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Indonezijos Armija Pasiruošusi 
Pulti Naują Gvinėją

Indijos Pavyzdys Užkrėtė Indoneziją; Sukamo Įsakė
Mobilizuoti Armiją Prieš Olandų Naująją Gvinėją; 

Grasina Pulti, Bet Norėtų “Laimėti” Be Šūvio; 
Agresijos Liga Gali ir Kitur Pasireikšti.

Gruodžio 19 d. Indonezi- Olandija • Indonezija
jos prezidentas Sukamo da- Bandys l)ar Derėtis?
vė įsakymą mobilizuoti sa- _ ___
lies'karo pajėgas ir būti pa- olandija ažė, ka(l Amc. 
siruosus pulti Naująją Gvi- rfkos b- la,„inin.
neją, kurios vakarinę <lalj;k Olandijos ir In
ta o olandai. Idonezijos pradėti deryboms

Indonezijos . karo jėgos; ,įyį Naujosios Gvinėjos va- 
dabar laukia įsakymo pul- kai k gS dalies salos likimo 
ti olandus. . . Bet Sukamo išsprendimo, 
norėtų geriau laimėti gąsdi- Amerika sutiktų tarpinin- 
nimais ir liežuviu, negu gin- į kautj? jej derybos būtų pra
šiais. Todėl jis dar neda- dėtos be iš anksto vienos ar 
vė Įsakymo pulti, bet laukia, kjtos pusės statomų sąlygų, 
kad olandai jam atiduos N. Indonezija skelbė, kad ji 
Gvinėją be šūvio ir tada Su
kamo galėtų dėtis ir taikos 
gelbėtoju ir karo laimėtoju.
Ar olandai sutiks jam atlik- sutiktų derėtis, jei salos gy
ti tokį patarnavimą, dar nė- Į ventojams būtų užtikrinta 
ra žinoma. Į apsisprendimo teisė.

Skurde gyvenantiems In- Indonezija skelbia, kad 
dorezijos gyventojams Su- jos karo pajėgos yra mobili- 
kamo Kalėdų proga (ten zuotos ir tik laukia prezi

dento Sukamo Įsakymo pul-

KARAS KATANGOJE. KA ? JIS LIGONINES DAUŽĖ

tanioje. Kon^o provincijoj karas lyg i - pasibaigė, nors taikos paliaubą darnie
ms nepasirašė. Einant kautynėms Elizah thvillėj nukentėjo daugiausiai civiliai 
žmonės ir tokias Įstaigos kaip ligoninės./aveiksle matoma viena tokia ligoninė su

i£ plėšt u šonu ir nuogomis lovomis.

Indija Laimėjo Lengvai Karą 
Džiaugsmo Betgi Mažai

Indijos Kariuomenė Užkariavo Portugalų Kolonijas, O 
Jungtinių Tautų Organizacija, Dėl Maskvos Veto, 

Indijos Formaliai Nepasmerkė; Indijoj Nacio
nalistai Džiūgauja, Bet Daug Kas Gėdijasi.

sxxss: :::< . i . * ?*, ši r « i • * ■ - - - - -sutiktų derėtis tik dėl tos sa- . v.
los perleidimo jai, o re dėl Nikita Sakosi Nesąs Popiežius Šaukia Kongo Vadovai Vėl 
ko kito Olandija skeibe, ji Neklaidingas ... Bažn. Suvažiavimą Tariasi Del Ateities

yra vienas milionas krikš
čionių) aiškino, kad gyveni
mas Indonezijoj todėl ne
gerėja, kad pasaulyj yra 
žmonių, kurie “neklauso bekabo ore.
Dievo pageidavimų.”

Naujojoj Gvinėjoj olan
dai turi apie 2000 kareivių 
ir veik visai neturi karo lėk
tuvų, todėl nežinia, kiek jie 
galėtų laikytis prieš Indo
nezijos kariuomenę.

Indonezijos komunistai 
dabar dedasi labai dideliais 
patriotais ir siūlosi sumobi
lizuoti 2,000,000 savo par
tijos narių “tėvynei ginti.”
To krašto komsomolas ne
atsilieka ir siūlo mobilizuoti 
vieną milioną jaunų komu
nistų nepuolamai tėvynei 
“ginti.” Nacionalizmo ir ag-1 
resijos siutinys skelbiasi 
kai kuriuose kraštuose, ku-

.uZ apleisdami” mybmą Uvynę" 
' ..... išsivežė dešimtimis mi-

Sovietų diktatorius Niki
ta S. Chruščiov Kijeve uk
rainiečių kolchozninkų su
važiavime išbarė vieną ag
ronomijos profesorių už tai,

Kalėdų dieną popiežius 
Jonas 23-tysis paskelbė bu-

Kongo respublikoje JT 
dar neatnaujino karo prieš

lą, kurioj sako, kad 21-asis Katangos provinciją, o tos 
bažnyčios susirinkimas bus provincijos parlamentas pa- 
suša ūktas 1952 metais. Su- skyrė kelių asmenų delega-

ti olandus Naujojoj Gvinė- jis pasisakė, jog ukrai- važiavimai bažnvčios istori- cija, kuri vyks Į Leopeldvil- J J J niečiai žemės dirbėjai ture- joj turi tokią pat galią, kaip le miestą (Kongo sostinę)
jo sekti komunistų partijos jr bažnyčios galva popie- derėtis su parlamentu dėl 
ir paties Chruščiovo nuro- žius, o savo kiku suvažiavi- naujos konstitucijos. Tik po 
dymus dėl javų ir žolių sė- mai gaiėjo net atstatyti po- derybų ir po surašymo nau- 
jomainos žemės ūkyje, nors pježių iš vietos ir paskirti jos konstitucijos Katangos 
partijos nurodymai buvo kĮtą parlamentas galutinai nu-

--------  klaidingi. Chruščiovas dėl Nuo 18W) m bažnvžios spręs ar Katanga jungsis
Dominikonų respublikos to užsipuolė tą agronomijos cnvu-ziavimn whėra h.™ b- Pne Kongo, ar gal sieks ne-buvęs diktatorius per 30 proesorių ir kaltino jį, godėl ^“nts pepi^us nema-

metų viešpatavimo buvo jis klause _partijos nuiody- žaj nuslebill, žmone5. kai

joje.
Derybų klausimas dar te-

VAG15 1RUJILLO
VIRŠIJA KITUS VAGIS

suvogęs virš 800 milionų do- mų, nes juk partija nėra ne- 
lerių visokių gėrybių. Jis vo- klaidinga, kaip ir pats Ni- 
gė, prekiavo, vedė pramonės kita nesąs neklaidingas. Jei 
Įmones, turėjo didžiausias profesorius geriau žinojo, 
plantacijas ir bendrai mel- jis turėjęs ką tai daryti, kad 
žė mylimą tėvynę iki krau- netikę partijos
jo. Už tai jis buvo pats sa- būtų pakeisti, 
ve paskelbęs “tėvynės gera- Kad partija ir diktatorius 
Janu.” Tiujillo turtai dar nėra neklaidingi, tą ne tik 
aiškinami ir kas su jais bus Nikita, bet visi Rusijos ir 

dar nėra nutarta. Ukrainos žmonės žino, bet 
rinigus iš bankų diktato- bandyk partijos neklausyti!
riaus seimos nariai įssiveze

tų pavergti ir svajojo apie 
laisvę, o dabar garsiai rė
kauja ir siekia kitus paverg
ti.

Prezidentas Drąsina 
Vakarų Berlyną

lionų doleriu.
BROLIS PRAŠO

priklausomybės.
Katangos vadas Čombe, 

kuris susitarė su Kongo vy- 
riausvbės vadu dėl Katan-

zmones
apie tokį suvižiavimą užsi 
minė prieš kbk laiko.

Kalbama, lad 1962 metų gos Įsijungimo į Kongo, grį- 
bažnyčios suažiavimas su- žęs iš derybų aiškino, kad 

nurodvmai V^SIS krikščionis, jis visą susitarimą perduos
bet kol katalikų gaiva deda- Katangos parlamentui, ku
si esąs nekladingas tikybi- ris ir nuspręs reikalą, 
nių dogmų si tyje, tol krik
ščionių apsiienijimas ar 
dargi susiartnimas yra tik 
nerimta svajonė.

Amerikos Valstybės Bomba L imušė 42 
Posėdžiaus Sausio 22

Lenkijos Katalikai 
Pripildė Bažnyčias

Prezidentas Kennedy Ka
lėdų proga pasiuntė sveiki
nimą ir linkėjimus vakari
nio Berlyno gyventojams ir 
ta proga užtikrino berlynie
čius, kad Amerika juos rems 
nedvejuodama ir laisvės 
spindulys švies iš vakarinio 
Berlyno dar ilgus metus.

Prezidentas prisiminė va
karinio Berlyno gyventojus 
todėl, kad komunistai dabar 
deda pastangas miesto lai
svę pasmaugti ir jį Įjungti Į 
rytinės Vokietijos zoną.

Panašiai ir Amerikos pre
zidento atstovas Berlyne 
generolas Clay užtikrino 
berlyniečius, kad Amerika 
ir Berlynas stovi už tą pa
ti reikalą.

Izraelio teismo nuteisto pa
karti žydu ž.udiko brolis Ot- 
to Eichmann sakė laikraš
tininkams. kad jis prašys 
Adolfui nutarimą suminkš
tinti.

Amerikos Valstybių Orga
nizacijos atstovai buvo su
tarę susirinkti sausio 10 d., 
bet dabar susirinkimas ati
dėtas iki sausio 22 d. Susi
rinkimas bus Urugvajuje, 
Punta dėl Este mieste.

Šiuo tarpu eina pasitari
mai tarp Amerikos valsty
bių dėl priimsimu rezoliu-

Iš Lenkijos praneša, kad 
ten Kalėdų švenčių proga 

ŽmoįVS Šventėje katalikų bažnyčios buvo
---------  perpildytos ir visose bažny-

Kolumbijo. Būga mieste čiose buvo skaitomas popie-

Kelžkelio Nelaimėje 
Žuvo 71 Žmogus

Italjoj prie Catanzaro 
miesto vieno traukinio va
gonas pilnas keleivių atsi
kabino nuo likusio trauki
nio ir nudardėjo Į pakalnę. 
Tame vagone 71 keleivis 
buvo vietoje užmuštas, o 
33 keleiviai buvo sužeisti.

! Geležinkelio nelaimė Įvyko 
Kalabrijos kalnuose. Prane- 

• Šimas sako, kad tai yra vie
nas iš didžiausių geležinke
lio nelaimių Italijoj. Nelai
mė įvyko gruodžio 23 d.

Prezidento Tėvas 
J. Kennedy Serga

Prezidento J. F. Kennedy 
tėvas Joseph Kennedy pe
reitą savaitę staiga susirgo, 
jį ištiko širdies smūgis ir jis 
buvo suparaližuotas.

Vėlesnieji pranešimai sa
ko, kad ligonis jaučiasi sti
presnis ir kalbama, kad 
oresnis ir jam padalyta ope
racija.

Joseph P. Kennedy yra 
73 metų amžiaus, jis yra 
milionierius ir buvęs diplo
matas.

NASSERIS GRASINA
Egipto diktatorius Nas

seris šaukia egiptiečius ne
sigailėti prakaito ir aukų, 
nes Egiptas turįs sustiprinti 
savo karo pajėgas tiek, kad 
galėtų atsilaikyti ir prieš 
žydų sionizmą ir prieš im
perializmą.

Nasseris nesigailėjo rūs
čių žodžių ir arabų “reakci
ninkams,” kurie jo politikai 

i nepritaria. Ypač jis puolė 
Jemeno, Jordanijos ir Sau
di Arabijos karalius.

SEKA SAVO VYRUS
stipri bomba užmušė 42 
žmones laikė kalėdinių iš
kilmių vienoje kazarmėje. 
Žuvo 36 civliniai žmonės 
ir 12 kareiviu Daug yra su
žeistų. Bombų matyti, bu
vo pakišta tų žmonių, kurie 
vis (iar tęsia pilietinį karą

ziaus kreipimasis Į Lenki
jos tikinčiuosius. Popiežiaus 
kreipimasis gautas I>enkijoj 
telegrafu be valdžios truk
dymo.

Pastauoju laiku santykiai 
tarp komunistinės vyriausy
bės ir katalikų bažnyčios

.. . . tame kiašte, rtirs didžiosios yra pablogėję, bet švenčių
cijų. vienas n svaiblausias politinės partips, kurios dar metų komunistų policija ne- 
klausimas A. V. Ooganiza- tik prieš keius metus ka- erzino tikinčiųjų persekio- 
cjos konfei cncijoj bus Ku- riavo viena piieš kitą gink- Įimais ir priekabėmis.
bos klausimas, ką su dary- jais, dabar yri padariusios _________________
ti ir kokios politikos link palaubas. Daigelyje provin- pRF.zinF.NTAS MATĖSI 

cijos vietų ci/ilinis karas su ANGLIJOS VADU
dar tęsiasi ir nėgėjai žudy- _____
ti randa prog<s s^vo tikrus Prezidentas Kennedy pe- 
ar tik tariam pi įesminkus; rej^ savaitę dvi dienas tu

jos laikytis.
Prieš pat Kalėdas prezi

dentas Kennedy kalbėjosi 
su Argentinos prezidentu 
irgi Kubos reikalu. Įvairiais būdas skersti.

LINKIME MŪSU SKAITYTOJAMS BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖ VĖJAM S LAI

MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

“Keleivio” Redakcija ir Administracija

resi su Anglijos ministerių 
pirmininkų. Po pasitarimų 

i buvo paskelbta, kad buvo 
kalbėtasi Berlyno, Kongo ir 
kitais klausimais ir prieita 
vieningo nusistatymo. Prezi
dentas Į pasimatymą vyko 
aplankęs savo serganti tėvą.

Sv racuse universiteto spor
to instruktorius atidž.iai se
ka savo komandos žaidimą 
su Miami universitetu Phi- 
iadelphijoj. Instruktorius 
F. Sch»artzwalder skaito

mas sporto entuziastu. •

Pereitą savaitę Indijos 
kariuomenę užpuolė ir užka
riavo Portugalijos tris ma
žas kolonijas netoli Bombė
jaus miesto Indijoj. JI T. 
saugumo taryba dėl rusų 
veto nieko nenutarė, nors 7 
jos nariai norėjo pasmerkti 
Indiją už padalytą agresiją 
ir reikalauti, kad Indija 
tuoj pat sulaikytų karo 
veiksmus. Maskvos “veto” 
sutrukdė Indijos pasmerki
mą. Be Rusijos, dar trys ma
žos valstybės balsavo prieš 
Indijos pasmerkimą. Tos 
valstybės buvo Ceilonas, Li
berija ir Nasserio Egiptas.

Indijoj užkariavimas sil
pnai ginamų partugalų ko
lonijų sukėlė nemažai naci
onalistinio entuziazmo ir 
gėdos, nes užkariavimas bu
vo perdaug jau lengvas, o 
nauda iš to maža. Jei dėl 
to žygio Amerika sumažins 
savo ūkišką pagalbą Indijai, 
tai pelnas jai bus visai striu
kas ir visas laimėjimas nu
eis niekais.

Indijos opozicijos vadas 
82 metų C. Rajagopalachari 
viešai pasmerkė Indijos vy
riausybės agresiją prieš ma
žas Portugalijos kolonijas. 
Jis išeina iš tų sumetimų, 
kad Goa užkariavimas su
silpnino JT saugumo tary
bos Įtaką pasaulyje ir Indi
ja pati nebetenka moralinės 
teisės protestuoti prieš jė
gos vartojimą bet kur pa
saulyje. Sovietų veto išgel
bėjo Indiją iš nemalonios 
padėties, bet šita sovietų 
“dovana” gali brangiai atsi- 

, eiti, juo labiau, kad Sovie
tų Sąjunga daugelio žmonių 
akyse yra didžiausia koloni- 
alinė valstybė pasaulyje.

Goa katalikų bažnyčia, 
Įprastu būdu taikstosi prie 
laimėtojų ir paskelbė mal
das už Indiją, o Goa vysku
pas karštai meldėsi už Nęh- 
ru sveikatą. . .

Jungtinėse Tautose, po 
nepavykusio Indijos pas- 

' merkimo saugumo taryboje, 
klausimas aprims. JT seime 
klausimo niekas nekelia, nes 
ir kautynės jau pasibaigė, o 

i kas Įvyko, tai Įvyko.
Indijos karo ministeris 

Krišna Menon buvo atvy
kęs Į New Yorko ir sakė, 
kad jis laukęs, jog Jungti- 

j nės Tautos jam suruoš ova
cijas už “kolonializmo” nai
kinimą, bet apsivylė, kai 
patyrė jog saugumo tary
boje Indija 7 balsais prieš 
4 balsus pasmerkta, nors ru
sų veto tą pasmerkimą pa
naikino, tai nustebo ir savo 
kariuomenės laimėjimu ne- 
besigyrė.

