. sulaukęs dar gali tikėtis 

įingos atidalyti,, kažkokio gyventi apie 11 metų, sako 
žioplio buvo taip lengvai at- statistikai.
vertos.

Luckienė I X-Vargsta kaip žiurkė kluone.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 

o > vaiku sveikatos klausimais, 136 psl.3 klausinius. \ieno apelsino kaina .................................. $1.25
(oranžiaus) sutarkuotą žie
vę, valgomosios sodos šaukš
telį.'miltų 1 1 2—2 svarus.

Medų. cukrų ir sutarkuotą 
žievę sudėti į puodą ir pa-
.taitinti, kol sutirps, nukelti žvilgsnis į praeit)- k. žak

. , . domūs atsiminimai, 477 psl..r.uo ugnies, 1 berti sodą ir, na 
kai atvės, sudėti kiaušinius 
ir miltus, išmaišyti ir pada= 
ryti rutuliukus. Juos dėti 
ant riebalais išteptos skar
dos ir kepti 15 minučių 300 
laipsnių karštyje.

Meduolius aptepti šoko
ladiniu liuki-u. kuris šitaip 
paruošiamas:

Viena stiklinė vandens, 
viena stiklinė cukraus ir 
šaukštas kakavos. Visa tai 
pavirinti 15 minučių ir ap
tepti meduolius.

Skani žuvis

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio ’domū? atsi. 
minimai. 484 r,si.. kaina—.$€.00 

, 1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi- 
nimų antroji dalis, 592 pu'dania’ 
Kaina .......................................... $6.00

Žuko į- 
kai- 

$5.00.

Ant žemės ik 
Nestigs, kaip nestinga, 
Lietuviams tvermės.

'* "* - ' - *  ' M v *•
Jurgis Baltrušaitis 

ŠEIMININKĖMS

Kalėdiniai pyragaičiai

Imti: tris ketvirtadalius 
svaro miltų, ptfeę pakelio 
kepamųjų miltelių (Baking 
powder), 5 uncijas cukraus, 
pusę šaukštelio vanilijos, vi
są kiaušinį, vieną šaukštą 
vandens ir 7 uncijas svies
to ar margarino.

Viską šaukštu sumaišyti, 
tešlą padalinti per pusę, i 
vieną dalį įdėti kakavos 
spalvai pakeisti, iškočioti ir

puiku gražu, ai kaip puiku!
— Argi ir man tektų tokia laimė! — džiaugdamasi

galvojo eglutė. — Šitaip man dar labiau patiktų, nekaip 
jūros kelionė. Bet kaip ilgu laukti! Kad tik greičiau ateitų 
tos Kalėdos. Juk aš dabar tokia pat didumo, kaip tos 
eglutės, kurias pernai išvežė! 0, kada aš gulėsiu rogėse.? 
Kada aš būsiu tokia laiminga: stovėsiu šiltame kambary, 
papuošta visokiais gražumėliais!.. Bet kas bus toliau?.. 
O paskui bus dar geriau ir gražiau, šiaip kam gi mane taip 
puoštų? Taip, žinoma, toliau bus dar geriau... Bet kas gi 
tikrai bus?.. O, kaip mane vargina nekantrybė, kaip sun
ku laukti! Pati nežinau, kas man darosi!..
........................ (Bus daugiau) • •••••••• • e

Imti du svaru žuvies, su
malti, 2 kiaušinius, 1 svo
gūną. truputį pipirų, vieną 
stiklinę maltų sausainių, 
truputį sviesto, visa tai ge
rai sukapoti ant lentos ir pa
dalyti iš tos medžiagos žu
vies pavidalą, ją virinti ant 
lengvos ugnies vieną va
landą.

Išvirtą žuvį apipilti sal
džiu padažu, kuris šitaip pa
ruošiamas:
Imti šaukštą sviesto, jį ištir

pinti, supilti sultinį, kuris 
liko žuvį verdant, paderinti 
šaukštą cukraus, ji praskie
dus vandeniu suniki i pada
žą. suniki puodelį razinkų ir 
'Upiaustytą citriną.

Prėskučiai-sližikai
Prėskučiai kūčių stalui 

šitaip iškepami:
Imti puodeli pieno, vieną 

unciją mielių, vieną šaukštą 
cukraus, pusę šaukšto drus
kos ir pusantro puodelio 
miltų.

Mieles sumaišyti su cuk- 
įumi. įpilti šilto pieno ir 
padėti i šiltą vieta, kad kiek 
pakiltų, iei reikaliga. pridėti 
dar kiek mikų. kočioti ant

AR JAU TUR! ST. MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
„LIETUVIU IŠEIVIJĄ A- 
MERIKOJ“? JOS KAINA 

j MINKŠTAIS VIRŠELIAIS 
$4, KIETAIS $5.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
A rricctS'š SiniutiSi

bė žinių lietuvių i" anglų kalbomis 
api“ !iet”vins vi«ame pasauly.

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

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

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

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

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal. 

bėjimus. Kaina ................... '5 Cnt.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .............................. $1.25

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

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali* 330 
psl. Kaina..................................$3.00.