Indija truputi padidėjo, 
bet moraliniai sumažėjo ir 
tą pajus, kai bus bėdoje.
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Antikolonialiniai karai?
Katangoje vyko iš dviejų kartų ir greičiausiai dar 

vyks keistas karas tarp Jungtinių Tautų sulopytos iš įvai
rių tautinių gabalų armijos 'ir ‘‘maištaujančios” Kongo 
provincijos. Tas karas yra keistas tuo, kad Jungtinių Tau
tų organizacija nunešė į Katangos provinciją visus karo 
baisumus vardan Kongo vienybės, o ta vienybė savo 
šaknis turi tame, kad kadaise belgų karalius “pasisavino” ! 
didelį Afrikos gabalą visai nežiūrėdamas, kas ten gyvena 
ir visai nesirūpindamas net sužinoti, ką jis “pasisavino.”

Dar keistesnis karas kilo tarp Indijos ir Portugalijos 
dėl trijų mažučių Portugalų kolonijų Indijos pašonėj. 
Indija pasiuntė prieš Portugalų kolonijas kelias dešimtis 
tūkstančių vyrų ir per tris dienas “laimėjo.” Trys tūkstan
čiai portugalų neatsilaikė ir net nesvajojo atsilaikyti 
prieš didžiulę Indiją.

Indijos-Portugalijos trijų dienų karą svarstė JT or
ganizacijos saugumo taryba. Svarstė iki rusai paskelbė 
savo veto ir bet kokį nutarimą sutrukdė. Bet su rusais 
kartu balsavo Egiptas, Liberija ir Ceilonas; balsavo su ru
sais ir aiškino, kad Indija tiktai ‘likviduoja kolonializmą’ 
savo pašonėj, o todėl jos nėra už ką smerkti. Vadinasi, 
jėgą vartoti galima, jei tai daroma vardan “antikolonia
lizmo.” Ir Indija ir jos rėmėjai JT organizacijoj užmir
šo pasiįdomauti, kaip portugalų kolonijų Indijoj gyvento
jai žiūri į jų “vadavimą” iš portugalų valdžios. Užtenka, 
kad portugalų kolonijos, kurios jau ir nebebuvo koloni
jos, bet integralinė Portugalijos dalis, yra arti ir jas gali
ma grobti be ceremonijų. Kad tą daro Indija, kurios va
das Nehru prie visokios progos pasisakydavo prieš ginklų 
vartojimą ir buvo lyg ir moralinis autoritetas valstybių 
santykiuose, daro visą tą negražią agresiją dar pikantiš
kesnę, ar šlykštesnę, kaip kas nori į reikalą žiūrėti.

Portugalai, be abejonės, yra “kalti.” Jie pirmieji Va
karų Europoje pradėjo kolonizuoti užjūrių kraštus, pir
mieji apiplaukė mūsų žemę, ištyrė nežinomus kraštus ir 
savo koloniališku gobšumu sukūrė toki milžiną valstybę, 
kaip Braziliją. Pačioj Europoj vokiečiai ir rusai dar prieš 
portugalus pradėjo kolonialinius užkariavimus, bet tuo 
ir rusai ir vokiečiai tik didžiuojasi. ..

Kolonijų laikai praėjo, bet kolonializmo palikimas 
yra ir liks. Iš rusų niekas netyko Sibiro atimti, tik gal ki
nai kada nors pabandys atimti iš rusų jų 19-ojo amžiaus 
kolonijas Tolimuose Rytuose. Jungtinių Amerikos Val
stybių niekas nesirengia naikinti, nors jos yra kolonializ
mo vaisius. O tokių kolonializmo vaisių yra daug ir kas 
juos galėtų panaikinti, ar sudoroti?

Bet “antikolonialinio” karo pasekėjų atsiranda. Indo
nezijos diktatorius-prezidentas Sukamo jau mobilizavo 
savo armiją Olandijos valdomai Naujajai Gvinėjai pul
ti. Indonezija, kaip ir Indija, sulopyta iš kelių dešimtų 
rasių ir daugybe kalbų kalbančių žmonių, užsigeidė turė
ti savo koloniją papuasų žemėje ir ginklais grasina var
dan “antikolonializmo” užkariauti sau kolonijų. Kaip da
bar portugalų Goa pasidarė Indijos kolonija, taip Indone
zija nori turėti Naujosios Gvinėjos koloniją ir Jungtinėse 
Tautose atsiranda nemažai valstybių, kurios tokį plėšika
vimą remia, vis vardan “antikolonializmo.” Jei Indone
zijos plėšikavimas pasiseks, tai po to seks daugiau pana
šių karų ir kur galas?

Galo nesimato, nes valstybės, ypač diktatoriškai val
domos valstybės, nori plėstis, nori strateginių pozicijų sa
vo saugumui užtikrinti, nori kolonijų, svajoja kurti “im
perijas” arba atvesti visą svietą į savo tikėjimą. Naujai 
laisvę gavusios valstybės tuo žvilgsniu nėra išimtis, o Ru
sijos imperializmo įpėdiniai komunistai carų kolonializ
mą ištobulino iki aukščiausio laipsnio ir pralenkė savo 
gobšumu ir veidmainiškumu visus senųjų laikų kolonia- 
listus. Senų iaikų kolonialinės valstybės nešė pavergtiems 
savo kultūrą, tikybą ir ekonominį išnaudojimą. Rusų ko
munistai neša savo “leninistinę doktriną” diktatorišką 
sauvalę, ūkišką išnaudojimą ir visą tą šlykštų smurto mi
šinį dangsto “išlaisvinimo” frazėmis. Esmėje betgi smur
tas lieka smurtu, pavergimas pavergimu, išnaudojimas iš
naudojimu, tik “misionierių” frazės yra kitokios ir jų aki
plėšiškumas negirdėtai padidėjęs. Sovietų Sąjungos aki
plėšiškumas ir Jungtinių Tautų organizaciją pavertė į 
tautų šmėklą, kuri tik šmėkliotis ir tegali, nes bet koks 
teisingesnis nutarimas atsiremia į Maskvos kolonialistų 
“veto,” arba nuskęsta seimo šimtabalsėje baloje, kur ne 
čarterio skelbiami principai vyrauja, bet šimto valstybių 
ambicijos, susiblokavusių grupių išskaičiavimai, noras 
gauti iš kur nors paramos ir panašūs žemiški samprotavi
mai. Iš tokios balos daug ko netenka laukti, o kai seimas 
ir pasisako, tai jo žodis ir lieka tik žodžiu, jeigu Maskva 
ir Washingtonas to žodžio neparemia savo bendra jėga.

KAI JIE SKRIDO Į PIETŲ AMERIKĄ

Cia matome prezidentą John Kennedy su žmona prieš 
tšskrendant praeitą savaitę į Pietų Ameriką, kur jie 
iplankė Venecueią ir Kolumbiją, pirma sustoję Puerto 
Kicoj.

”groja“ tik jiems priklau-j 
sančiu gražiu garsu. Gulbės' 
ežere nežiemodavo ir išlėk
davo į šiltus kraštus, nors 
ežere ir buvo didokas plotas, 
vadinamas šaltiniais, kur 
vanduo ir žiemą neužšalda
vo.

Ežero grožis buvo ne vien 
gulbės, ten nuolat aidėjo 
ir įvairių įvairiausių paukš
čių, jų tarpe ir lakštingalų 
suokimas—ulbėjimas. Eže
re skaičiumi viršijo laukinės 
antys ir vandens vištos, vie
tos žmonių vadinamos ”ci- 
noriais“. Jos yra pilkos-juo- 
dos spalvos, už kurapką di
desnės, gerai paūgėjusio 
gaidžiuko dydžio. Kaip šios 
vandens vištos, taip ir lau
kinės antys gražiai paruošia 
savo lizdelius ir taiko, kad 
jie būtų gerai paslėpti ir 
sunkiai prieinami priešui.

Vakarų “vienybė”

Pereitą savaitę preziden
tas Kennedy tarėsi Bermu- 
doj su Anglijos ministerių 
pirmininku Macmillan. Pa
sitarimai, sako, sustiprinę 
“Vakarų vienybę,” bet taip 
sakoma po visokių pasima
tymų, kurių 1961 metais ti
krai netiūko. Po visų dery
bų vis pasirodo, kad vieny
bės kaip nėra, taip nėra, 
bent stygos pasirodo neuž
tenkamai suderintos ir kai

Nehru nusivainikavo

Indija “laimėjo” net tri
jų dienų Karą prieš 3,000 
portugalų karių Goa terito
rijoj, bet didelio džiaugsmo 
tas laimėjimas nei induose, 
nei dar labiau Goa gyvento
jų tarpe nesukėlė.

Amerikos prezidentas ra
gino Indija susilaikyti nuo 
ginklų pavartojimo, bet In
dijos vadas Nehru neiškentė 
nenusipelnęs pergalėtojo 
laurų. Didelės garbės Goa

reikia kas nora daryti, tada, pergale Indijai neatneš, o
pasirodo, kad pasitarimai 

' buvo tik burnos aušinimas.
tos "pergalės” menkumas ir 
pasaulyje sukeltas pasipik
tinimas gali Indijai daugiau

Ž uvinto ežeras
Žuvinto ežeras yra Aly- jiems valdant atsirado Žu- 

taus apskr. netoli nuo Dauk- vinto ežere laukinių gulbių.
šių bažnytkaimio. Ežero plo 
tas — 1,030 ha. Bet nuo jo 
tęsiasi Palios (balos, durpy

A P Ž VAL G A=
“BAISI KLAIDA, BAISI Amerika daro ar padarys,

GEDA”

Komunistų “Laisvėje” A 
Bimba skausmingai sudeja
vo dėl “baisios gėdos” ir dėl 
“baisios klaidos,” kokią

Ežere yra ir kitos rūšies po paskutinio amerikie- ...
vištaičių taip vadinamų__ čių-anglų pasimatymo bus kainuoti negu ji pelne savo

Indija Goa kolonijoj lai
mėjo kelis šimtus tūkstančių 

'gyventojų, vieną gerą uos
tą, geležies rados kasyklas 

__ ir maža ką daugiau. Goa gy-
tarpininkavimu Katangos 1 yento jai gyveno kiek geriau, 
vadas Čombė buvo suvestas kaip Indijos gyventojai, to- 
prie bendro stalo su Kongo i^ėl Jiems džiaugtis nėra ko, 
ministerių pirmininku Adu- į0 Indrai pelnas irgi tiek 
la. Tiedu vyrai susėdo prie menkas, kad tik fanaben- 
bendro stalo ir “susitarė” Į Ja yis3 reikalą tegali įs-
dėl būsimos suvienytos Kon-' , . .
go respublikos konstitucijos. ’ Taikusis Nehru dar kartą 

Susitarė tai susitarė, Va-: P?s.,r°įė Pasauliu. ka.p ly- 
karus pradžiugino ir Ameri-! F13.1 ,')a .? Vh16”^8’

manė, kad susitarimas'^ " 3?
’ moralinis autoritetas

kudrų-tvenkinių vištaičių. kitaip? Gal, bet įtikėsime 
Zoologai jas vadina ”galli- tik tada, kada.reiks kas noi s
nula chloropus“, —pilkos 
spalvos ir gal kiek už ku
rapką mažesnės. Šios vištai- 
tės, patelė ir patinėlis, gyve
na ”pavyzdingą šeimyninį 
gyvenimą", rodydamos di
delį sutarimą. Porelė dabo
ja, kad gautų kūdrą ”tik 
sau“, drauge pina savo liz
dą ir perint viens kitą pa
keičia. Taip pat ir šių vište
lių jaunikliuose anksti išsi
vysto šeimos bendruomenės 
supratimas. Pirmojo perėji
mo jaunikliai jau padeda 
tėvams maitinti vėliau išpe
rėtus savo jaunesniuosius

bendrai daiyti.

Katangos Čombė
Amerikos pastangomis ir

Tai netiesa, nes Lietuvos 
nepriklausomybės laikais te
nai jau buvo padaiylas ie

nai), apaugę neūžaugomis zervatas, buvo laukinių gul- 
pušaitėmis ir krūmais, kurių :bių, jos turėdavo savo lizdus 
plotas 4,000 ha. Pats Žuvin-įir išperėdavo savo vaikus, 
to ežeras yra apžėlęs nen-i Gulbės ežere sudarė didin- 
drėmis, švendrais, tetorko-'gai gražų vaizdą. Jos prisi- broliukus ir sesutes. Spalio 
mis, vandens lelijomis ir-leisdavo valtyje p aukiantį mėn. šios rūšies kūdrų viš- 
kitais vandenų augmenimisį žmogų per 60-70 metrų, o taitės išskrenda iš Lietuvos 
taip, kad žvelgti iš vieno į jeigu neplauksi tiesiai link Prancūzijon, Anglijon, dalis 
kitą kraštą ežero negalima, i jų, tai prisileisdavo ir arčiau, jų pasilieka \ okietijoj ten, 
o kiek pasiyrus valtimi nuo Į Bet jeigu pabandydavai kur kūdros-tvenkiniai neuž- 
krašto, tuoj ir pradingsti, i plaukti tiesiai į jas, tai pa- Mia. 
kaip kokiame parke. Žino- kildavo ir nuskrisdavo šau
nia, yra ežere ir didesnių igesnėn ežero vieton. Jeigu
atviro vandens plotų. 

Žuvinto ežeras yra nepa
prastai gausus vandens

gulbė tupi savo lizde ir peri, 
—tai jau ji tik ypatingu at
veju pasitraukia nuo lizdo.

ka manė, kad susitarimas 
visiškai pateisina jos duotą 
paramą Katangai daužyti.

Bet Čombė ne pinną kar
tą derybas veda ir po dery
bų, vos grįžęs namo į išdau
žytą Elizabethvillę, pareis-; 
kė, kad jis susitarimą pasi
rašė, bet jį patvirtinti turės 
Katangos parlamentas . . .

Dėl to pareiškimo tuojau 
kilo audra grasinimų—gir
di apgavo, suvedžiojo, tik

pasi
rodė tik nesusipratimas— 
kai gavo progos, neiškentė 
neapsivogęs. . .

Sukamo smarkauja

Indonezijos vadas Sukar- 
no žada sekti Indijos vado 
Nehru pėdomis ir "vaduos” 
papuasus iš olandų “pries
paudos.” Sukamo dar ma
žiau turi pagrindo pulti N.

paukščiais. Bolševikų spau- į Įdomu tai, kac, kai jos pa
da Lietuvoje ”bubnija“, kad1 kyla lėkti, ta. jų sparnai

baudimui turėtų atkreipti dė-, Maskolijoj Sta.ino kruvino-
mesi visos Amerikos.

“Juk tai pabaisa, tai žvėris 
žmogaus kailyje. Heusingerio 
baisūs nusikaltimai plačia: api
budinti ir Įrodyti Tarybų Są
jungos notoje. Joks blaivaus 
proto žmogus negali abejoti Įro
dymų autentiškumu. Viskas iš
dėstyta juodu ant balto—pa
tiekti originalių dokumentų, 
nuotraukų, budelio parašų foto- 
statai. Tegu pasaulis mato ir 
skaito!

1945 metais pasirašyta sutar
tis verčia karo nusikaltėlius iš
duoti teismui ir nubaudimui.

“Nejaugi mūsų vyriausybė 
nusispiaus ant šios iškilmingai 
pasirašytos sutarties4? Būtų 
baisi klaida, baisi gėda mūsų 
kraštui. Būtų žiaurus Įžeidimas 
tų milionų nekaltų žmonių, ku
rių kraują šitas hitlerinis pa
baisa praliejo.” (“L.’’ Nr. 100).

Jei jau Antanas Bimba 
taip krvžiavojasi, tai komu
nistų pastogėje kas nors yra 
netvarkoje. Taip Bimba rė
kaudavo tiktai prieš tocki- 
stus, buhariniečius, prieš 
Zinovjevo ir Piatakovo šali
ninkus ir vis rėkdavo, kaip 
pasamdytas, kad “jie prisi
pažino!” Bimba aiškinda
vo, kad tik “neblaivaus pro
to žmonės gali abejoti įro
dymų autentiškumu” prieš 
Tuchačevskį, Jakirį, Putną, 
Uborevičių ir daugybę kitų 
Stalino nugalabytų komuni
stų vadų. Bimba visas Sta
lino aukas aplodavo ir vis 
tokiu pakeltu tonu, vis šauk
damas į pagalbą “blaivą 
protą” ir panašius dalykus.

Iš lietuviškų komunistų

jo žudynės keliamos nedrą- ir smarkiai gina nuo visokių
šiai viešumon, A. Bimba 
nėra suradęs nė vieno žo
džio Stalinui pasmerkti ir jo 
blogiems darbams nušviesti. 
Tai tikras staliiisto šmotas, 
gal dirbąs ne Ke ta mtikro 
išskaičiavimo. Bet šlykštus 
tipas.

Dabar jis įsikando gene
rolą HeusingerJ bet tą da
ro tiek pat širdingai, kaip 
savo laiku lojc Įprieš “troc- 
kistus” ir kitus įStalino tik
ras ar tariamus priešus. Tiek 
pat širdingai. Ir tas nevaly
vas sutvėrimas laukia “mū
sų kraštą” laikas sutarties, 
pasirašytos 1945 metais dėl 
karo kriminalis'.t išdavimo! 
Tai bent akys, Bėra ko sa
kyti. Maskva sblaužė ir į 
puivą pamynė keliasdešimt 
sutarčių, o Biilba vampsi 
tik dėl vienos ^iškilmingai 
pasirašytos” dė p<aro krimi
nalistų. Beje, JHeusingerį 
aiškino Niuienoergo teis
mas, bet jo neapkaltino, 
kaip neapkaltiio vokiečių ir 
dėl 12,000 lenkų karininkų 
išskerdimo prie Katynio ir 
kitose vietose. Už rusų ko
munistų kriminalus tarptau
tinis teismas reinatė reika
lo bausti vokiečių fašistų, 
kurie ir patys pridirbo už
tenkamai visokių niekšybių.

Maskvos notą Amerikos 
vyriausybė apsrarstys ir pa-

jei neišduos rusams vokie
čių generolo Heusingerio. 
A. Bimba šitaip dejuoja:

“Tarybų Sąjungos pareikala
vimas išduoti hitlerininką gene
rolą Hfeuningerį teismui ir nu-

vadovų Amerikoje Bimba;siųs rusams aJBkymą, bet 
visada garsiausiai aplodavo stalinietis Bimba pajuto 
Stalino budelių kaltinamus šviežią kraują ir blaškosi, 
žmones ir vis apsiputojęs, kaip lygsvaros netekęs žmo- 
kaip pamišėlių namo įna- gus, jei tokia pabaisą gali- 
mis. Ir dabar, kada jau ir ma taip vadinu

Kada oras sušvelnėja, tai 
šitie ”žiemos atostogauto
jai“ jau balandžio mėn. 
grižta atgal. Tada patinu
kas ir patelė vėl ieško sau 
kūdros ar tvenkinio, kuiis žinoma, bet Katangos čom- kalba apie N. Gvinėjos va 
yra gerai apaugęs švendrais, bė šiek tiek laiko visgi lai- davimą tiek jau laiko, kad 
nendrėmis ir totorkomis, ir; mėjo ir dar kaitą parodė, jis pats sau gal ir Įkalbėjo 
laiko jį savo ”nuosavybe“ į kad po prievarta vienybė

laiko išlošti norėjo. . . muš-! Gvinėjos salą negu Nehru 
ti jį! Muš ar nemuš, dar ne-, Goa, bet Indonezijos vadas

“pareigą”

įsilaužėjų. Su linksmais šo
kiais jie švenčia savo jung
tuves“, paskui stato sau me
niškai lizdą. Jie pina jį iš 
minkštų atplaišų nendrių, 
šakelių ir iškloja lapais, 
Patelė deda 7-10 rudų su 

įpilkais taškeliais kiaušinukų. 
'Nuo 20 iki 21 dienos abu 
tėvai užimti tiktai perėjimu. 
Išperėti juodi "vilnoniai 
kamuoliukai“ su raudonai 
mėlynomis galvutėmis mai
tinasi vandens vabzdžiais ir 
mažomis sraigėmis. Neilgai 
trunka, ir jau matome juos 
vandeny paukiojančius. Tė
vo priežiūroj jie supažindi
nami su kūdra ar tvenkiniu, 
o motina tuo tarpu ”sėdi na
mie“ jau ant antros laidos 
kaušinių ir peri. Vakarais 
visa šeima vėl kartu susiren
ka. Rimtos šios rūšies viš
takės neina naktimis val
kiotis. Graži ir gyva ši kūd
rų vištaitė nelabai bijo žmo
nių. Jeigu kas turi savo sode 
kūdrą, vandens žolėmis ar 
nendrėmis apaugusią, tai 
jau gali atsitikti, kad vieną 
jau gai atsitikti, kad vieną 
dieną ten ir apsigyvens šių 
vištaičių šeimynėlė. Malonu 
ir įdomu valandomis stebėti 
linksmą šių paukščių gyve
nimą.

Važiuoti Žuvinto ežeran 
pamedžioti būdavo kažkas 
iškilmingo. Na, o jeigu nusi- 
veždavai ten užsienietį ne 
tik pamedžioti, bet ir pasi
grožėti,—būdavo sužavėtas. 
Važiuoti pasidžiaugti Žu
vinto ežero grožiu geriausia

(Nukelta j 7-ą pusk)

sunkiai gimsta.
Šiuo tarpu nuo Jungtinių

Tautų karo pajėgų nelai
mingame Konge daugiau
siai nukentėjo Katangos 
provincija, kur jokio karių 
maišto nebuvo ii- kur žmo
nės ramiai dirbo ir duoną 
valgė. Jų vargai prasidėjo, 
kai JT kariuomenė ten įsi- 
piršo nesuardytos tvarkos 
palaikyti. . . Palaiko, nėra 
kas sakyti.

Užsienio politikos debatai
Amerikoje daug kas pasi

piktino tuo, kad Amerikos 
lėktuvai sugabeno kariuo
menę į Katangą prieš tošį 
Kongo provincijos vyriausy
bę. Vyriausybė mano, kad 
be Katangos provincijos 
Kongo valstybė negali gy
vuoti, todėl tą provinciją 
padeda smurtu varyti į vie
nybę, bet opozicija kongre
se ir net dalis demokratų 
mano kiek kitaip ir prieš 
Katangos prievartavimą ke
lia protestą. Vyriausybė no
rėjo paskubinti Katangos 
įsijungimą į bendrąją Kon
go valstybę ir tuo tikslu su
vedė Čombę su Adulą prie 
bendro derybų stalo, bet iš 
to tarpininkavimo, rodos, 
naudos mažai tebus. Ką to
liau daiyti? Vėl leisti JT 
karo pajėgoms daužyti Ka
tangos pramonę ir miestus?

Debatai Amerikoje jau 
eina spaudoje ir visuomenė
je, ar jie bus perkelti ir į 
kongresą, pareis nuo įvykių

vogti tą, kas jam 
nepriklauso.

Olandija siūlė Jungtinių 
Tautų organizacijai imti sa
vo globon papuasus gyven
tojus, kol jie pribręs nepri
klausomam gyvenimui, bet 
Indonezija tam griežčiausiai 
priešinosi. Suprantama ko
dėl ji tą darė—ji nori pati 
paimti papuasus į savo glo
bą ir valdyti N. Gvinėjos sa
lą kaip savo koloniją.

Ir toks smulkus vagišėlis 
dedasi vienas iš žymiųjų 
pasaulio vadų!

Nikitos išpažintis
Ukrainiečių kolchozinin

kų suvažiavime Sovietijos 
diktatorius N. S. Chruščio
vas pasakė prakalbą ir joje 
prisipažino, kad nors Sovie
tijoj įvedamas komunizmas, 
bet “mes vis dar turime va
gių, sukčių, apgavikų ... ir 
net žmogžudžių.”

Ypač Nikita nusiskundė, 
kad ir valstybės aparate yra 
visokių apgavikų, o norinčių 
apgauti valstybę yra dau
giau negu reikia.

Kad Sovietų Rusija turi 
tas pačias bėdas, tik dides
nes, kaip ir kapitalistiniai 
kraštai su kriminaliniais 
gaivalais, nėra jokia naujie
na. Bet <skaitant komunistų 
spauda galima pamanyti, 
kad tik kapitalistinis pasau
lis turi kriminalizmo prob
lemą.

J. D.
Pakalbinkime drengus, kai
mynus ir _

Katangoje ir visame Kon-1 kyti “Keleivi.” Kaina 
ge. tams penki doleriai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Liet. siuvėjų organizacija 
minėjo sukaktį

Gruodžio 16 d. Lietuvių 
Atletų Klubo salėj A. C. W. 
of A. Unijos lietuvių siuvė
jų skyrius minėjo savo 60 
metų sukaktį. Banketas bu
vo gražus, visų nuotaika bu
vo gera. Kalbėjo eilė siuvė
jų, 54 skyriaus narių: Jokū
bas Mockevičius, St. Briedis, 
J. Buivydas, V. Paulauskas, 
Ch. Naciunskas, Bronė Spū
dienė, Joe Palionis, Frank 
Milas-Milašauskas, V. Za- 
veckas. Susirinkusiems buvo 
pristatyti Diržienė, A. Matu
lis, Andiy Bubelis, Mažeika, 
Joe Urbonas, Joe Vastūnas, 
Ig. Gasaliūnas.

Telegramomis sveikino:
Abrahom Millar, New 

Yorko Joint Board sek. ir 
iždininkas, Lues Hallander

Inžinierių vajus
Lietuvių Inž. ir Archi

tektų S-gos New Yorko sky
rius vykdo vajų savo buvu
siam profesoriui ir kolegai 
Steponui Kairiui sušelpti.

Prof. S. Kairys dabar gy
vena prieglaudoj netoli New 
Yorko ir dar po operacijos 
(nupiovė koją) negali vaikš
čioti.

A. T.

M irę S. Butkus
Gruodžio 11 d. širdies 

smūgis nutraukė Stasio But
kaus gyvybės siūlą.

Velionis buvo pirmasis 
Nepriklausomosios Lietuvos 
kareivis, Vyties Kiyžiatu* 
kavalierius, per kelias de
šimtis metų „Kario“ redak
cijos narys, plunksnos iš sa-

CIA ŽAIDŽIA, CIA EGLUTES PARDUODA

Llioy Kace, Piratu beisbolu komanaos metėjas, prieš 
Kalėdas Pittsburghe bizniauja Kalėdų eglutėmis.

VVORCESTER, MASS.

Išgyrė lietuvę
Gruodžio 17 d. numery 

Sunday Telegram gana pla- Keleivio skaitytojai žino, 
čiai aprašė Juliaus Sviklos kad ilgametis Lietuvos so- 
žmoną Bronę Sviklienę, cialdemokratų vadas, Vil- 
kaip sąžiningą ir sėkmingą niaus Lietuvių Seimo vie- 
siuntinių siuntimo už gele- nas veikliųjų narių, Vasario 
žinės uždangos Įstaigos ve- 16 Lietuvos nepriklausomy- 
dėją. Laikraštis Įdėjo ir jos bės akto autorius ir vienas 
nuotrauką su Andrium Ur-įjo pasirašytojų, seimu na- 
bonavičium. Paskutinysis! rys, redaktorius, profeso- 
stovi laikydamas batus, ku- Į rius Steponas Kairys, atei- 
riuos jis siunčia savo tėvui, nančių metų sausio 1 d. Į-

Taip pat parašyta, kad žengiantis Į 85-sius metus, 
Bronė Sviklienė Vilniuje prieš metus buvo operuotas 
mokytojavo, moka kelias įr dabar be vienos kojos gy- 
kalbas — anglų, rusų, lenkų, vena sveikstančių ligonių 
vokiečių, latvių ir, žinoma, namuose netoli New Yorko.

Neseniai ji ten aplankė jo 
seni draugai, nepriklauso-

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Prof. S. Kairį aplankius

lietuvių.
Kadangi ir aš ją gerai pa

žįstu,, tai galiu pasakyti, mos Lietuvos pedagogai Jo

. T rx , kt v i vo rankų neišleidęs ir atsi- įr Joe Dorfman, New Yorko „ T\v * •du,Y-s JAV po antrojo pa
saulinio karo, ilgametis Lie
tuvos Savanorių S-gos pir
mininkas.

Jis buvo gimęs 1897 m. 
Kurtuvėnų miestely, Šiau
lių apskrity.

Joint Board biznio agentas 
ir jo asistentas; Theodar 
Yageila, 54 skyriaus sek.; 
A. Jenkins, generalis Amal- 
gameitų Unijos organizato
rius iš Anahola Kauai, Ha- 
waii Joint Boardo.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių vardu sveikino J. Buivy
das, o Lietuvių Maspetho 
Klubo — Jokūbas Mocke
vičius.

AUTOMATINIS
TRAUKINYS

Tarp Grand Central ir Ti-
T • / - a x tzi v i mes stočių mėginamas auto-L'.eįuvl£, At'fų ,Kįb.“ matinis traukinys. Jis veiks 

nupirko 60 metų sukakčiai be tarnautoj \.iska atliks 
atžymėti puikų tortų ir p elektroniniai aparatai, kurie 

kontroliuos ne tik greiti, bet 
ir sustojimo laiką stotyse.

Kada J. Buivydas savo Traukinio greitis 30 mylių 
kalboje suminėjo, kad toji per valandą, jis turės 4 va- 
rinktoji čia Brooklyne me- gonus, kuriuose tilps apie 

8<X) keleivių.
Transporto darbininkų u- 

nija pasisakė prieš šitokio 
automatinio traukinio Įjun
gimą Į miesto susisiekimo 
tinklą, net jeigu jis bus pa
leistas tik tarp minėtų sto
čių.

apibūdino Atletų Klubo vi 
cepirm. Vilpišauskas.

džiaga dėl St. Michelsono 
leidžiamos knygos „Lietu
vių išeivija Amerikoj“ jau 
išėjo iš spaudos ir ten daug 
plačiau ir nuosekliau apra
šoma, kokiose sąlygose te
ko lietuviams siuvėjams 
prieš 50-60 metų organizuo
tis Į darbo uniją, susirinku
sieji pasitiko su aplodismen
tais.

Vienas iš dalyvių

IŠ BALFO VEIKLOS

Direktorių suvažiavimas

Dar dėl L.B. namų pirkimo
Keleivio Nr. 45 buvo pra

nešta, kad Woodhaveno L.

nutarimų bei priimtas revi- Įstaigos Muenchene perso- 
zi jos komisijos raportas, k u- nalą, kaštuojanti Balfui a- 
rį parengė St. Lūšys ir St.! pie 750 dol. mėnesiui. 
Dzikas ' ■ —

M , ! NEW YORKO SKAIČIAI
Ncw Yorko skyr. vajus. ______
Jis šiemet kiek geresnis,' Iš miesto metraščio suži- 

negu pernai. Jau atsiliepė nome daug Įdomių skaičių. 
473 aukotojai, prisiųsdami > Kai kuriuos jų čia paminėsi- 
virš 5,600 dolerių. Vajaus me.

kad tai tikrai visuomet besi 
šypsanti moteris. Jos siunti
nių siuntimo Įstaiga yra 174 
Millbury St., kuriai niekada 
klijentų netrūksta.

J. Krasinskas

MANCHESTER, CONN.

komitetas, vadovaujamas dr. 
A. Trimako, pasiuntė spau-

Bendrovės susirinkimas
Lietuvių Kooperatinės 

Bendrovės šėrininkų meti
nis susirinkimas bus sausio 
6 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
salėje (24 Gohvay St.).

Visi nariai prašomi daly
vauti, nes bus sprendžiami 
svarbūs reikalai — bus val-

New Yorke yra 4,546,539 
telefonai. Kasdien telefonų 

don paskutinį prašymą ir J stočiai skambina 90,000 
švenčių sveikinimus. Forma-1 kartų, klausdami tikslaus 
liai vajų užbaigti manoma' laiko, ir 87,000 norintieji su- dybos apyskaita, naujos vai 
1962 m. sausio 20 d. žinoti, koks bus oras. Bend-

Aukojo Balfui rai kasdien būna 22 milionai
I pasikalbėjimų.

Kalėdų sveikinimų rieto-' Niujorkiečių lamuose y= 
je Balfui aukojo: dr. Tadas | ra 2,258,400 televizijos apa- 
Savickas $150.00, P. ir A.' ratų, 18,000 taksi, 5,196 
Motekūnai $5,00, Antanas! plaukų kirpėjai. 275 rasis-1 
ir Genovaitė Šatikai $25,00 i kos-turkiškos pirtys, 328 šo-
ir V. Kazakevičius $15,00.