NEMUNO SCNCt Andriaus Vai ic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina.............................. $4.00

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la 
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ....................... $5.00« r ; - > * - j > t - - • •

t R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ,....................... $1.20

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

KŲDftL AS NETIKIU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystėm 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

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

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

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

ŽEMft DEGA. J. Savicko kare metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................. .$4.50

ŽEMft DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kair.a ....?4.50

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

ISCJUSIEMS NEGRJŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo "tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nno ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš 1 ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina .............$2.00

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

ŽEMAITftS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 pu lapiai, 
kaina .........................................50 Ct.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, dauųybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 

....................................510.00
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
(34 E. Brauni ------ i——
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Švedijoje Pintinius baldus lengvai nu
valyti galima su druskos skie- rI bučio, nes jis buvo pažade* 

!jęs parodyti miestą. Belauk- 
1 damas jo pavaikštau uosto 
• rajono gatvelėmis bei di
desne gatve abiejose kanalo 

i pusėse. Žvalgausi kokios
GYD. VL. K.

Tęsinys
kol. Vamausku šne- metais. Kaip daktaras Var- vyno parduotuvės, bet vel- 

kučiuodami einame apžiurę- nauskas sako: "Žmogaus tui — čia ne Danija, o norė
ti jo nemažo skyriaus. Va- gyvenimas yra toks, kokį jis jau kol. V. kokį vyno butelį 
sarcs pabaigoje jis turėjęs savo darbu padaro.“ Jis padovanoti.
važiuoti į tarptautinį kardi- daug dirbo ir sulaukė puikių Vykstame į Gotaplatsen. 
ologų kongresą Romoje, bet rezultatų. Tai pagrindinė miesto aikš-

Su

Dr. V. nevengė ir lietu- tė su įspūdingu Carl Milles 
visko veikimo. Savo laiku darytu fontanu "Poseido- 

trys moksliniai darbai, dr. jis buvo Lietuvių Bendruo- nas“ ir trimis dideliais pa- 
Vainausko atlikti su bend- menės Švedijoje pirminin- statais aplink jį: miesto te

kąs, rūpinosi pabėgusiais atra

dėl įvairių reikalų čia ne
galėjęs to padalyti. Užtat

įadaibiais, buvo Romoje 
perskaityti jo kolegų.

Pamatau moderniškas la
boratorijas su naujausiais 
tyrinėjimo ir analizės apa
ratais, kurių dauguma iš 
Amerikos.

Iš vienuolikto ligoninės 
aukšto apžvelgiame gražaus 
ir švaraus priemiesčio vaiz
dą. Štai ir daktaro ligoni
nės skyrius. Panašiai dabar 
ir J.A.V-se statomos ligoni
nės. Didžiausias kambaiys 
tik 4 žmonėms, ir tų ar tik 
ne pora, o kiti — vienam ar 
dviem žmonėm. Dr. V. pa
sikviečia asistentą ir seserį 
(nurse) ir aplanko kiekvie
ną ligonį. Daugiausia laiko 
jis praleidžia su neseniai 
priimtu širdies ligoniu; jį 
išklausinėja ir suramina jį 
patį ir jo žmoną bei nusako 
gydymą asistentui. Žinoma, 
viskas vyksta švedų kalba, 
ir iš kelių žmonių girdėjau, 
kad dr. V. ja kalba be jo
kio akcento.

Vėl grįžtame į daktaro 
kabinetą. Ten kol. Vainaus
kas man padovanoja savo 
disertaciją — 117 puslapių

meno muziejumi ir 
lietuvių žvejais.* Dėl pasta- koncertų sale. Laisvi ir susi- 
i-ųjų susilaukė net nemalo- pratę žmonės moka savo 
nių priekaištų iš kitų lietu- miestus gražiai išplanuoti, 
vių. Tiesa, studijuodamas Tą galima pasakyti ir apie 
jis gavęs mažą stipendiją iš Goeteborgą. Pradedant Go- 
lietuvių (200 kronų per mė- taplatsen ir. baigiant prie- 
nesi), bet ji buvo sustabdy- miesčiais, viskas atrodo sta
ta, kai jis ir kitas lietuvis ko- tyla ne tik bizniui (kaip 
lega užprotestavo prieš tam dažniausia yra pas mus J.A. 
tikros grupės žmonių kiši- \-se), bet ir žmogaus gyve- 
mąsi i jo sąžinės reikalus, nimą malonesnį šioje že- 
Po to dr. V. gavo stipendiją mėje padaryti. Plačios me- 
iš švedų. džiais apsodintos gatvės,

Restorane jau išklausiu parkai, įvairūs kultūriniai 
visa eilę šių dalykų, nors dr. pastatai (dideli operos rū- 
Vainauskas, atrodo, ne- mai yra netoli Gotaplatsen) 
mėgsta apie save pasakoti. Maro šį miestą labai pa
lis nori išgirsti apie kolegas traukliu. Nenuostabu, kad ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

DVI KALfiDŲ L£L£S

tatithų pora iš Oak Lawn, Ill_ negalėdami gauti įsū
nyti amerikiečio. Įsūnijo trijų metų kinietę našlaitę 
Iš Hong Kongo. Paveiksle Smith su žmona ir teisėju 
Diaddeus Adesko, kuris įteikia mergaitei gražią lėlę.

sprogstamoji jėga lygi 13
bilionų tonų T.N.T. O kuris juos ir kietina ir
Us reiškia, galima isivaiz- t|JO Mdu jfe il^au laikosL 
duot žinant, kad vieno nuli-l
ono tonų T.N.T. pajėgumo' 
bomba gali sugriauti uideli
miestą. Tai kiek tada gali 
sugriauti 13 bilionų?