Pirmaujantieji skyriai
Stipresnieji aukotojai Bal

fui gruodžio mėn. pradžioje 
buvo šie Balfo skyriai bei 
organizacijos: Detroito skyr. 
3,350 dol., Clevelando— 
1,000 dol., Chicagos apskri
tis—849,80 dol., Davton, 
Ohio—$294 dol., Roseand,

Gniodžio 16 d. Brooklyne m.,_$120,59 dol. ir St. Pe 
Įvyko Balfo direktorių šuva- tersburg, Fla.,—$75,00 dol. 
žiavimas, kuriame dalyvavo
per 20 d iektorių arba jų pa

Bendruomenės Apylinkė pir- vaduotojai. A. Andiiulio- 
ko namus. Ne visai taip. j nis atvvyko iš Bostono, E.

Namų pirkimo reikalas už- Armanienė iš Baltimorės, 
kliuvo, nes namų savininkai kun. V. Martinkus iš Provi- 
pakėlė namų kainą. Namus dence, A. Bachas iš Phila- 
perka ne Woodhaveno Apy- dėl ph i jos. Esantį Floridoje 
linkė, bet New Yorko Apy- kan. J. Končių pavadavo 
garda. prel. J. Balkūnas.

Jeigu nepavyks susitarti Suvažiavimo dėmesio cen- 
dėl minėtų namų pirkimo, tre buvo lėšų telkimo prob- 
tai bus ieškoma kitų, nes lemos Balfo skyriuose ir šal- 
Woodhaveno lietuviams na- pos darbai bei galima jų rė
mai reikalingi, kadangi lie- organizacija Vakarų Vokie- 
tuvių čia daug gyvena. tijoje. Padaryta reikšmingų

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 valstijos 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.

Šiais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina. “Keleivio” Leidėjai

Ką Balfas davė
Vokietijos lietuviams

Balfo Centras po ilgų 
gaiščių išrūpino ir išgabeno 
1961 metais šiuos maisto 
kiekius Vakarų Vokietijon:

Miltų 244,900 svarų, pie
no miltelių 222,000 svarų, 
cukraus (pirkta) 22,040 sva
rų, pupelių 30,000 svarų, 
valgomojo aliejaus 114,000 
svarų.

Viso nugabenta virš pu
sės miliono svarų maisto, 
kurio vertė siekia daugiau 
kaip 100,000 dolerių.

Surinkta, supakuota ir 
išvežta Vokietijon 35,000 
sv. vartotų rūbų, kurie be
veik visi atiteks Vakarų Vo
kietijos lietuviams, nes vi
sas rūbų siuntas iš Vak. Vo
kietijos Lenkijon teko su
stabdyti. Jas siunčiame iš 
JAV.

Pinigais šiais metais nu
siųsta Balfo Įgaliotinio ži
nion 15,012 dolerių (Vasa
rio 16 gimnazijai atskirai 
20,697 doleriai). Šiais me
tais iki spalio 1 d. Balfo į- 
staiga Muenchene dar gavo 
vietoje tremtinių reikalams 
apie 13,000 dolerių. Taigi 
1961 metais Balfas bus pa
rūpinęs tremtiniams pini-

kių mokyklos, >12 laidotu
vių Įstaigos.

Visame mieste yra 62 dra
mos teatrai, ii jų vien 
Broadvvay gatvėj 33.

Per metus būia 753 suva
žiavimai, i kuriuos suvažiuo
ja apie pusketvirto miliono 
atstovų; jie Nev Yorke pa
lieka 202 milioms dolerių.

Išeina 56 lai‘raščiai ne 
anglų kalba, iš .ų 4 lietuvių 
(Tėvynė, Vien bė, Darbi
ninkas, Aidai),: rusų, 5 žy
dų, 5 arabų, 5 kiiiečių.

Mieste yra 11,834 resto
ranai, per metus žiurkių, ta
rakonų ir blusų naikinimui 
išleidžiama 9 ml. dolerių.

Iš Times aik-tės stoties 
IRT ir BMT gel žinkelių li
nijomis naudojai 40 milio
nų keleivių.

BROCKTON MASS.

dybos inkimai ir kt.
Sekr. Bruno Lemežis

nas ir Antanina Valaičiai. 
J. Valaitis savo apsilanky
mą aprašė Naujienų Nr. 294. 
Manydami, kad ir Keleivio 
skaitytojams Įdomu žinoti, 
kaip ten gyvena toks mūsų 
nusipelnęs žmogus, čia tą 
straipsnelį spausdiname:

„Namai — dviejų aukštų 
nauja vila yra gražioje miš
kingoje vietovėje (Vilią 
Mon Repos, Londing Ave., 
Smithtown, N. Y. ).

Mudu čikagiečiai (Jonas 
ir Antanina Valaičiai), lan 
kydami savo gimines Brook
lyne, nusistatėme aplankyti 
ir profesorių Kairį. Mudvie
jų sūnaus inž. Jurgio^ žmo
nos vairuojamu automobiliu

UŽSAKĖ
DOVANŲ

Fk.ELC.IVI

Lietuvos.
„Atrodo, kad dar negreit 

iš „viešbučio“ profesorius 
Steponas galės sugrįžti i sa
vo Įprastinius namus Brook
lyne. Todėl tebėra labai 
svarbu, kad lietuvių visuo
menė būtų jautri ir dosni 
„viešbučio“ ir protezos iš
laidoms apmokėti.

„Atsisveikinome su abi
puse širdingiausia viltimi, 
kad rytojaus dienos teiks 
profesoriui Steponui stipry
bę.“

Jonas Valaitis

DETROIT, MICH.

Stokime į didžiausią 
lietuvių organizaciją

SLA Deimantinio Jubilie
jaus Vajuje Detroito 352 kp. 
ir Michigano valst. esančios 
kuopos turi Įvykdyti paskir
tą kvotą.

Š. m. gruodžio mėn. 9 d. 
turėjome Detroito 352 kp. 
organizatorių susirinkimą, 
kuriame nutarta šaukti De
troito miesto ir Mich. valst. 
kuopų organizatorių susi
rinkimą 1962 m. sausio 6 d. 
ir jame tartis naujų narių 
Įrašymo Į Detroite ir Michi
gano valstijoje veikiančias 
kuopas reikalu.

Norinčius Įsirašyti Į De
troito 352 kuopą ir Į kitas

apie per 2 vai. iš Brooklyno Michigano valst. kuopas 
pasiekėme minėtą Smith- prašau kreiptis Į šiuos orga- 
town ir jo apylinkėje vilą nizatorius: Z. Januškevičie- 
Mon Repos. Apatiniame i nę, tel. VE 58317: A. Bal= 
aukšte erdvaus kambario čiūnienę, tel. WE 45081; F.
kampe radome vežimėlyje 

iš besėdintį profesorių. Čia patFrances H. Sirutienė 
San Diego, Cal., užsakė Ke- pne vežimėlio knygomis ir 

jleivį Kalėdų dovanų Juliui laikraščiais apkrautas sta- 
Ozinskiui ten pat. Jas.

i „ŠĮ jaudinantį pasimaty-
Elzbieta ir Stasys Norvai- i mą pastiprino dar ir tatai,

šai iš Ocada, Fla., pratęsė 
prenumeratą Juozui Strums-
kiui Spair, Fla.♦ ♦ ♦

Olefirowicz‘iai iš Andove- 
rio, Mass., Kalėdų dovanų 
proga pratęsė penumeratą
M. šimkonienei iš ten pat.♦ ♦ ♦

Stepas Zvicevičius iš 
Worcesterio, Mass., užsakė 
Keleivi Kalėdų dovanų A-
dolfui Gudaičiui ten pat.♦ ♦ ♦

John Belzak‘ienė iš Utica,
N. Y.., Kalėdų švenčių proga 
užsakė Keleivi Egan Kiškiui 
Londonville, N. Y.

A. Strumskį irisiminus

Iki šiol nebuv) paminėta, 
kad spalio 26 d. mirė Alek
sandras Strumslis, ilgame
tis Keleivio atst vas Brock
tone.

Velionis gim< 1887 m. 
Strepeikių kaine, Abelių 
valse., Į JAV atv;žiavo 1910 
m., kiek laiko pagyvenęs 
Bostone, išsikėlė į Brockto- 
ną ir čia atidarė laikrodžių 
taisymo dirbtuvę Brockto
ne baigė ir sav* gyvenimo 
dienas.

Velionis priklaisė Sanda
ros Klubui, SI A kuopai, 
Lietuvių Piliečiu Klubui ir 
visur buvo veikhs.

Liko liūdintys:žmona Ju
lija ŠidlauskaitėStrumskie 
nė, sūnus Joseri ir sesuo

šuni galima išmokyti rūkyti, 
bet negalima išmokyti jo rūky
mu džiaugtis.

GERIAUSIA DOVANA

kad buvęs su mumis Jurgio 
Valaičio 5 metų sūnelis Įtei
kė profesoriui Steponui gė
lių puokštę.

„Man teko kiek ilgiau pa
silikti su profesorium, nes 
moterys dar pas artimai gy
venančius pažįstamus lan
kėsi. Iš mudviejų pasikalbė
jimo aiškėjo, kad profeso
rius yra patenkintas savo 
„viešbučiu“. Anksčiau buvo 
viršutiniame aukšte, bet dėl 
gyventojų pertekliaus ir ne
ramybės nusikėlė apačion; 
kambarys erdvus, saulės pu
sėje. Čia pat durys Į lauką, 
i aikštelę. Vieta pakili, ap
linkui miškas.

„Profesorius nėra visiškai 
vienišas. Tame pat kambary 
yra ir atgaunantis sveikatą 
vokiečių kilmės kaimynas — 
oasikalbama. Nors dėl keb- 
liai pasiekiamos vietos maža 
kas iš lietuvių atsilanko, bet 
profesorius dėl to labai ne
liūsta — skaito ir rašo. Iš 
viso sveikata yra tiek page
rėjusi, kad ruošiasi, turi vii 
tį ir iš vežimėlio pakilti 
Specialinėj aparatūroj pra
tinasi — pratina sveikąja

Magdalena Aksen (South 
gaiš per 30,000 doleių, iš ku- hold, N.Y.). Jiens visiems 
rių tenka išlaikyti ir Balfo'reiškiame gilią žuojautą.

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, koją būsimiems žingsniam 
kietais $5.00. i kai antroji bus protezoje

Stepono Kairio “Lietuva Yra patenkintas, kad pabai- 
budo”, kaina $5.50 |£ė antrąją savo atsiminimr

n- I- • ««ru kuri jau pakeliui ;
• B,el,n,° Dieno- spaustuvę. Be to, yra užsi 

jant”, kaina $6.00. mojęs, renka medžiagą ii
Kipro Bielinio “Penktieji jau yra pradėjęs rašyti nau 

metai”, kaina $6.00. .U knysrą aktualia tema iš
. Nepriklausomybės metų be'

Jas galite gauti ir Kelei- įvykių. Taigi, metų našta i’ 
žiauriausia sveikatos sutruk 
tis nesustabdo Steponą Kai

Motuzą, tel. UN 10301; A. 
BareišĮ, tel. VE 50963; P. 
Janušką, Windsor, tel. CL 
49337; A. Sukauską, tel. 
TA 65678; A. Aleksvną, tel. 
WE 52271 —200 kp.; ir V. 
A. Kirsevičių, 13190 Monika 
St., Detroit 4, Mich. —276 
kuopa.

Michigano valst. veikian
čių kuopų organizatorių var
dai ir adresai:

42 kp.- K. Sanuno, 1343 
Quarry Ave., N. W. Rapids 
4, Mich.

60 kp. J. Garsoko, 1436 
Jennette N. W. Grand Ra
pids 4, Mich.

144 kp. D. Berbylos, 1409 
Wisner St., Sagina\v, Mich,

183 kp. V. Kutulio. 531 
W. Grand Ave., Muskigon, 
Mich.
252 kp. Mrs.. A. Geman, 
2409 Barker St., Muskegon 
Hts. 27, Mich.

280 k p. P. Davidavičiaus, 
1114 Walker St., -Jackson, 
Mich.

Aukščiau paminėti orga
nizatoriai tuo pat suteiks 
jums patarnavimą ir Įrašys 
i Amerikos Lietuvių Susivie
nijimą.

A. Sukauskas

JUOZAS STALINAS

vio administracijoje:
636 Broad vra v,

So. Boston 27, Mas*. ri sielotis ir darbuotis dėl

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
oačių komunistu paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAI” KAU
KAZO PA7R*IMIN- 
KAS PAStnAfe ph. 

SIJOS DIKTATOP’UM 
Kaina 2S centai.

Įsigykite tą knygutę!
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"Garbės titulų“ nesigaili* žmogaus darbus, net visą
"Tiesoj** paskelbta, kad I ?J veni™« Pereu"ktų parti- 

Aukšėiatįioji Taryba šutei- “^.komunlznl° statvbos 
kė nusipelniusio agronomo 1
garbės vardą prof. Juozui 
Petraičiui.

IR VAGYS APSIRINKA

Nusipelniusio veterinaro 
garbės vardą pridėjo doc. 
Broniui Janoniui, doc. Al
fonsui Petrauskui, o nusipel
niusio gvdytojo garbės var
dą — Peti*ui Jašinskui, doc. 
Dovydui Klebanovui ir Ro
mainių kaulų tuberk. sena- 
torijos vyr. gyd. Vytautui 
Barkauskui.

Nusipelniusio meno veikė
jo garbės vardas suteiktas: 
prof. Antanui Gudaičiui, 
vyr. dėstyt Juozui Kedai- 
niui, doc. Jonui Vaičiui: nu
sipelniusio mokslą veikėjo 
garbės vardas prof. Kaziui 
Daukšiui, prof. Jonui Janic- 
kiui, prof. Adolfui Juciui, 
prof. Stanislovui Mastaus- 
kui. prof. Pianui Norkūnui 
ir doc. Romui Šarmaičiui.

Ir jie pareiškė užuojautą
Mirus žymiam komunistui 

K. Preikšui, užuojautą pa
reiškė ir New Yorko "Lais
vės“ štabo nariai: A. Bimba, 
P. Buknvs, D. šolomskas, S. 
Večkys ir S. Sasna.

Vandens kelio projektas
(E) Sovietinės Lietuvos 

spauda ir radijas daug skel
bia apie projektą, kuriuo

Dabar visoje Sovietu Są
jungoje, žinoma, ir sovieti
nėje Lietuvoje nebegali bū- i nuornenes

Buvusioje lenkų okupuo
toje rytines Lietuvos dalyje, 
visai arti buvusios administ
racinės linijos, beveik prie 
pačios tometinės ’ šiaudinės 
sienos“, skyrusios nepriklau
somos Lietuvos dali nuo o- 
kupuotosios, — viename 
miestelyje stovėjo lenkų ka- 

dalinys, kuris
ti didesnio uždavinio, kaip plačiai pagarsėjo tuo, jog :
kiekvienam žmogui brukte 
orukti priimtąją komunistų 
partijos progiama ir kitus

visuomet rikliai mokėdavo 
"kombinuoti“ ir žmonių ne
saugomus daiktus "švariai“

dokumentus. Lietuvoje tūks- apvalyti- Tuos jų gabumus 
tančiuose mitingų darbinin- daug kaitų patu e ne tik to 
kai. kolchozininkai per ištiš- miestelio gyventojai, bet il
sus metus buvo "šviečiami“ plati apylinkė.
apie tą programą bei Įstatus, Atsitiko kaitą taip, kad 
pagaliau, Maskvos suvažia- vienam apylinkės ūkininkui 
vinio dienomis tie dokume11-1 leko kažkur važiuoti ir

RADO BOMBĄ SAVO SODELY

Kongre-mar.a> .1. Green rado naminę bombą savo 
..odely FiladelPjoje. Paveikslo priešaky kongresmano 
žmona ir duktė, o užpakaly du tardytojai.

cai buvo apsvarstyti ir išdis
kutuoti ir... vėl viskas iš 
naujo. Susidaro vaizdas, 
kad toji programa su gra
žiais pažadais ir sunkiai pa
siekiama ateities gyvenimo 
utopija jau laikoma lyg ko
kiu ’sventaščiu“, kurio kiek
viena mintis turi būti atmin
tinai žinoma kiekvieno so
vietinio piliečio.