Sovietų Sąjungos vadai

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr, V. Šmo
tą JAV pajėgumą žino ir;gienės Lietuvos istorijos ke* 
todėl jie tegali, kaip tuščia'jįs egzempliorius, lai di- 
statirė gaišiai tarškėti, taip džiausią ir visiems supran- 

• jie vaidinti labai galingus įritamai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

įlašinu. lr tik tiek.

NEW YORK, N.Y.

Nauja LLK vadovybė

ir bendras pažįstamus Ame-

Vainauskas pasakoja apie 
savo darbą ir planus. 1962 
m. jis dalyvaus su moksliniu 
pranešimu tarptautiniame 
kongrese Me.vico City. Pa
žadame ten susitikti. Dieve 
duok, kad taip įvyktų!

Švedijos medicina turbūt

KODĖL SOVIETAI 
NEGALI JAV PULTI

U.S. News & World žur
nalas paskelbė duomenų, 
kurie rodo, kad Sovietų Są
junga nėra pajėgi pulti

kol. Vamauskui šis miestas yra daugiausia pažengusi
patinka ir yra "jo“.

šeštadienio priešpietis, ir
gatvėse pilna gerai apsiren-

rikoje. Pasikalbame ir apie 
juos prie alaus stiklo ir to
kių mažų vėžiukų (lyg mū
siškių shrimps) bei žuvies gūsių ir, atrodo, laimingų 
vėliau. Į žmonių. Bet ir automašinų

Po šios geros vakarienės čia galybė. Judėjimas grei- 
važiuojame į kolegos Var-tas if kairiąja gatvės puse. 
nausko butą. Graži, truputį j Stebiuosi, kaip dr. V. vik- 
į kalną kybanti gatvė su me-į™3* valdo savo mašiną. Jis 
džiais ir daugiausia gyvena-; sako, kad kai grįžęs iš Ame- 
mais namais abiejose pusė- rikos po poros metų atgal 
se. Tylu ir ramu šiame rezi-ii Švediją, Ja.m rejkėję

_______________r____ denciniame rajone. Mus pa- Paprasti iš naujo važiuoti
knygą, atspaustą Stockhol-*sitinka ponia Solveig (tark: kairiąja gatvės puse. 
me 1955 m. anglų kalba Sulvei) Vamauskienė, graži J Išvažiuojame už miesto, gomo nosj 
"Stu dies in hypeilensive ir tipiška švedė, ir trys dūk- Čia ypatinga tai, kad mies- 
cordiovascular disease with terys: Marija-Birutė, 6 su tas staiga "užsibaigia“. Štai

pasaulyje ne tik savo idėjo
mis, bet ir jų praktišku pri
taikymu. Štai, kad ir kol. 
Varnauskas, bestudijuoda
mas tam tikrus duomenis, 
priėjo išvadą, kad prie ne
pagydomo širdies nusilpimo 
(intractable heart failure) 
padėtų operacinis hipofizio 
liaukos smegenyse pašalini
mas. ”O švedą neurologiški 
hirurgai žinomi visame pa-

Lietuvos Laisvės Komite
tas kasmet perrenka savo 
vadovybę, šiemet tas buvo 
padaryta grudžio 4 d. Pir
mininku perrinktas V. Si
dzikauskas, sekr. dr. A. Tri
makas, ižd. M. Biakas.

ĮVAIRENYBĖS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

KNYGOS JAUNIMU!

Pasitikėjimas savimi

JŪRININKO SINDEADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................ $2.00

„ . . - • , MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba-Generolas, kuris eina i kova, . . , . *r T rono apysakaites vaikams, b9 psL. 
manydamas apie pralaimėjima,

Jungtinių Amerikos Vals- apie pralaimėjimą nejučiomis 
tybių. 'persiduoda kariuomenei ir ati-

Tolimu atstumų bombone-!ma Jai no™ toliau kariauti. 
Šių JAV turi 600, O Sov. Panašiai atsitinka ir gyvenimo

........................................ $1.50
tikrai bus nugalėtas. Jo mintys NAKTYS karai TfticinnsE, Liu

do Dovydėno apysaka, 168 psl.,
......................................... $2.00

JUOZAS STALINAS

S-ga tik 150, o vidutinių at
stumų JAV — 2,500 (dau
guma jų gali pasiekti Sov. 
S-gą), o Sov. S-ga tik 200.

Polaris povandeninių ra
ketų JAV — 96, Sov. S-ga 
nė vienos; vidutinių atstu
mų raketų, kurios gali pa
siekti Sov. S-gą, JAV —90, 
Sov. S-ga — nė vienos. 