Sovietinis žmogus dabar 
partijos persekiojamas ir 
prie darbo, ir troboje prie’ 
stalo, ir kitur.. Pati "Tiesa" ‘ 
primygtinai nurodo, kad 
reikia visu spartumu stiprin
ti tą propagandini darbą, vi
sokeriopai veikti i žmogų. 
Esą, reikią padėti žmogui 
išsivaduoti iš ivairių prieta
rui) ių pačiame priešaky.

reikėjo pravažiuoti tą mies
teli. Saulė jau visiškai leido
si. ir artėjo tamsi naktis. 
Tarp važiavusio ūkininko ir 
kalbamo miestelio,—pake
liui, dar buvo keletas kilo- 
metių miško, kuri neišven
giamai ūkininkui reikėjo 
pravažiuoti.

Artindamasis prie miško, 
:is pasivijo pėsčią motelį ar 
merginą, kuri nešėsi ryšulė
lį. atrodė jau pavargusi ir 
pasiprašė ūkininką, kad jis 
ją pavėžėtų. Ūkininkas tuo 
oeveik apsidžiaugė, pagal- 
.ojęs, kad .artėjant nakčiai, 
dviem žmonėm bus ramiau 
mišku važiuoti, ir keleivę 
priėmė. Moteris Įkėlė veži
man ryšulėli ir pati ięisėdo.

Kai jiedu privažiavo miš
ką. keleivė pasiprašė trum-

Komuniainis milžinas serga

Nemunas turės būti sujung- žinoma, ne kas kitas, kaip ... . . .
Us su Pripete ir tuo naciu religiniai prietarai. žmogų-; laikui ją paleisti, nes
Baltijos jūra su Juodąja j ū- je. girdi, reikia Įtvirtinti so- ^«nnLi miške sustoti savate

/. • i * - natM/vtivmn .*»• ir,to» asmeriskais reikalais. Uki-ra. Šis projekUs nera nau- Metinio patriotizmo n intei- .....----c__J i. ■ ...v.- rinkas, savo bendrakeleives
nieku neįtardamas, sustab-jas. XVIII amžiaus antroje nacionalizmo idealus ir tik

pusėje Lietuvos bajoras 6- tuomet tie kultūros-švietimo
kanala tam darbllOtOjai jaUSlS gavę at*

Nemuno inUko Ščaros ir PW už savo rūpesčius.
Dniepro inUko Pripetės, i Taigi. kultūros-švietimo 
Šiuo55 kilometrų ilgio kana- darbuotojai, tiksliau — pro- 
lu buvo gabenami grūdai Į pagandininkai, šalia prog-
Prūsiją. Kanalas buvo negi- rainos kalimo žmonėms dar aukęs, nuvažiavo savais 
lūs, vos 0.7 metro, ilgainiui privalo atlikti ir ateistinių i ,.e ials* v1'aziavęsJnl®s^*B 
nustojo savo tiesioginės kovotojų uždavinius. Maty- J1-" ueno žydo laiko-
reikšmės, buvo apleistas ir ti. visas propagandinis dar-
nenaudojamas. i bas neatneša didelių vaisių.

Spauda ir radijas šį pro-1 nes dabar šaukiama, kad su i
jektą stengiasi pavaizduoti dar didesne energija reikia 
kaip komunistų partijos "rū- gėdinti atsilikėlius ir "į die-
pinimąsi“ Lietuvos žmonė
mis, kaip bolševikų ūkinės 
politikos nesavanaudišku
mą. Tačiau tikrumoje viskas 
via kitaip. Vandens kelias 
tarp Baltijos ir Juodosios jū
ros turi milžinišką ūkinę ir 
strateginę reikšmę Sovietų 
Sąjungai. Vežant bet koki 
krovinį vandens keliu iš 
Baltijos jūros Į Juodąją ir 
atvirkščiai, laivams tenka 
apiplaukti visą Europą, per 
Gibraltarą, Viduržemio jū
rą. Bosforą, pasiekti šiauri
nius .Juodosios jūros kran
tus. šis kelias turi beveik 
7,000 kilometrų. Kanalų 
sistema sujungus Nemuną 
su Pripete, vandens kelias 
sutrumpėtų beveik tris kar
tus.

Kultūros darbuotojai tik 
agitatoių pareigoms

(Elta) Maskvoje buvęs 
partijos suvažiavimas turi 
persunkti visą sovietinį gy
venimą. Nenuostabu, kad 
"Tiesos“ žodžiais (284 nr.) 
ir Lietuvoje, kultūros-švieti
mo įstaigų veikloje, girdi, 
pulsuoja partijos suvažiavi
mo dvasia. Ligšiol buvo ma
noma, kad kultūros-švietimo 
darbuotojų pirmasis uždavi
nys yra kultūriniai šviesti 
savo tautiečius. Dabar parti
jos išaiškinta, kad tų dar
buotojų (į jų skaičių įeina 
bibliotekininkai, kultūros 
namų darbuotojai, lektoriai, 
saviveiklininkai) tegali bū
ti viena kūrybinė mintis ir 
būtent, siekti, kad kiekvieno

nos šviesą vilkti Įvairiausius 
netikėlius“, veltėdžius, juo 
labiau, kad, esą, tų veltė
džių būdas (suprask—ne
noras stoti i komunistinių 
statytojų eiles—E.) — ne
švarumais užpildęs lietuviš
ko gyvenimo orą...

Kaip sunkiai vyksta ko
munistams su savo propa
ganda paliudija ir jų pripa
žinimas, kad. esą. žmoguje 
neretai susikiyžiuoja nauja 
ir sena. Užtat ir reikia eiti 
žmonėms i pagalbą... Kultū
ros-švietimo darbuotojams 
dabar atėjo sunkios dienos, 
iie gavo i rankas "didžiuli 
ginklą“— partinius doku
mentus, ir visu ryžtingumu 
jie skatinami eiti giynai ko
munistinių agitatorių ir toli 
iražu ne tautos auklėtojų, 
švietėjų pareigas.

Superior ežeras yra 350 my
liu ilsrio ir Irto myliu pločio. Mi
chigan ežeras yra 307. Huron— 
206. Erie — 241. Ontario —193 
mylių ilgio. Jie visi dabar yra 
sujungti kanalais, kuriais gali 
plaukti ir vandenynu laivai.

KNYGOS JAUNIMU!

Lietuvos Atstovas sveikina
Kalėdų Šventės jau čia džią padėką visiems Ameri

kos lietuviams už vie»u ar 
kitu būdu talkininkavimą 
Lietuvos darbe.

Metų bėgyje, ypačiai be
siartinančių Švenčių proga, 
aš asmeniškai irgi patyriau 
iš savo tautiečių daug mora
linės paramos.

Negalėdamas asmeniškai 
kiekvienam padėkoti ir 
skaitlingiems sveikintojams 
tuo pačiu atsilyginti, bent 
šiuomi reiškiu giliai nuošir
džią padėką kiekvienam ge- 
raširdžiui lietuviui ir darbo 
talkininkui.

Švenčių proga sveikinu vi
sus Amenkos lietuvius. Lin
kiu, kad Naujieji Metai bū
tų visiems visais atžvilgiais 
geresni ir laimingesni. Tebū-

Ižiuose ir lietuvių bei nelie- n^e J*e pavergtam lietu
viui lengvesni ir stiprina jo 
vilti Lietuvos tikrosios lais
vės ii* nepriklausomybės ry
tojum.

Linkiu visiems taip pat 
ryžtingumo, kovingumo ir 
vienybės dvasios lietuviška
me darbe.

pat. Esame ir Naujųjų Metų 
,s\ akarėse.

Šiemet, kaip ir seniau, 
Lietuvių veiksniai, organi
zacijos laikraštininkai, ra
šytojai ir pavieniai asmens 
pasišventusiai dirbo ir kru- 
ėjo dėl Lietuvos. Toji veik- 
a reiškėsi Įvairiai. Kaip kas 
galėjo ir išmanė gaivino ir 
tiprino Lietuvos prisikėli- 
no viltis. Buvo pakartotinai 
aprėžtas ir Sovietų prakti- 

:uojamas naujoviškas kolo- 
.alizmas T ėvų žemėje.
Vasario 16-tos Dienos pro- 

;a JAV Kongrese ir Ameri- 
os Lietuvių minėjimuose 

.ai atsispindėjo. Lietuvių 
Tautos skriauda buvo kelia- 
na Jungtinių Tautų posė

;uvių spaudoje.
Didingoji Dainų Šventė

Chicagoje irgi pasitarnavo 
mūsų tautos laisvės ilgesiui 
pabrėžti ir užgrūdinti mus 
siekime ją Tėvų Žemėje Įgy
vendinti. Visa tai daryta i 
ietuviu tautos pozicijų su

stiprinimui, Lietuvos vardo 
pagarsinimui, žodžiu, jos di-

Gruodžio 11-1J dienomis skirtingų ūkinių abiejų 
Nevv Yorke posėdžiavo Pa- kraštų interesų. Jie veikia 
vergtųjų Seimas. Jame Po- taip Pekino, taip ir Maskvos 
litinės Komisijos pirm. dr.1 politiką, ir šioji pradeda vis 
Antanas Trimak.s pasakė labiau išsiskirti. Prie to pri- 
šitokią kalbą: Įsideda dar rasiniai ir valsty-

Šių dienų sunikę pa^u.: biniai skirtingi interesai ku- desnei ęrbei. 
lio reikalai yra zvntia dali-;™- nepaisant Markso ir Le-! Besu-rUnanctų švenčių 

mno reikalavimų laikytis proga reiškiu giliai nuosir- 
vieningumo, skaldo komu
nistines iėgas. Kremliaus

rgumo
sienio politikoje. Tačiau, 
jei Vakarai būtų daugiau 
panaudoję laisvės jėgas, jie 
būtų sustiprinę savo pozici
jas Rytų-Vakai ų rungty- 

i nėse.
Nepaisant sovietų

- ;___ i politinių manevrų, Majo miškan, taip ii negrįžo..... . reikalai nėra tokie skaistusŪkininkas, ilgai jos nesu-

dė arklius ir ją paleido. Gi 
"padorioji“ moteris, paliku
si ryšulėlį vežime, kaip nuė-1

moję karčiamoje bent kiek 
užkąsti ir arklius pasišerti. 
Juos pašėręs, prisiminė iš 
miško negrįžusią keleivę ir 
jo vežime paliktą jos ryšu
lėli. Priėjo patikrinti, koki 
gi turtą nepažįstamoji mote- 

is jo vežime yra pamiršusi. 
Pasižiūri — ogi mažo vaiko 
lavonėlis!

Žmogus nusigando nejuo
kais ir pasiskundė tam pa
čiam karčiamos laikytojui

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas

Washingtonas,
1961 m. gruodžio 16 d.mi Vakarų 

ryžto laisvei
ne[ aka»kamo 

ginti išdava, o

našališkam nutarimui išmes- svietų veteranas pažemino; Stevenson, JAV atstovas 
ti Albaniją iš "komunistinio ir pavergė kolonialiniam re- j Jungtinėse Tautose, savo š. 
rojaus“. Tačiau nei Mao žirnui ir išnaudojimui 100 m- lapkričio 25 d. laiške, pa 
Tsetungas nei Chu-en-lai ne- milionų Rytų Europos žmo-
r.usileido Maskvai, bet dargi nių. Tuomi "sovietų vetera- 
pradėjo Įkyriau ryškinti sa- nas“ padarė tarptautinį nu- 
vo ideologinius skirtumus ir Į sikaltimą, kurį jis turėtų ne

siųstame Gen. Ansamblejos 
Pirmininkui, pakartojo, kad 
"pavergtosioms tautoms pri

los pat! klauso įeises kaip

kaip sovietų spauda juos 
vaizduoja. Sovietų komunis
tų partijos tariamasis kon
gresas, įvykęs spalio mėn. 
Maskvoje, nedavė lauktu re
zultatų. Chruščiovas, be abe
jo darė visa. kad suorgani- ;lima J * bas.

nauju U1U?I,U.U> “ siKaiumą, kuu j s turėtų ne-i Ameri-
, . reikalauti pirmenybių rau- delsdamas atitaisvti. "Rytų', nkos’ AzlJ°^ 31 Amen

l>k\os , —.— ------- ,. . —. kos tautoms“. Musų tautos
oae-an- vi ».♦ ^v'ento^al » Įį31? j nekantriai laukia, kad šie

riT" Prezlfkntas to Pat Pas*ka1-! puikūs ir prasmingi pareis- 
oayti sa- bėjimo metu pažymėjo,, L• • . * ne(leuia‘t itrv_

netun laisves pasirinkti ;vendinti ir jų teisės joms
santvarkos, kokios jie norė- grąžintos. JAV ir kitos Va
tų. Šioji teisė mūsų tautoms karų valstybės nekartą yra 
priklauso ir apie ją prezi- žadėjusios savo paramą pa

buvo savo kalboje, vergtosioms Europos tau- 
pasakytoje JT Gen. An- toms jų kovoje už laisvę, 
samblejoje, užsiminęs. Dabar yra puikiausia proga,

Valstybės Sekretorius pasinaudojus destalinizaci- 
Dean Rusk latvių tautinės (Nukelta i 7-ą psl.)

vo imperijos galingumą ir 
pranašumą Chi*uščiovas, ne
laukdamas kongreso pabai
gos, išsprogdino pasibaisė-

keliančias savo bom- dentas”
zuotų minėtą sąskrydi na- VT ... ... .....
gal visus tradicinius Stalino Nepei dedami šių kiniečių 
metodus. Pirmiausia jis smo- _'0Vle5a nejutai imu įeikš- 
gė opozicijai šimtai komu- .me51ir nedalydami skubių
nistų pareigiau buvo atleis- tul.1.m® visg! PnPa_
ti iš pareigu ir bent 48 regio- ZI,llB kad jie įnešė nesantai- 
naliniai konSnistu partijos kos dargi J Prancūzijos, Ita- 
sekretoriai iavaiyti. šios Indijos ir net Amen- 
aukos Kreminius bosui buvo , kos komunistų tarpą. Jei i In- 

, reikalingas saro svoriui už- 'bics komunistai dar dalinai 
žydeliui, klausdamas patari-'sienyje jr pačioje Sovietu »klaiko rusiškuosius komu- 
mo, ką dabar jam daiyti. ' Sąjungoje pakelti. o taip Ri?tus. tai vien dėl to, kad 
Žydas j; apramino, patar- pat vadinami i "komunistų Linijos karo pajėgos veržia- 

’amas nesijaudinti, o eiti j partijos vidajs demokrati- '1 1 Infliją. Nepalankios
au ramiai vidun ir užkan- jaj“ išrys kirti Toji "demo- Maskvai nuotaikos vyrauja 

kratija“ yra
kaip Chrušči 
dinimas į va 
tas. Vorošilo

džiauti. Reikalai, girdi, sa
vaime susitvarkysią, reikia 
ik būti ramiam ir tylėti. 

Greitesniam nervų aprami
nimui dai
atnešė
"nelaimei paskandinti.“ 
k ir i n kas pakluso.

Kai jau visiškai sutemo, o 
ūkininkas dar užkandžiavo, 
tas pats žydelis, atėjęs iš 
lauko, savo svečiui į ausi 
našnibždėjo: "Ui, dabah tu 
ali sau hamiai važoti na

mo, nes jau viskas tvahkoje: 
tavo vežime hyšulio jau nė
ra: lenkų kaheiviai ji su- 
tvahkė...

K. J.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI 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 virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New 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 New 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- 

vaime suprantama, kad visa maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis

ir Japonijos, Burmos, Kam
bodžos ir kitų kraštų komu-

,*aujamas vie- ristM tarPe* Be to’ Belgijos, 
ir Molotovo Naujosios Zelandijos, Aust- 

Korėjos, 
Thailando ir 

Malaju komunistų partijos 
pasveikino Albanijos komu
nistų partiją jos 20-mečio 
proga, tuomi pat išeidamos 
nrieš Maskvą, kuri pasmer
kė albanu komunistus. Sa-

e kas kitas, 
ro žmonių so

ar prie užkandžių j pažeminimas tongreso metu 131 ij°s’ Vietnamo, 
pusbonkį degtinės!turėjo tam įčiam tikslui!!ndonezij°s’ Thai 

patamauti

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

'ŪKININKO STNDBADO NUO
TYKIAI. jdomūs pasakojimai; Dar turime dr. V. Sruo- 
jaunimui, 108 psl., kai- (gienės Lietuvos istorijos ke-
na ......................... §2.00 lis egzempliorius. Tai d*

mėlyni karveliai. Aloyzo Ra džiausią ir visiems supran- 
mno apysakaitės vaikams. 69 n«i.. tarnai parašyta knyga, 947 

psl.. su trimis žemėlapiaisJ1.50
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. 

do Dovydėno apysaka. 168 
kaina .......................................... $2.00

L’°- ir daug paveikslų. Kaina 12 
ps’” dolerių.

pagąsdinti 
deivas aklai 
kvmus vvk-

t žinių, kad 
gyvena pa

ikomis ir sie-

kompartijos 
Chruščiovo 
dyti.

Yra taip 
Mao Tsetung; 
našiomis aml
kia pasidaryti! komunistinio 
bloko valdovu. Raudonasis 
pasaulis tuo bfidu praranda 
savo vienaly.iikumą ir virs
ta dvigalviu kūnu su vienas 
antrą plakančiais liežuviais. 
Maskva ir Pekinas, be abe
jo, neigia, kalikas juos skir
tų ir tebetvirtina esą vienin
gi. Iš tikiu jų ttčiau tarp so
vietų ir kinieči ų yra ideolo
ginių ir tautinių skirtingu
mų, o taip pa: liškios varžy
tynės tarp Chruščiovo ir Ma- 
o Tsetungo čėl vadovavimo
komunistiniatf pasauliui.

tai skaldo komunistu, o So
vietų Sąjungos diplomati- 
rių santykių su Albanija 
nutraukimas komunistinę į- 
tampą dar padidino.

Vakarai, nežiūrint šių ko
munistinių sunkumų, vis te- 
beabejoja, ar pasinaudoti 
jais ir pareikalauti, kad pa-

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 Bendruomenė ir

vergtosioms Europos tau- kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tū
toms būtų grąžinta jų apsi- i rjnj0 dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar

tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.
Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai

na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

sprendimo teisė. Yra dargi 
tendencijos elgtis kaip gali
ma atsargiau, kad nesuda- 
įytų Chruščiovui naujų sun
kumų. Pats JAV preziden-

Visa tai nesti)! ina komunis- i tas per savo pasikalbėjimą
tinių gretų. 

Nesutarimai
su "Izvestijų“ redaktorium 

kyla ir dėl Adžubei, laikėsi ypatingai
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Šio amžiaus keistenybė ijį.r£i Lietuvių išeivija Amerikoje
lejuje sarkofagą su Stalino * » *
karstu. Stalinas rimtai pa- j y||f<
žeidė Lenino priesakus, pikt- , , . .......................... ....

.. sio musų amžiaus Viena is jų prisipažinimų tyčiojosi, naudzmvo valdz^ vykdė > Lietuva

.s didžiųjų keistenybių ne- ypač is Zinovjevo n kame- masine, repre.,,.,.pne. de- f «
abejotinai yra Visasųjungi- nevo, ir reikalavo juos vn. m taryb.n.u,i zmone, o at- *Į •* £ A>1ERIK0- d<* kaip
ne komunistų partija su vi-. nubausti mirtimi, kaip pa- Įliko kitus veiksmus asmeny- v 1 “* - “ -
sais savo padaliniais už jos! siutusius šunis.

J. Vlk*

sienų. Nenuotabi ji savo 
siekimais ir jos skelbiamais 
laimėjimais, bet ji keista 
savo vidaus gyvenimu, sa
vo narių rodomu vieningu-

jmu ir kartu savitarpiu nai
kinimu.

Stalino piršto moste Įėji 
mu, komunistų partijos vie
tose "jačeikos“ šaukė susi
rinkimus ir reikalavo mir
ties aniem pasiutusioms šu
nims. Ir visur visų susirinki
muose dalyvių rankų pakeli

Prisiminkime kai kuriuos mu pritarta mirties bausmei.
pavyzdžius.

Trockistų - zinovjevie- 
čių teroristinio centro bylą

Ir lėkė i teismą telegramos, 
reikalaujančios mirties. Visi 
teisiamieji buvo teismo

,bė, kulto laikotarpiu, ir J® su«1“usta> '» valstybiniu gyvenimu gy
dei negalima kar.to «, lse,v,J°s venti. Kai tos pastangos sto-
kūnu palikti V. 1^^ I nueitus takus. Čia mes ran-jo kunu, ir tada lietuvių at- 
m zolėue “ dame pirmąsias žinias apie eivija nenurimo. Savai vals-

J į lietuvių Įsikūrimą šioje že- tybei naujai kurtis padėjo,
Sekė audringi, ilgai nenu- mėje, Amerikoje. Faiętinai kaip galėjo ii- sugebėjo, ir 

ti ūksiantieji plojimai. Plo-' neturima tiki-ų žinių, kada kartu rūstavo, kai atkurtoje 
jo. Plojo visi daug, vienin- pirmiejji lietuviai Įkėlė savo Lietuvos valstybėje buvo pa- 
jgai... Kaip ir visada, šiame koją Į Ameriką. Tai spėlio- neigti demokratijos piadai, 
dvidešimt antrame kompar- jimų sritis. 1 politinės laisvės.

Amerikoje mūsų, kaip ir Apie tai mes užtinkame

nagrinėjant, tada buvęs sprendimu pasmerkti mirti.
prokuroras A. J. Višinskis 
pasakė:

' Šiurpi ir baisi šitų nusi
kaltėlių ir žmogžudžių kal
tė, pakėlusių ranką prieš 
mūsų partijos vadovautojus, 
prieš drg. Staliną, Vorošilo- 
vą, Ždanovą, Kaganovičių,

Sovietų S-gos vyriausiojo 
teismo karinės kolegijos pir
mininku buvo V. LTrichas, 
jo pavaduotoju lietuvis J. 
Matulevičius. Kur jie da
bar? Kas žino...

lr kas iš to išėjo?

— Tegul bus pagarbinti dynėn. Kodėl tat vienas
Nauji Metai, Maiki! 'Eichmannas turi būti karia-

— Dar peranksti juos gar- mas, kuomet kitų žudikų
binti, tėve. niekas nekaltina?

tijos delegatų suvažiavime 
ciu trečdaliai buvo tų, kurie1 kitų tautų, įsikūrimo pra- St. Michelsono knygoje 
plojo taip pat audringai ir džia nebuvusi jauki, dabar "Lietuvių išeivija Ameriko- ntminiyiii nloin atsistnie vi- nnt „i-lcimint-i L-oi Vo rlanornet prisiminti kai ką nesma- je“ daug dokumentuotos 

gu. Pirmieji lietuviai, gin- medžiagos. Toji dokumen- 
dami savo tautą, kalbą, ė- tuota medžiaga mus Įtikina, 

minėjus Stalino vardą. Su męsi visokių priemonių. Bū- kad ir tada, dar ne taip se- 
jais kartu plojo ir Nikita ta peštynių, langų daužy- noje praeityje, lietuvių at- 
Chruščiovas. mo, būta net ir žmonių au- eivių Įvairiais reikalais ir

O kai Šalinas mirė, prie kų. Tų kovų pasėkoje pradė- klausimais buvusios grumty- 
jo karsto garbės sargybą ne-; jo gimti lietuvių parapijos, nės, nors ir kultūringumu 
šė ir ašarojo Nikita Chruš- draugystės, savos švietimo

Įstaigos, atsirado spauda.

ugningai, plojo atsistoję vi 
sasąjunginės partijos devy
nioliktame suvažiavime, su-

Ordžonikidze ir Postiševa. Visasąjunginės ko- čio G Malenkovas, Mo-
prieš mūsų vadovautojus, pasibaigusiame 22-me šuva- loto'aS’ Ragar,o\ mus, Vo- Kovoje uz buv} lietuviai or- 
sovietų valstybės statytojus, žiavime Nikita Chruščiovas, losl*ova?’ Suslovas,, Kozlo- ganizuotai dalyvavo kartu

bei pakantumu nepasižymė
jusios, bet jos buvo prasmin
gos, gero siekiančios.

Kaip senas yra šis pasau-
Baisūs šios žmonių gaujos Stalino mokina io inėdink vas. ir kiti St^HP° ginkĮane- su kitomis tautomis ir kūrė lis, kaip seniai gyvena jo
---- — .... J. r .-1 šiai, jo mylimi mokiniai, savo profesijų brolystes — vipšnatis —žmocTis. tain se-

a" proletarinės

— Kodėl peranksti? Juk — Maiki, jei tu būtum 
ateinanti panedėlį bus jau generolas, tai tu taip nekal-
nauji.

— Tai bus tik pradžia, tė
ve. Bet kas gali pasakyti, 
kokia bus jų pabaiga?

— Aš, Maiki, galiu tau 
išvirozyt, kas bus. Vieni že- 
nysis, kiti divorsuosis, o dar 
kiti turės eiti i džėlą. Taip 
jau buvo nuo svieto pra
džios, ir taij) bus iki sūdnos 
dienos. Ai beč jur laif!

— Ne, tėve, negalima sa
kyti, "kaip buvo nuo pra
džios, taip bus iki pabai

gtum. Generolas turi būti 
prisiekęs savo tėvynę ginti* 
todėl jo kaltinti negalima; 
jeigu jis savo prisieką sulau
žytų ir atsisakytų priešą ga-

nusikaltimai, ne tiktai pa 
ruošusių teroristinius aktus, 
bet ir nužudžiusių vieną iš 
geriausių darbininkų klasės 
sūnų, vieną iš labiausiai at
sidavusių reikalui, vieną iš 
mylimiausių didžiojo Stali
no mokinių, ugningą prole
tarinės revoliucijos tribūną, 
neužmirštamą Sergiejų KI- 
ROVĄ“

O toje byloje viso kalti
namų buvo 16 asmenų. Jie 
visi visasąjunginės partijos 
nariai, kai kurie jau žymūs

ir jo darbų talKimnka Viešpatis —žmogus, taip se-
kad mylimiausias Sta- r—— komunistinės į unijas. Atsirado Įvairūs po- nos yra kovos tarp gėrio ir 

lino’mokinv< uffnin->a<\ e revolluclJos Pažiba ir pasi-| litiniai sąjūdžiai, tarp jų ir blogio, tarp pikto ir doro. 
totacZnieri^SSeS didži™ SUHno ka,^ veržlus lietuvių socialistų s,-( Ir nevisada ta
oliucijonierius Sergiejų, su -0 kūnu čj

Kirovas buvo paties Stalino „• „„„L; ;
pavedimu nužudyta

O Vorošilovas, Kagano-
vičius ir kiti dabar kaltina
mi dėl antipartinės veiklos 
ir pasiūlyta juos iš partijos 
išmesti. Ir... suvažiavusieji 
atstovai ilgu delnų plojimu 
vienbalsiai tam pritarė. Iš
imtis padalyta Vorošilovui. 
Jis, kaip ir anuomet teisia
mieji Zinovjevas, Kamene
vas ir kiti. "prisipažino kal
tas“ buvęs...

labyt, tai generalnas sūdąs
galėtų ji pati sušaudyt. Sy?'veikėjai bei teoretikai, kaip 

— O ar tėvas manai, kad štai Gr. Zinovjevas, Levas
Eichmannas nebuvo prisie- Kamenevas, Grigorijus Jev- 
kęs uždėtą jam pareigą pil- dokimovas, Ivan Bakajevas, 
lyti? Tiesa, ta pareiga buvo Mraškovskis ir tarp jų dar, 
nežmoniška — jis buvo ipa- tokie eiliniai komunistų litika!“ šūkteėjo aname zi-

*1.3

visa šitų žmenių vidaus po-

reigotas naikinti žydus, nes proletarinės "revoliucijos“' 
naciai buvo Įsikalbėję, kad dalyviai, kaip lietuvis Ri- 

i žydai yra jų tautos priešai čardas Pikelis, Vytauto sū-

rovjevieciam.- sudarytame 
teisme prokuioras A. J. Vi
šinskis, juos lakindama:gos“. Ar tėvas žinai, kada

buvo žmonijos pradžia ir j ir kenkėjai, gyvendavo dau- nūs, žydai du broliai Lurje, • isasąjunginės komparti- 
kokia ji buvo? ! giausia iš biznių, o sunkaus, Reingoldas ir kiti. Visi jie jos atstovų cėvynioliktame

— Nu, vot, tu čia man pa naudingo darbo vengdavo, teisme prisipažino kaltais ir 
Ir todėl juos naikino. Jeigu prokuroras A. J. Višinskis 
Eichmannas būtų atsisakęs

taikei, kaip cveku galvon.
Turiu prisipažinti, kad neži
nau. Anistagt, nežinau, ka- j tai daiyti, jis gal būtų pats 
da svietas buvo užstarduo-1 sušaudytas. Žinoma, jis ga- 
tas. ' Įėjo pasakyti, kad geriau

— Nežinai, tėve, pradžios1 pačiam mirti, negu kitus žu- 
ir nežinai, kada bus pabaiga, dyti. Bet taip galėtų pasaky-

— Pabaigą tai žinau, Į ti ir kiekvienas kareivis, va- 
Maiki. Ta iabai davadlvvai romas Į karo lauką, o vis
pasako šventas raštas. Kai 
Gabrielius užtriūbys visiems 
stoti ant sūdnos dienos, tada 
jau bus pabaiga ir galas.

— Pasaulis, tėve, eina sa
vo keliu ir šventraščio visai 
nepaiso. Pavyzdžiui, švent- 
įaštis draudžia atimti žmo
gui gyvybę, o vis dėlto ka
rai ir žmonių žudymas nesi
liauja. Žmonės žudomi ir be 
karų. štai, šiomis dienomis 
žydai nutarė pakarti vokie
tį Eiehmanną, kuri jie 
smurtu pagrobė Argentino
je ir parsigabeno Izraelin. 
O jų Dievas yra pasakęs: 
"Neužmušk!“

— Maiki. jeigu aš būčiau 
žydas, tai ir aš balsuočiau, 
kad tą vokietį reikia pakar
ti, ba jis išgalabijo daug 
žydų.

— Bet galabijo ir kiti, tė
ve. Per paskutinį karą mili
onai nekaltų žmonių žuvo. 
Vieni žuvo nuo ginklų, kiti 
sušalo apkasuose, dar kiti 
nuskendo su laivais.

— Tas, Maiki, nesirokuo- 
ja, ba ant vainos tik karei
viai žūva. Jie ant to paskirti.

— 0 kas vna kareiviai,

lėlto nepasako. Kad ir dre
bėdamas iš baimės, bet eina 
žudyti kitų, nes kitaip pats 
žūtų.

— Nemislyk, Maiki. kad 
iš žydus labai myliu. Juk jie 
mūsų Kristų nukiyžiavojo. 
r dabar, kai tik jiems buvo 

Atiduota Palestina, kur iš

tas? Juk jo mirtis išžudytų 
žydų jau nebeprikels.

— Tai valuk tavo rokun- 
dos, Maiki, mes negalėtume 
nei Chruščiovo pakarti, ar 
ne taip?

— Tėve, Chruščiovo ne
galima lyginti su Eichman- 
nu.

— Kodėl?
— Visų pirma todėl, kad 

Eichmannas veikė karo me
tu. kada žmogaus gyvybė 
buvo pigus daiktas; kitas 
lalykas, jisai veikė aukštes-

pradžios dar anglai prižiū
rėjo parėdko, tai jie pradėjo 
uos anglus karti. Ne, Maiki, 
jž tokius darbus aš negaliu 
žydus girti. Ale aš stoju už 
teisybę: jeigu jiems pasise- 
:ė sugauti Eiehmanną. kuris 
alabijo jų pakaleniją, tai 
ie turi teisę jį pakarti.

— Ar tėvas vadini tai tei
singumu?

— Šiur. Maiki! Galva už 
aivą! Tik iškada, kad jis 
uri tik vieną galvą.

— Ne, tėve, tai ne teisin
gumas. bet kerštas. Karti 
eginklį ir jau niekam ne- 
avojingą žmogų, kad ir bu

vusi dideli piktadarį, reiškia 
kerštą.

nės vyriausybės pavestas: 
pagaliau, šiandien Eichman
nas yra jau bejėgis ir nie 
kam nepavojingas. Visai ki
taip yra su Chruščiovu, tė 
ve. Jisai skerdė nekaltus 
žmones be karo, skerdė juos 
savo valia ir gali dar dau
giau išžudyti. Taigi jis yra 
pavojingas.

— Maiki, tu čia gerai iš-
figeriavai. ' Atsimenu, kai ič.“

tie patys asmens nunešė j 
Lenino mauzolėjų ir ten gre
ta V. Lenino ji padėjo.

Istorija nenusako, kas da
bar Stalino kaistą su jo kū
nu išnešė iš Lenino mauzo- 
lėjaus Į Kremliaus patvorį, 
nes tai Įvyko nakties metu...

Ar visa tai nekeista? Ar 
kompartijos nario knygelių 
savininkai nėra šio mūsų 
amžiaus keistenybės?

Ar girdėjai gaidžius lo- 
jart, šunis giedant?

Ar matei komunistą savų 
suvažiavimų metu neplo- 
jant? Ai- girdėjai jį teisybę 
sakant?