Kitokių raketų, paleidžia-šaulyje. Ši preciziška ope 
racija yra atliekama pro li-, mų iš laivų, lėktuvų ir t.t.,! 
gonio nosį. Taip dr. V. iš-!JAV -— 550, Sov. S-ga gali 
rinko keturis tokius iki tol j būti 50, kurios iš povande- 
ne pagydomus širdies ligo- ninių laivų galėtų pasiekti 

JAV.special reference to cardiac pusę metų, Uršulė, 3 m. ir: dar gražūs aukšti butų R3= ĮJ.ius lr pasiū.ė jiems hipo- ubf„Vnaeiii raitu
funktion.“ šis darbas jam mažiausia, tik virš metų,'mai, o už jų jau ūkininko pzio operaci.ą. > ienas tų , «7 no

ergaitės iau Diža-;žemė su ganykloje besiga- pacientų, kuns pirmiau de! kune gali sutalpinti l,o00 $7 00 
nančiomis karvėmis. Nėra*°ro trūkumo visą naktį ke
čia jokių lūšnų ar namelių. | dėje prasėdėdavo, dabar,

Šis darbas jam 
kaip ir atidaręs duris Į J.A. 
V-bes, nes jis gavęs stipen

mažiausia 
Teresė. Mergaitės jau piža
momis apsirengusios, nes

diją tobulintis plaučių ligų: joms laikas miegoti, bet jos 
srityje pas prof. Rilev, John nori dar su savo tėčiu pasi-
Hopkins Universitete. Ten 
jis dirbo porą metų (1955- 
1957) ir grįžęs atgal i Šve
diją, buvo pakviestas Į Goe- 
teborgo universitetą.

Dr. Edvardu Varnauskas

gimęs Kupiškyje, bet nuo 
3 metų amžiaus gyvenas 
Kaune. Ten jis pradėjo stu
dijuoti mediciną 1941 me
tais. Karo sūkurio buvo nu
blokštas į Norvegiją, o iš 
jos pasitraukė į Švediją 
1944 m. gruodžio mėn. Ne
trukus jis pradeda mokytis 
švedų kalbos Uppsaloje, 
kur 1946 metais tęsia toliau 
medicinos studijas, nors 
Lietuvoje išeito kurso jam 
nedaug teužskaito. Bet. bū
damas gabus ir daug dirb
damas, dr. V. 1951 m. iš
laiko baigiamuosius egza
minus ir pradeda speciali
zuotis vidaus ligų srityje;

matyti ir paprašyti, kad jis 
joms pasaką paskaitytų.

Butas nedidelis, bet jau
kus ir skoningai apstatytas 
baldais. Per vieną sieną 
knygų lentynos su daug 
knygų ne vien iš medicinos 
srities. Ant sienų nemaža 
originalių paveikslų. Švedi
joje butai yra paprastai per
kami. Kadangi dr. V. reikia 
didesnio buto, tai jis šį par- 
duodąs, nes jau nužiūrėjęs 
kitą. tinkamesnį. Kaip tik

kovoje: kas pradeda gyvenimą' 
be pasiryžimo laimėti, tam jau 
yra suduotas pralaimėjimo smū
gis, nors kova yra dar nepradė
ta. Jeigu nori, kad tau sektųsi, 
tai pasitikėjimas savimi turi ap
imti tave visą. Tu turi gyventi 
pasitikėdamas savo laimėjimais 
ir pasisekimais.

O. Swett-Marden

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviška* anglišku iu* 
dynas, paruošė Vilius Pete-

lromoDOL ■xaaoln rvi ųuoia

lėktuvų, galinčių pasiekti• 
Sov. S-gą, o Sov. S-ga netu

Pavažiuojame geru plentu !P° operacijos, gali savo lo- ri nė rieno. 
ir toliau į laukus. Kryžke-,voje miegoti. Kita moteris
lės vidurys apsodintas rau 
donomis rožėmis,—jau vien 
dėl to verta pamatyti Šve
diją! Paprastai čia kiek
viena geležinkelio stotis tu
ri savo gėlių darželį ir gal 
būt kiekviena stengiasi jį 
padaryti kuo gražesnį.

Bet grįžtame atgal į mies
tą. Dr. Varnauskas nuveža 
mane prie uolėto pajūrio, 
kur yra buriavimo klubai. 
Diena vėsi ir apsiniaukusi,

po operacijos net grizo į 
savo darbą klinikų biblio
tekoje. Apie šį gydymo bū
dą man dar nebuvo tekę gir
dėti J.A.V-se. tai visai nau
jas tuo laiku niekur nepa
skelbtas dalykas. apie kuri 
ir pats dr. Varnauskas dar 
tik ruošėsi rašyti pranešimą. 

(Bus daugiau)

KALĖDŲ DOVANOS

tą vakarą turėjo ateiti iri bet nemaža buriuotojų ren- 
pirkėjai: vienas bebaigiąs' giasi į jūrą išplaukti.

Atominių bombų JAV — 
35,000-40,000, Sov. S-ga gal 
tik pusę to skaičiaus.

Čia reikia pridėti, kad 
Anglija ir Prancūzija taip 
pat didina savo atominių 
ginklų pajėgumą.

Kokia didelė yra JAV 
ginklų triuškinamoji jėga, 
pakanka paminėti, kad iš 
JAV ir Įvairiuose žemynuo
se išmėtvtų bazių gali pakil
ti keli tūkstančiai lėktuvų ir 
per 24 valandas numesti į- 
vairiose Sov. S-gos vietose

— Pasakyk nan. kodėl žuvis 
nekalba ?

— Įlįsk į variem ir pamė
gink kalbėti, ta: tada ir suprasi, atominių bombų, kurių

Knyga — geriausia Ka
lėdų dovana. Pasirinkite iš 
šio sąrašo:

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

medikas su savo raudon
plauke žmona ir 7 mėn. 
dukrele. Jų kompanijoje ir 
praleidome likusį vakarą, 
besišnekučiuodami apie A- 
meriką,švedus bei gerdami 
raudoną vyną ir užsikąsda
mi sūriu su prancūziška 
duona.

Apžiūriu Goeteborgąšv. Eriko ligoninėje Stock- 
holme. čia bedirbdamas jis Kitą rytą dr. Varnauskas 
pasiruošia ir savo disertaci- atvažiuoja savo Volkswa- 
jai, kurią viešai apgina 1955 genu manęs pasiimti iš vieš-

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laukams antgalvių
* Programų ar plakatų
* Bet kokiai pramogai biletų
* Draugijoms įstatų ar blanką

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

“KELEIVIS”
838 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Gydytojas niekada nėra 
"laisvas“, turi ir kol. V. 
nuvažiuoti į klinikas ir pa
matyti savo pacientus. Prie 
jų yra ir medicinos bibliote
ka. Tai modemiškas pasta
tas, kurio visa apačia įsodin
ta į uolą. Tikima, kad ir ka
ro atveju tokiame iš uolos 
iškirstame pastate knygos 
išliktų sveikos. Viršuje uolos 
esančiuose aukštuose yra 
skaitykla su daugybe žur
nalų iš įvairių pasaulio kraš
tų, bet gal būt daugiausia 
iš Amerikos (Taip jau yra, 
kad iš kelių tūkstančių me
dicinos žurnalų pasaulyje 
apie 2/3 jų pasirodo Ame
rikoje). Vienas studentas 
sustabdo dr. Vamauską, 
norėdamas su juo pasitarti 
kažkokiu studijų klausimu. 
Dr. V. rūpestingai jam pa
aiškina.

Vėliau pietaujame viena
me puikiame restorane ne
toli klinikų. Švedijoje silkės 
yra nepaprastai gardžios, 
tai mes pradedame nuo jų. 
0 jos mėgsta įplaukti“, gi 
alus čia "neamerikoniškas“

I Tokioje atmosferoje ir kal
bėtis kažkaip geriau. Dr.

GERIAUSIEJI KALĖDŲ LINKĖJIMAI 
VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

VERNON DRUG Ine.

Registruota receptų vaistinė 

Worcester, Mass.

J. P. BUYNISKI, Reg. Ph.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 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 HoUyvorio žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone burkas su verdančiais šaltiniais, 'meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
CTaree, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė' po žeme žuvys bė akių.. .

yrių!Ir dau4, dau; kitų įdomybių! So gražiais pove
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
■iunčiaire. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
Eaat Broadvray So. Booton 27, Masa.

šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio priei 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Į-Į——i. i—f

Giminės iš Lietuvos paieško KOSTO 
Jr KLEMENSO KLIUNKŲ. jie yra 
tarp 60 ir 70 metu amžiaus, ka-iai- 
»e gyveno Philadelphijoj. Pa., tėvas 
buvo Napoleonas. Jie patys ar kas 
iuos žino, prašom atsliepti šiuo adre
su: B. Simonavičius

226 Webster Avė.
Olneyville Sta.
Providence, R. I. (62

Vedybos
Vidutinio amžiaus linksmas vyras 
vedybų tikslu prašo atsiliepti mote
ris nuo 40 iki 60 metu amžiaus. Ra
šyti: Karlas Pajaujis. 91-26 85th Avė 
Woodhaven 21, N. Y. (51

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ''Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

Broadvrav.
So. Boston 27, Mase.

DĖMESIO LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 

“Dieno- ' Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu: 

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

Susivienijimas Dėtuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram lietuviškam daroui, au<lė)« 

cautin) solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYB8S APDRAUDA IKI 110,00©.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld 810,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 su 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa sumą

SLA—mažamečių apdraudė rimtas aprūpinimae atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIAIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 i mėneM.

SLA apdrauda-SAUGL NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienoa ik 
gilios aeoatvša.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
touijoM ir SLA Centre Rąžykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
‘ 307 Weet 30th Street, N«w York 1, N. Y.

t
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Vietines žinios
LDD duos nariams 

S. Michelsono knygą
Pagerbė I. Končių Piliečių kryžiaus karas 

keliu nelaimėms
Lygiomis su Bostono 

meisteriu

E id žiausia draugija 
rinks vadovybę

Bimbinių lizdas gyvas

Laisvės Nr 99 J. Skliutas 
So. Bostono Lietuvių Pi- nuonnuoja apie bimoinniKu 

liečiu br-ja šį ketvirtadienį,' veiklą bolone, kuii koncen-

Bostono inžinieriai ir ar-
Lieiuvių Darbininkų Drau- ehitektai savo gruodžio 16 

gijos cento komitetas savo dienos susirinkime Nenortų 
posėdyje gruodžio 16 d. ga- bute pagerbė savo garbės 
lutinai nutarė duoti visiems rarį prof. Igną Končių jo 
oganizacijos nariams geram amžiaus 75 metų sukakties 
stovyje S. Michelsono ne- proga.
seniai pasirodžiusią knygą Sukaktuvininko asmenį'
Lietuuų Išeivija Ameriko-1 gražiai apibudino inž. Zig- 

je.” Knyga nariams bus pa- mas Gavelis, inž. Bronius
giuodžio ŽI d., nuo 7 iki 
9:30 vai. vak. rinks kitų 
metų valdybą.