SKAITYTOJŲ BALSAI

suvaziavime, Stalino pave
dimu, G. Mabnkovas pada
rė ataskaitiii pranešimą 
apie partijos lentro komite
to darbą.

Štai kas jo ten pasakyta:
'Nepaprasta didelę reikš

mę turi marlcistinei-leninei' 
teorijai, visai mūsų prakti
kai paskelbtas Stalino vei
kalas “Ekon«minės socia
lizmo S S S ? problemos." 
(Audringi, igai timnkan- 
tieji plojimai

“Tuo būdu partijos pla
nai ateičiai, nužymintieji 
mūsų žengim> pirmyn per
spektyvas ir zelius, remiasi 
ekonominiais dėsniais, Sta
lino sukuru mokslu“. 
(Audringi, igi nenutylan
tieji plojimai

“Didžiajam Stalinui iš
mintingai vadovaujant—pir
myn Į komunzmo pergalę“. 
Visi delegatai atsistoja, 
karštai sveikiia draugą Sta
liną audringa ilgai trunkan-

mažas būdamas aš eidavau 
baravykauti, tai motina vi
sada sakydavo: jeigu rasi 
gyvatę, tai užmušk, ba tai 
pavojingas kirminas. Die
vas duos už tai šimtą dienų 
atlaidų. Bet Chiuščiovas,

( vaike, pavojingesnis dar ir

buvo galima
jūdis su savo spauda, savo atskirti, suprasti, kas ėjo ar 
draugystėmis ir kitomis kul- eina, siekė ar tebesiekia gė-
tūrinėmis pramogomis. Gre
ta socialistinio sąjūdžio iš-

rio tikruoju, tiesiuoju keliu. 
Visada ir visiems pasitaikė

silukšteno laisvamaniai, Ii- ir pasitaiko nuklysti Į šunke- 
beralai — sandariečiai, tau- liūs, kurie artėja prie blogio, 
tiečiai ir Romos katalikų po-' Todėl ar tai savo tėvų že-
litinis sąjūdis — krikščionys mės istoriją, ar tai tos žemės
demokratai.

Tose atkakliose ir kai ka
da rūsčiose kovose, be dau
gelio kitų ivairių organizaci
jų, išaugo du didieji lietu
vių susivienijimai, trumpai 
vadinami SLA ir RKSLA. 
Ir jau naujai lietuvių ateivių 
bangai atriedėjus Ameri
kon, gimė Lietuvių Bend
ruomenė.

Ne vien tik Lietuvoje 
i spaudos draudimo metais 
buvo knygnešių, pogrindyje 
lietuvių spaudą slaptai pla
tinančių, bet ir čia, JAV,

Gerbiamieji Keleivio leidėjai,
Siunčiu $8 ir prašau $4 pa

imti Keleivio prenumeratai, o. buvo savi knygnešiai. Jiems 
už kitus keturis dolerius atsiųs-' čia nereikėjo nuo maskolių 
ti mano mamytei Petronėlei1 žandarų slapstytis. Jie vie-

šių sklinda šūdai: Ura! Te
gyvuoja didsis Stalinas! 
Brangiam Sti’inui — ura! 
Tegyvuoja nūsų mylimas 
vadas ir m*kytojas drau
gas Stalinas!

Ar buvo tip? Ar galėjo 
taip būti?

Paimkite 952 m. "Tie
sos“ išleistą knygutę: G. 
Malenkovas, "Ataskaitinis 
pranešimas pirtijos XIX su
važiavimui apie VKP(b) 

i centro komitAo darbą", ten

Aušiūrienei St. Michelsono kny
gą “Lietuvių išeivija Ameriko
je.“

Mano mamytė mano, kad di
džiumą tos knygos ji iš atmin
ties žino, nes išgyveno tuos bur- 
dingierių laikus, kaip ir kitos 
šeimininkės, kai buvo socialistai 
ir šliuptamiai. kai. per savaitę 
dirbdami 6 dienas po 12 valandų 
kasdien, uždirbdavo tik $8, bet 
vis tiek tikisi turėti daug ramių 
valandų tą knygą skaitydama.

Be mudviejų, čia Tiftone, Ga.. 
lietuvių daugiau nėra, tociėl be 
Keleivio ir kito lietuviško rašto 
būtų labai nuobodu.

Mano mamytė dažnai kalba 
apie linksmus laikus, kada ji 
gyveno ūkyje Dover-Foxcroft, 
Maine, prie gražaus Sebec eže
ro. Ten buvo visas kaimas lietu
vių. Tada ten atvažiuodavo dr. 
Matulaitis, dr. A. Kapočius, adv. 
F. Bagočius, Stasys ir Margare
ta Michelsonai. advokatai šalnos 
ir daug kitų atostogų praieisti. 
ežere pažvejoti, stiminių dešrų 
valgyti, obuolinės “Cider“ gerti. 
Šiandien ten lituvių nebėra, net 
to kaimo trobesiai išnyko.

Lapkričio 27 d. mirė mamytės 
sesuo Morta Tumosienė, 85 m. 
amžiaus, dabar tik viena mamy
tė beliko gyva iš to kaimo gy
ventojų.

Persikraustę j Georgią. daug 
kartų aplankėme lietuvių kaime
lius saulėtoj Floridoj. Esame 
aplankę Mariją Kazimieraitienę, 
Praną Mockų Miami. Emiliją ir

šai tarp savųjų tautiečių 
platino knygas, nes JAV 
spauda visada buvo laisva, 
visiems prieinama. Bet kuri 
tautinė ateivių grupė galėjo 
ir gali savo gimtąja kalba 
leisti laikraščius ir knygas.

Ir Įdomu, kad lietuvis at
eivis, Įsikūręs svetimoje že
mėje, niekuomet nepamiršo 
savo tėvų žemės. Jos likimu

Iš mūsų taip netoli Florida, 
oras kaip Lietuvoje, galima ir 
darbų gauti, o lietuviai nemėgs
ta apsigyventi. Negalima su
prasti. kodėl čia neapsigvvena. 

laimingų Naujųjų Metų vi
siems keleiviečiams!

Onutė Aušiuraitė
Tifton, Ga.

išeivijos praeitį pažinti pri
valu. Savos šalies, savo tau
tos istorijos žinojimas daro 
žmogų atsparesnį visokiems 
gyvenimiškiems skersvėjam, 
jį labiau užgrūdina, ir jis
tampa tvirtesnis savo pažiū- • • • « • •
ruiniS IT SičRiiiictiš.

Mes privalome mūsų pa
čių išeiviją pažinti. St Mi
chelsonas savo knyga "LIE
TUVIŲ IŠEIVIJA AMERI
KOJE“ kaip tik ir ateina 
mums Į pagalbą.

Toji knyga nėra išeivijos 
istorija, ir jis ją tokia neva
dina. Jo kukliai ir tiksliai 
parašyta, kad tą medžiagą 
surinko ir spaudai paruošė 
St. Michelsonas. Tai me
džiaga istorijai.

Tai medžiaga lietuvių iš
eivijos praeičiai ir dabarčiai 
pažinti. Ne vien tik JAV, bet 
Pietų Amerikos ir Kanados. 
O taip pat parinkta žinių ir 
iš kai kurių lietuvių išeivi
jos veikėjų gyvenimo, jau 
mirusių ir dar gyvų esančių.

Čia noriu vieną Įsibrovu
sią korektūros klaidą atitai
syti. Psl. 406 reikia suprasti, 
kad Jonas Vilkaitis ne 1905 
m. buvo išrinktas Petrogra
do Studentų Draugijos pir
mininku, bet 1912 m., o 
"Aušrinės“ redakcijos nariu 
buvo išrinktas 1913 m. Ir 
Tauragėje ne vien tik vidu
rinėje mokykloje mokytoja- 

(Nukelta i 7-tą psl )

— Olrait, Maiki, o ką tu už tą kirminą. Nu. tai kaip 
su juo daiytum? tu rokuoji, kiek būtų atlai-

— Aš pripažinčiau jį sun- dų, jeigu mes galėtume jam 
kiai nusikaltusiu žydų tau- sprandą nusukti? 

tėve? Ar ne tokie pat žmo- tai bei žmoniškumui ir pa- — Apie atlaidus, tėve, aš 
rėš, kaip kiti? Ar jie nenori skirčiau lengvesnę bausmę, nieko nežinau.
gyventi? Ar jie savo nom —Tai koks iš to būtų žv- — Nu, jeigu negali atsa-1 rasite taip pa syta. 
palieka namus ir eina neži- dams pažitkas? ‘ * kyli laidavai, tai pamislykj O 1961 m.visasąjunginės Praną šeštokus St. Petersburge,
nia už ką mirti? Ne, juos —O kokia bus jiems nau- o aš tuo tapu patrauksiu kompotijos o legatų XXII . ,r Antaną ilius ampoj. 
ima prievarta ir veža sker- da iš to, kad jis bus pakai- pypkės. 1 suvažiavime pasiūlyta: Strumskius Sparr.

“Keleivio” 1962 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JI 

UŽSISAKYTI
"Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

įuosti. Jame bus daug ir Įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip peniai

75 CENTAI
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS"
636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS

JONAS K. ANDERSENAS

EGLUTE
(Tęsinys)

— Džiaukis mumis, — sakė oras ir saulės šviesa: 
—džiaukis jauna būdama, džiaukis laisvėje augdama.

Bet eglutė nemokėjo džiaugtis. Ji augo ir augo. Va
sarą ir žiemą ji stovėjo pasipuošusi tamsiai žaliais rūbais. 
Žmonės, kuriems teko ją matyti, sakė: ”0, koks gražus 
medelis!“ Ir, atėjus Kalėdoms, nukilto ją pirmą. Giliai, 
i pačią šerdį, Įsmego kin is, ir eglutė tik trekšt — sudejavo 
ir žemėn parvirto. Ji dideli jautė sopuli ir, būdama labai 
silpna, nebegalėjo galvoti apie kokią nors laimę. Sunku 
jai buvo skirtis iš tėviškės, iš tos vietos, kur ji augo: ji 
gerai žinojo, jog daugiau niekumet nebematys savo my
limųjų — senų draugių, mažų krūmelių ir žolynėlių, kurie 
augo aplinkui, o gal — ir paukštyčių! Važiuoti labai bu
vo skurdu..

Eglutė atsikvošėjo tik tuomet, kada ją atgabeno i 
kažin koki kiemą drauge su daugybe kitų medelių. Vienas 
žmogus, pastebėjęs ją, tarė: "štai puikus medelis! Imki
me jį!“

Netrukus atėjo du išsipuošę tarnai ir nusinešė eglutę 
į didelę, gražią salę. Tos salės visos sienos buvo nukabin
tos paveikslais, prie didelės krosnies iš šonų stovėjo gra
žios kinų vazos su liūtais ant dangčių. Čia buvo supamų 
krėslų, rašytų šilkais sofų. didelių stalų, užverstų knygo
mis ir paveikslais, o žaislų — už visą tūkstanti dolerių, 
taip bent sakėsi vaikai, kurių buvo tie žaislai. Eglutę Įsta
tė į dideli smėlio pripiltą kubilą. Bet niekam nė į galvą 
nebuvo atėję, kad tai būtų paprastas kubilas: jis buvo 
aptrauktas žaliu audeklu ir pastatytas ant didelio margo 
divano. O, kaip dabar drebėjo, džiaugės eglutė! Kas bus 
toliau? Paskui tarnai ir panelės ėmė ją puošti, kaišyti. 
Šakeles apkabinėjo mažučiukais tinkleliais, iškarpytais 
iš visokios spalvos popierių, visokių saldumynų, gardu
mynų pridėtais. Auksuoti obuoliai ir riešutai kabėjo že
myn nusvirę, tartum būtų tame pat medyje užaugę. Tarpe 
tų gražiųjų daiktų visur ant šakelių prisagstė daugiau, 
gai, ne šimtą raudonų, mėlynų ir baltų žvakučių. Lėlės, 
visai kaip gyvos,— tokių gražių eglutė niekumet nebuvo 
mačiusi— pasipūtusios spoksojo tarp žalių šakelių. Pačio
je jos viršūnėje pririšo aukso žvaigždę. Buvo gražu ir pui
ku, be galo gražu.

— Šį vakarą, — linksmai šnekėjosi žmonės, kurie ją 
kaišė, — šį vakarą eglutė bus neapsakomai graži.

— Oi, — galvojo eglutė: — kad tik greičiau ateitų 
tas vakaras. Kad tik greičiau imtų žibinti žvakutes! Kas

KELEIVIS, SO. BOSTON

VYKSTA į "PASIMATYMĄ“

Šitas katinas (dešinėj) ne kniaukia, kaip kiti katinai 
tatvory. bet į “pasimatymą“ drįsta net Waipahu upe 
, laukti, menuliui Hawają padangėj Šypsantis. Dešinė
je iš “pasimatymo“ sugrįžusį rankose laiko jo šei-' • v
nininkė Spence netoli HonoMu.

METŲ RATUOSE

Aplink laukai, kiek matosi,
Ir, rodos, galo jiems nebus! 
Dardėti gera ratuose,
Kai aušta rytas nuostabus.
Per klonius, rūkuos rūkstančius, 
Per kalnus, per upes gilias,— 
Kad taip per metų tūkstančius 
Keliaut paleidus vadeles!
Ir vis naujuos peisažuose: 
Žmogus kai bunda su daina, 
Rausvai kai lytas dažosi, 
Laukuos kai darbo eisena.
Ir bitės dūzgia liepose... 
Laimingas tad tikėt imi,
Kad laisve atsiliepusį 
Pagausi aidą širdimi.

Juozas Mikuckis

Ateina Nauji — 1962 — Metai, ir niekas nežino, 
ką jie mums neša. Norime tikėti ir laukti, kad jie nebūtų 
blogesni už praeitus metus, bet geresni.

Aš sveikinu visas savo mielas skaitytojas Naujųjų

moteris: studentė būdama, sulaukę anūkų. Turėjome ko turime iki valiai šitame 
ji atmintinai mokėjo ištisą malonių prieššventinių rū-j laimingame krašte, o tenai» t w v z-s -V > „ *2 * • 1 - — 1 - 1 • I 1 • • i • • 1 — JMaironio poemą Jaunoji pėsčių, kaip savo anūkėlius 
Lietuva“, karią dažnai stu- pradžiuginti. Triūsėme, bė- 

i dentų būrely deklamuoda- gome, rinkome, pirkome, 
vo. Gal dar neužmiršo ir siuntėme. Ir tame-prieššven- 
šiandien. Malonu būtų dar tiniame skubėjimo sūkuryje 
kartą ją deklamuojant iš-į daug ką pamiršome, daug 

ką atidėjome i šalį.girsti.
J. V-gas

MIRĖ GRANDMA MOSES

Gruodžio 13 d. Hoosick 
Falls, N.Y., mirė 101 metų 
amžiaus dailininkė A"na 
Mary Robertson, Amerikos 
visuomenei žinoma Graud
ina Moses vardu.

Kaip mūsų Žemaitė jau 
senatvėn pasukusi pradėjo 
rašyti, taip ir Grandma Mo
ses tik 70 metų sulaukusi 
tepradėjo piešti ir savo ta
lentą taip išrystė, kad ji ta
po visų pripažinta meninin
ke, ir už jos paveikslus jai 
mtikėjo po kelis tūkstan
čius dolerių.

Velionės gvvenimas nebu
vo lengvas, ji sunkiai dirbo, 
užaugino 10 vaikų, jos vyras 
mirė prieš 34 metus, bet ji 
nepasidavė, Įveikė visas gy
venimo kliūtis ir visą laiką 
žiūrėjo šviesiai Į ateiti. Ji 
net pernai, minėdama 100 
metų sukaktį, juokavo, kad 
yra pasiryžusi gyventi iki 
200 metų, deja— po metų 
mirė.

Velionė gali būti mums 
visoms geras pavyzdys, kaip 
reikia gyventi.

Onutė

gauti siuntinį būtų nepa
prastai didelis džiaugsmas.

Reikėtų pastebėti, kad 
dėl siuntinų brangumo gali 
keli pažįstami susidėti po 
keletą dolerių ir toki "sudė
tinį“ siuntinį nusiųsti į Lie
tuvą. Tiek jautrumo ir dė
mesio parodžiusiems drau
gams tikrai maloniai būtų 
sujaudintas ir amžinai dė
kingas gavėjas.

A. Gerutienė

Senus metus palaidojant 
žydai savotiškai atšvenčia.
Jie renkasi, meldžiasi, susi
kaupia. Kiekvienas savo 
nuodėmes prisimindamas, 
atgailauja, balsu šaukdamas 
meldžiasi.