Šiemet, atrodo, didesnės 
varžybos bus tarp kandida
tų į vicepirmininko (A. Mat- 
joška, S. Dievirskas ir adv. 
J. Yvvoškus), finansų sekre
toriaus (V. Stelmokas, J. 
Romanas) vietas ir tarp kai 
kurių direktorių, kurių kan
didatų tarpe yra ir vienin
telė mcteris — Ona Ivaš- 
kienė, nors moterų narių 
yra gal tiek pat, kiek vyrų.

ri ą pačią dieną 8 vai. vak. 
bus ir narių susirinkimas,

uUujaoi jų 
ae oio 
olinstiubo naktinio

Kiuue bo. r>osto-!slųsla kaiP.llk ku°P{į*ekle" ,Galinis visų vardu įteikė ad- 
moauvvay, (greta tonai susizmos gi U)D cen- resą> 0 inž. Kazys Barimas

kiuoo) l?° sekietollu Jonuska, meniška sidabrinę taure, 
kurio adiseas vra: lo CottonAbortų vakarai ruošiami 

»eix kas savaitė. uruo- 
azio lo oankete ouvę svečių 
ai- ’ is kutui, oet nutylėjo, 
xad buvo Laurynas rvapo- 
cius iš bovietų ambasauos 
»v ashingione.

J. bknutas rašo, kad bu
vę jų kiuoo ir Literatūro? 
u-jos ž-os kp. susirinkimai,

Street, Roslindale. Mass. Į

Ar kaustys zuikius?

Tarp bolševikų ir bolše vi-

Prof. Ignas Končius savo 
’ padėkos žodyje kalbėjo apie1 
krikščioniško ir nekrikščio
niško kryžiaus istoriją.

Tame pačiame susirinki-

Giuodžio 16 d. gubema-' So. Bostono Lietuvių Pi
tonus Volpei ir mūsų vai- liečiu Draugijos šachmati- 
stijos Kelių saugumo Komi- ninkai giuodžio 15 d. turėjo 
tetas sušaukė įvairių orga- paskutines pirmojo rato 
nizacijų ir spaudos atstovų rungtynes su kelelių metų 
susirinkimą, kuriame išdė- Bostono meisteriu—Camb- 
stė ateinančių metų kovos ridge I. Rungtynės baigėsi 
su nelaimėmis keliuose pla- lygiomis. Gediminas Švei- 
na. kauskas sužaidė lygiomis su

Savo kalboje gubernato- Goldsteinu, talkininkas Ai
rius priminė, kad Mass. vai- eksis Kleinovas įveikė Pei- 
stijos keliuose kasmet žūna kerį ir Kazys Merkis laimė- 
apie 500 asmenų, apie 100 jo prieš G. Proll. 
tūkstančių būna sužeistų. Cambridge I iki šiol įvei-

Gubernatoriaus planas 
sudarytas visiems metams,a *
jame numatomi tam reika-

kė visas kitas komandas 
(Harvardą, Cambridge II, 
Sylvania ir Boylstoną) tik

pačiame susirinki- jui komitetai kiekvienoje lietuviams pavyko iškovoti 
kuo jančių lietuvių vaikščio- me buvo išrinkta nauja vai-! vietovėje, iie bus sudalyti iš lygias. Lygiomis lietuviai 
ja visokie gandai apie apie dyba: Pirm. Juozas Stašai- Įvairių oi ganizacijų atstovų, sužaidė ir su Harvardo uni- 
komunistų registravimąsi, 'tis, sekr. Vaclovas Senuta ir kad tuo būdu į tą kovą būtų versitetu, kuris atsistos ant- 
Sako, dabar turi registruotis! ižd. Vytautas Eikinas. įtraukta visa visuomenė. toj vietoj. 3 ir 4 vietas da-

Šiemet pirmininkavo inž. Plane daug vietos skirta linsis Cambridge II su lie-
Bronius Galinis.

Drąsus policininkas

jaunuomenės raginimui pra- tuviais, toliau bus Sylvania

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išMuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirk&vones ir t. t., ir t. t. 
Originale su pen .ių metų garantija 
,25 uz viskų- galima nio..eti po $1X5 

per savaitę
HA 6-3900

Eay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
|Res. AV 8-4144 ir CO 5-8841

aukščiausieji partijos vadai
Kūnuose išrinktos vadybos, į kaip rusų agentai ir šnipai.
oet neparašė kas į jas įeina, .Jie nesiregistruos, o todėl
.viai, paslaptis, turout. atsisės i džėla. Paskui turės• e e

Kristaus gimimo minėji-1 registruotis visokių bolševi-
kuriame, be kitų reikalų, bus j mo proga bimbiniai rengia; kiškų oganizacijų vadovai, 
svarstomas vadovybės pa- pietus “Laisvės” naudai. irgi kaip Rusijos agentai, o
siūlymas skirti Lietuvos -------------------------- ant galo turės registruotis ir
laisvinimo reikalams $100. ; Ka» važiuoja į Floridą? visokie klubų ir kitokių bol-

-------  ! ševiku įtakoje esančių orga-
Kas vyksta su mašina į nizacijų vadovai. Kas nesi- 

Floriaą po Naujųjų Metų registruos, turės eiti į cypę. 
(sausio men.) gal paimtų j Ar taip bus. aš nežinau,

Finansų sekretorius— 
V. Stelmokas

Vytautas Stelmokas, drau
dimo ir nekilnojamųjų tur
tų tarpininkas, išrinktas 
Dorchesterio L. Piliečių 
Klubo finansų sekretorium.

Jis kandidatuoja ir į So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos finansų sekretorius. 

P. Dūmas pasitraukia

Nukentėjo dėl Goldfine

Tetias Durnas nuo Naujų
jų Metų pasitraukia iš So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos Klubo vedėjų. Kas 
bus jo vietoje, dar nežino
ma.

Šachmatininkų susirinkimas

Kartu vieną pakeleivę. L z i bet tarp bolševikų ir bolševi- 
gazoliną atlygins. Pranešti kuojančių kalbų netrūksta, 
vakarais telet. AN 8-7479, o ypač. kad “Laisvė” ir “Vil- 
įš toliau rašyti E. E. Kelei- nis” nieko apie tai nerašo ir 
vio adresu. ■ Maskvos pakalikai gyvena

pačių prasimanytais ar kur 
nugirstais gandais.

Plepėti mūsiškiai bolševi-
Pagarsėjęs dovanų dali-1 kėliai moka. bet į kalėjimą 

nimu aukštiems pareigu- eiti nenori, sako tegu eina 
nams iš Kauno kilęs žydų Mizara su Bimba, kurie iš 
tautybės p r a m onininkas Maskvos garbinimo duoną 
Goldfine už mokesčių suk- valgo.. .
davimą tebesėdi kalėjime. Sukinėjantis tarp mūsų 
Jėl jo “dovanų” įs Baltųjų Maskvos garbintojų, gauni 
iūmų tarnybos gavo išeiti įspūdžio, kad pas juos pra-

Policijos tarnautojai 
ri savo pašalpinę draugiją. 
Jos direktoriai prieš porą 
metų nutarė surengti šaunų 
pokylį policijos komisionie- 
riui Sullivan’ui ir tam reika
lui paskyrė iš kasos S1,200. 
Tos draugijos direktorių bu
vo ir W. Roxbury policinin
kas W. Tumbull. Jis balsa
vo prieš minėtos sumos sky
rimą. . . ir todėl netiukus 
buvo iškeltas į miesto kalė
jimo sargybą, kur ir šian
dien tebėra. Ten iškeltas jis 
neteko policijos tarnautojų 
draugijos direktoriaus vie
tos.

Anuomet , tas spaudoje 
buvo aprašyta, vėliau reika
las buvo pamirštas. Bet štai

tintis atsargiai valiuoti 
Į susirinkimą buvo 

kviestas ir savaitraščio
tu- leivis atstovas.

pa-
Ke-

ir Boylston klubai. Antras 
ratas prasidės po Naujų 
Metų.

Ar tai vaikų reikalas?
Ir čia sutiks Naujus Metus

Be Dainavos Sporto Klu
bo ir Sandaros, Naujųjų Me
tų sutikimą rengia ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-ja savo salėse, įėjimas 
tik SI.00.

IšNL'OMUJAMAS
Vienas kambarys su apšildymu, bal
ais ir be baldų 366 W. Broadway, 
'o. Bostone, tel. AN 8-4618.

Lawrence aukštesniosios 
mokyklos mokiniai dvi dieni 
demonstravo miesto sode 
orotestuodami prieš Moky
klų komiteto nutarimą pail
ginti pamokų laiką vienu 
pusvalandžiu.

Greit vaikai demonstruos 
reikalaudami keturių šeš
tadienių savaitės.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

STRAND CAFE CORP.
’l - 37- K. i>r«adway, So. Boston

TEL.: AN 8-9833

Kvailas yra tas, kuris negali 
pykti, bet išmintingas tas, kuris 
nesupvksta.

Anglų patarlė

eško patyiu-ių tarnautojų; Barten- 
erio. eour.ter merginos, veiterkų ir 

kt.. kad kalbėtu angliškai ir lietu- 
i.-ai. Kreipus asmeniškai j

, , . .. , . I’ETR ) PELItttV. strand Cafedabar jo pavarde vėl iški-j.j
lr> viočiimnn~ DOVANOS Į LIETUVĄ i

«. i u i • r. i^, < ų . oi r anų tait | ■

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorehester, Mass.

□O.
Policininkas Wm. Turn 

bull protestuoja prie jau

Antradienį, giuodžio 19 
d. 7:30 vai. vak. So. Bosto
no Liet. Pil. Draugijos šach
matininkai turės metinį su
sirinkimą Draugijos patal
pose: bus renkama nauja 
ŠK valdyba ir aptariami 
klubo veiklos darbai. Į susi
rinkimą kviečiami ne tik 
šachmatininkai, bet ir visi 
šachma’ų bičiuliai, norį 
bent kuo prisidėti prie gra
žiai lietuvišką vardą repre
zentuojančios veiklos susti
prinimo.

Adams, o šiomis dienomis i sįdeda visų galų suirimas.
įukpntpio iv Frpd knŽKo hnukstosi, bet pa* e . - ■ • • . - - ■ •bostono3 mokesčiu ištaigos tys nežino ko. Išeina, kaip minėtos policir.mkų draugi- nius giminėms , Lietuvą per 
'valgvbos agentai nes e<a toje kažkur girdėtoj paša- Į-J05 valdybos paskelbtą visų J musų įstaigą. Siuntiniai nu- 
ir it buvęs gGoldfmo antfo- koj apie zuikių pakaustymą. vardu ^tą.. kui iuo i eina tvarkingai ir be trukdy-

* . y. - .k .. <ako buvę tain • Kok< tai ka- 1 uzsistojama už policijos ko- mosi. Dabar pats laikas siųs- Y “bei ralius paskelbė, kad “ši jo mfaionierh, Sulihana ginče .1 dovanas Ka.ėdoms. Neul 

atsisakė ten vykd ii- pasi- karalystės drambliai turi ^1 televizijoj rodytų pohci- minkite gimimų ir draugų 
būti pakaustyti. To įsakymo, ntnkų, kūne .anke lazvbi- Lietuvoje.
išsigando ir zuikiai ir pra-,nl, y lizdą. W. Turnbull 
dėjo bėgti į girią slapstytis, sako, kad draugijos valdyba 
Paklausti, ko jie bėga slėp- teisės reikšti visų po-
tis. zuikiai choru atsakę,licininkų vardu kam nors 
kad nors įsakvmas liečia tik pasitikėjimą ar nepasitikė- 
dramblius, bet ką galima ži- Jim^

Siųskite dovanų siunti-
i Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
j biznio pastatų, pagral JTisų reika- 
| lavimą. Šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

jaukė iš vaidinės
li

tam v oo;

Susidūrė 3 automobiliai 
4 žmonės užmušti

Anksti šeštadienio rytą 
Miltone didžiajame vieške
lyje susidūrė 3 automobiliai. 
Nelaimėje žuvo 4 žmonės. 
Jų lavonai taip sužaloti, kad 
negalima atpažinti.

Grįžo A. Andriulionis

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

SKAITYKITE ST. MI-
CHrLSONO VAIZDŽIAI Grįžo iš Nevv Yorko Anta- 
PARASYTĄ AMERIKOS nas Andriulionis, vietinio 
LIETUVIŲ ISTORIJĄ — 'Balfo skyriaus pirmininkas. 
"LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- dalyvavęs Balfo direktorių 
MERIKOJ“. JOS KAINA susirinkime gruodžio 16 d.
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS Nesidžiauk pradėjęs, bet pa- 
$4.00, KIETAIS $5.00. baigęs.

noti? Jei tave karaliaus val
dininkai sugaus ir pakaustys, 
kaip tu jiems įrodysi, kad 
nesi dramblys, o tik nelai
mingas zuikelis? Taip bauk- 
štosi ir mūsų bolševikėliai. 
Jie mano, kad valdžia juos 
gali palaikyti komunistų va
dais ir uždaryti į džėla ir 
kaip tu jiems jodysi, kad ne
ri vadas, o tik kvaila avytė?

Padėtis tikrai nemaloni,
vpac,
bijo.

kad pakaustymo visi

i
SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 

Leiskit įdėti naują 11W>2 JOMAR aukš. spaudimo ai. krosnį J

Už specialią kainą tiktai

Į ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus burneris • automatiš
kos kantrolės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionu tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

3E
B. J.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

! Taisome, šingeliuojame, den- 
a giame aliuminijum ir dažo- 
* me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL VAKARO J 

Du broliai lietuviai • 
| Charles

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavie Gydytoje* ir CUrargas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.

ir Peter Kislauskai

TELEFONAS AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI

| Garantuojame gerą darbą • VALANDOS: 
Nuo 9 ryto

Trečiadieniais
iki 6 vakaro 

ofisas uždarytas

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, parieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
West Broadwav. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš nauju rūbų. avalynės, medžiajru, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adrosu. Įdėkite daik- Į.. 
tų sąrasa ir aiškius siuntėjo ir (ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 1 ' 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar jraiima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dež.ėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svaru siuntinius

ISTMG A L1ETVVMK 4. KREIPKITftS LIETtmšK Al
Visi siuntėjai įsitikino, kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame sn INTURISTO jcalinjimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais m 
• sai. ryto iki 7 vaL vak. ir teitadieniais nnn 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

VSnfiJASr JONAS ADOMONIS

Savaitgalio parengimai

Šeštadienį kalėdinį pobū
vį surengė Sandaros moteių 
kuopa.

Subatvakaiy buvo pami
nėtas neseniai miręs poetas, 
redaktorius Juozas Tvslia- 
va. Apie jį kalbėjo poetas 
Santvaas, eilėraščius dekla
mavo Jurgis Jašinskas.

Inžinieriai pagerbė prof. 
Ig. Končių paminėję jo 75 

įmetu spkaktį.
Sekmadienį So. Bostono 

Lietuvių Pil. Draugija su- 
engė vaikams eglutę, o vė

liau ir suaugusiems pasilink
sminimą.
E. Karosienė jau namuose

Felicija Karosienė po ope
racijos jau grižo namo ir 
čia sveiksta. Linkime ei ei
čiau pas\»:ikti.

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
• 15 Dorset St., Dorehester. Mass.

GEneva t-1201 L i va!. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mau NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

Ę The Apothecary
LIETUMŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik Vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- 
Į kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i Visais insurance reikalais 
t kreiptis:
| BRONIS KONTRIM
• Justice nf thePeaee—Constable

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
i Namus iš lauko ir viduje.

Lipdau popierius ir taisau 
£ viską, ką pataisyti reikia.

e

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Realine—Gas—Oil 
I Gaza ftilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREETj

DORCHESTER 25. MASS.mini

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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
tūpestinsrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