Pas mus daugelis, nuo j----- —’
darbo atitrūkęs, kiek pailsę-1 LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
jęs, gal taip pat susimąsto j _______
senuosius metus palydėda-j Gražų Lietuvos žemėlapį 
mas — ką gera jis yra pada- . . . . .
ręs? Ką jam lemia Naujieji «"*• Keleive ĮsU.goj
.Metai? Kiekvienas mūsų tu- 50 centų.
sėtų atsakyti sau į klausimą: į---------------

Ar pasiunčiau per šiuos :
metus saviesiems į anąją pu-!
sę siuntinį? Senai motinai, 
tėvui, broliui, seseriai ar 
žmonai?

Jei neturėjau šeimos arti- . .
draugams ir rai^ls» 5S€

GAVOME NAUJA 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete-

puslapiai. kainamųjų, tai savo 
pažįstamiems ar padėjau?
Arba invalidui, sergančiam, 
iš Sibiro sugrįžusiam, kuris 
nieko neturi ir nieko užsi- mynus ir pažįstamus užsisa*
lirbti negali, ar padėjau? kyti “Keleivį.” Kaina me

iles čia. kaip sakoma, vis- tams penki doleriai.

$7.00.

Pakalbinkime draugus, kai-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

1962 Metų proga ir linkiu kiekvienai surasti arba pato- 
paskui bus? Ar ateis miško medžiai, ar atskris žvirbliai 1 Gulinti savo asmeninę laimę, būti sveikai ir linksmai.
pažiūrėti manęs pro langą? Gal aš. taip pasipuošusi, žie
mą vasarą stovėsiu ?

Taip, daug, gal ir perdaug, geidė eglutė! Iš to ne
kantrumo jai ėmė žievė skaudėti, o tas sopulys medžiam? 
taip pat nemalonus, kaip galvos skaudėjimas žmonėms.

Pagaliau, sužiebė žvakeles. Kas jų žibėjimas, kas 
puikumas! Eglutė taip visa sudrebo, net viena šakelė, 
prisilietusi prie žvakutės, užsidegė.

— Oi,.oi! — suriko mergaitės ir šoko gesinti ugnies.
Dabar eglutė nebedriso nei knistelėti. Tai buvo bais 

kančia! Ji taip bijojo, kad tik nenukristų koks jos papuo- 
šalėlis... Tas visas gražumas vargšei visai apsuko galvą

Tuo tarpu atsidarė durys, ir būiys vaikų subėgo 
salę. Paskui juos iš lengvo suėjo ir vyresnieji. Vaikai su 
stojo prie eglutės ir nustebę nutilo: tačiau ta tyla vieni 
minutę tesitraukė. Paskui pakilo neapsakomas triukšmas 
jie pradėjo šokinėti ir lakstyti aplink eglutę ir už kita. 
kito traukti nuo šakų dovanėles.

— Ką jie čia dirba? — galvojo eglutė. — Kas bu? 
toliau?

Žvakutės tuo tarpu pačios šakeles pridegė. Tada jai 
ėmė po vieną kitos gesinti, vaikams leido nusiskinti nuc 
eglutės visus gardumynus ir papuošalus. Vyl esniųjų leisti, 
vaikai tuojau šoko į darbą. Eglutės šakelės visos sutraš
kėjo, ir kad jos viršūnė nebūtų buvusi pririšta aukse 
žvaigžde prie lubų, tikrai ją būtų parvertę ant grindų.

Vaikai, su savo gražumynais, tik šoko, tik lakstė. 
Eglutę visai pamiršo. Viena sena auklė priėjo dar kartą 
prie jos, bet tik pažiūrėti, ar nebeliko kur tarp šakų ne- 
nuskintos kriaušės arba vynuogės.

— Pasaką! Pasaką! — ėmė staiga šaukti vaikai ir 
nusitraukė, įkibę į skvernus, prie medžio vieną mažą, 
drūtą žmogelį.

— Na, dabar čia, kaip miške, — tarė šis sėsdamas 
po eglute: — ir tam medeliui ne iš kelio būtų paklausyti 
mūsų pasakos! Bet aš vieną pasaką tesakysiu. Katrą jūs 
norite: ar apie d vylią brolių, juodvarniais laksčiusių, ar 
ar apie gulbę, karaliene tapusią?

— Apie dvyliką brolių! — šaukė vieni. — Apie gulbę! 
—rėkė kiti.

Baisus pakilo klegesys. Tiktai viena eglutė stovėjo 
tylėdama ir galvojo: ”Kodėl jie manimi nesirūpina ir

Sveikinu ir vyrus skaitytojus ir linkiu jiems įviso gero ir 
laimės.

Sveikinu savo bičiulius Bostone, New Yorke, Wa- 
»hingtone, Calimes, Los Angeles, Cal., kūrinos tepažįstu 
iš jų laiškų.

V. Čekauskienė * Grinkevičiūtė

DIDELĖ PASIRYŽĖLĖ

Gruodžio 17 d. Zofijos 
Gedvilienės bute Chicagoje, 
TL, buvo kukliai, bet nuo
širdžiai paberbta daktarė 
Paulina Kalvaitytė-Karve- 
’ienė jos amžiaus 75 m. su
kakties proga (Tikroji su
kakties diena buvo spalio 

21d.).
Amerikos tautietėms tai 

mažai žinomas asmuo, bet 
Jetuvoje dr. Paulinos Kar
delienės vardas plačiai gar

sėjo.
Tai Žemaitijos lygumų 

dukra, gimusi Endrijavo 
valse., Kretingos apskr. Ap- 
’inkybės taip susidėjo, kad 
paulina laiku negalėjo pra
dėti mokytis, nors ir didelį 
lorą turėjo. Tas noras, ma
tyti, buvo labai didelis, nes 
ii, jau subrendusi mergina, 
pradėjo privačiai gimnazi
jos kursą mokytis ir, jau 28 
metų būdama, išlaikė bran
dos egzaminus ir tais pačiais 
1914 m. įstojo į Petrapilio

baigti. Grįžusi i Lietuvą, ji 
progą gavusi išA’ksta į Ber
lyną toliau stiiijuoti: ten 
baigusi, grįžta į Kauną ir čia 
1922 m. išlaiko Valstybinius 
gydytojo egzarriius.

Dr. P. K. padėK ) rentgeno
logiją ir visą laitą toj srity 
dirbo, vadovaucima tai tos, 
tai kitos ligoniiis rentgeno 
skyiui, o taip p< ir pati tu
rėjo rentgeno kabinetą. Tą 
darbą dirbo ir pasitraukusi 
į Vokietiją Keijiteno ligo
ninėje.

Dr. P. K. ii tik dirbo 
bet ir rašė įvaiiais medici 
nos klausimais.

Ji veikliai dalyvavo ir į- 
vairiose organi icijose, y- 
pač veikli buvo ipolicionis- 
tų (kovai su : -ostitucijai 
dr-joje, daug ra ė tuo klau
simu, skaitė pa? aitų, daly
vavo Tarptautin s Abolicio- 
nistų Federacijc suvažiavi
me Austrijoje.

as ir liSveikindamas 
mas sukaktuvin 
gų metų, nori

linkėda- 
kei dar il- 
pastebėti.

Moterų Medicinos Institutą, kad ji ne tik tv tas valios 
kurio dėl karo nesuspėjo bet ii- nuostabiai atminties

neklausia mano nuomonės?“ Jai vargšei n! >uvo atėję 
nei į galvą, kad jau padariusi ji savo darbą, karj ji daugiau 
niekam nebereikalinga.

(Bus daugiau)

NE KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ

Suzy Parker atvyko iš Ka
lifornijos i New Yorką. bai
gusi sukti filmą “Interns.“

SENUOSIUS METUS 
BELAIDOJANT

Taip greitai lekia dienos 
į amžinybę... Nepamatai, 
kaip nubėga savaitės, mėne
siai, o jau baigiasi metai. 
Daromės senesni. Daugelis 
užauginę vaikus, daugelis

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. <Iauy svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ........... ............................. SI.25

OIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
min’-^ni 464 nsl.. kaina.... $6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- 
r '-nų antroji dalis. 592 puslaniai. 
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žuko į 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai 
r,a ......................................... $5.00

PASAUT.IO LIETUVIU ŽINYNAS
paruošė Anicetas ■Simutis, dauyy 
bė žinių lietuvių h anylų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir wredaya»o Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas. J. I.iniris. J 
Balvs 2r J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis- 
d 11 oda ištarimą, anglišku^ pasikal. 

bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt.

MA RI.BORl )UGH‘S LITU U A NIA N 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ye 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14 4 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................59c

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc 
ko romanas iš 1935 metų Su vaiki 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3x0 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SUNU t Andriaus Valic- 
trojiko romano antr 

lapiai. Kaina
ji dalis. 426 ntis- 
...................... $4.00

I
I

NORI PATIKRINTI

Jodv Truere melu um-
žiaus tikrina, ar jos sulik
tas salvės kampe Santa 
Claus yra tikras. Tą ji daro 
raudama barzdą šiam neti
kros barzdos “dėdukui.“ .Iei 
barzda nuraunama, Santa 
Glaus yra netikras, sako 
Jody . . .

IETUVIU LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plė.tojime?-’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.5

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fa' tų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme p-aktika. 
I.abai dauy informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Ka»-ys, la
bai dauy paveikslų, 255 psl. yera
popiera. Kaina ........................ $5.00

•-'rr J" J
\R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI

STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

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

KODftL AS NETIKIU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

M.TOPIŲ SESftLY. V. Putino-My 
kolaičiu romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kuniyas, ap 
rašo. kaip kuniyas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystėm 
Visos trys dalvs įrištos j viena 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ................................ $6.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieyo. yeriausia dovana kiek
viena proya, yražiais kietais vir

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

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

ŽEMft DEGA. J. Savicko karo metų 
<1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

N f Ii f* d A I Qa x * 7 įeail' o x _

troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie yalo tūkstančiai 
lietuvių bėyo į Vakarus nuo ni
šų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ieta- 
vos ir iš Amerikos lietuviu yyve- 
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00

SUŽADftTINft. .1. Titinio 15 trumpų
I pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys.......... $6.ii0

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

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

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR ROM 
SEVIZMAS. Payal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 2» Cnt

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ, 
Parašė I.eonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pa-ddares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mojuose nė
ra vienybės. 80 ps|„ kaina .. $1.06

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės yalo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierių*, 
kaina ......................................... >10.06

Užsakymus ir pinigus praSome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E, Broadway ------- :--------So. Boston 27, Mass.
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š vedi j oje
Vaišėse

Dr. Varnauska ir

GYD. VL. K.
Tęsinys

i miestiečiai (ponia Vamaus- 
kienė—stockholmietė), bet 
domisi žeme ir ūkininkų gy
venimu ir su juo dar ir ma-

jo ma
lonią ponią aplankiau tą pa
ti vakarą jų bute. Kaip jauj£US vaįkus supažindina. Jie 
sakiau, švediškos marinuo-' .... * .
tos silkės labai gardžios, ne sakė, kad ten buvo ne pa

skutinės atostogos: kai vai-
,. , . .. . kai paaugs, jiems bus darliau seke pačios ponios pa- maloniau
galėjau jų atsivalgyti. To-

praleisti vasarą
ūkyje.

Apžiūrėjome ir Švedijos 
gydytojų knygą, kurioje su
rašytos gydytojų tiumpos bi
ografijos su jų nuotrauko
mis. Be dr. V., Švedijoje yra 
dar keli lietuviai gydytojai, 
bet tik vienas V. tepakliuvo 
i tą knygą ir su ne visai

tikėti lauš aukšto pelno, jos irgijsidės ir didelio administra- 
Santa priskaito procentus. Charge Į cijos centro (miesto rotušės, 

Kas tą knygą iš senosios daus barzdų gamintojas it—merry Christmas! O pa- gubematūros) statyba.

jau norėjo j savo tvartą iš pačios tautos, lietuvių gy- tikėti ar ne. Bet. . 
grįžti, nesgi jųjų blio-: ventojų. malonu. Bet štai
vimas buvo skardus aną
miglotą ir smulkučiu lietumi 
dulkiančią pavakarę.

kartos skaitys, tiems bus New Yorko televizijoje pa- skui žmonės moka skolas iki 
proga pakartotinai tą neto- lodo savo dirbtuvę. kitų Kalėdų.

Viename iš dvariškų pa- j limą praeitį prisiminti, ja Tūkstančiai barzdų pui- į Bloga, kad tai daroma to 
statų yra įdomus senų porce-f pagyventi ir pagalvoti. kiai gaminama. Iš nedega- vardu, kuris pirklius su vir- 
laninių indų rinkinys. Iri Kas tą knygą iš jaunosios mos medžiagos. Nepavojin- vagaliu išvarė iš tėvo namų. 
kokių jų ten nebuvo: gra-Įkartos ar naujakurių skai- ga, kad bazda užsidegs. Ir O kur gi tėvo namai? Medy- 
žiausi pavyzdžiai iš Rene-!tys, tie turės prcgos pažinti, gamintojas autoritetingai ir je, plytose ar žmonių širdy

žodžiu,
numatomi
darbai.

Bostono centre 
dideli statybos

K. Mockus grįžta namo

Kazys Mockus, mėnesį iš
gulėjęs Carney ligoninėje,Jei širdyse, tai jie, se,kokiose sunkiose sąlygose viešai pareiškia:

kūrtsi lietuvių išeivija Ame- -Aš tikiu Santa Claus. J™ išdilę. Mat širdys utim- Į
nkoje ir kiek daug ji čia Jis man atneša dovanų, ge- įlos. geiu bizniu, .vieny _____\ _ ___ :
kultūrinėje srityje bei savi- rą biznį. . Chrismas .

Kaip netikėsi tokiu įrody-1 
mu. Geras biznis krautu-’

sanso laikų Italijos ir seno 
sios Kinijos. Aplamai, ver
tas dėmesio buvo ir kiekvie
nas čia atgabentas pastatas, 
ir gaila, kad to laiko taip 
maža būta.

O skubėjau dar pamatyti 
katedrą. Ji buvo remontuo
jama, kaip iš lauko, taip ir 
iš vidaus, ir tik į kriptą įlei
do. O ta didžiulė kripta lyg 
ir ištisas kapinynas: joje il
sisi arkivyskupai, karaliai ir 
didikai, ir kiekvienas pagal 
savo žemišką svarbą ir nuo-

gamintas švediškas patieka
las — mėsos kukuliai. Prie 
silkių čia geriamas alus 
(bent taip mes darėme), 
prie mėsos vynas, prie kavos 
—"saldus“. Tai buvo pui
kios vaišės malonioje ap
linkoje.

Vėliau apžiūrėjome visą 
glėbį nuotraukų; dr. Vai
nauskas savo filmuotų fil
mų parodė iš įvairių Švedi
jos vietų, kurias jis aplankė 
atostogų metu. Pastebėtina, 
kad universiteto profeso
riaus atostogos Švedijoje 
yra apie 3 mėnesiai per me
tus. Žinoma, dr. Vamauskas 
negali palikti visų savo dar
bų taip ilgam laikui, ir pa
prastai jis ima atostogų tik 
mėnesį pei metus. Ponia Į pųju ją reikia pačiam nusi- Į priklausė Danijai ir tik 1657 
Varnauskienė lyg ir reiškė I pįrktį i Tai juoda, aukšta, m. kare su Švedija buvo pra- 

................ - - - - rasta. Lunde pastebėjau ir

šalpoje yra atsekusi. Visa 
tai velta pasigėrėjimo.

KOMUNISTINIS 
MILŽINAS SERGA

A. Sveikas
'namuose. Linkime jam grei
čiau pasveikti ir grižti i pra
dėtą mokytojo darbą.

trumpa biografija, kaip iš-

(Atkelta iš 4-o psl.) 
jos eiga ir komunistų bloko 
sunkumais, iškelti Stalino li
jo įpėdinių padarytus Rytų 
Europoje nusikaltimus ir pa
reikalauti juos atitaisyti. 
Pernelyg jau ilgai buvo lei
džiama Sovietų Sąjungai 
drumsti tautų santykius ir 
kelti krizę po krizės Berlyne, 
Vokietijoje, Korėjoje, Viet
name, Laos, Kuboje ir ki
tur, pavergiant ir išnaudo
jant vis naujus kraštus. Yra 
tad pats laikas, kad Vakaių

vėms, gamintojams, trans
portui, paštui. Kai kurios 
krautuvės padarančios tiek 
biznio per kalėdinius parda-

ŽUVINTO EŽERAS

(Atkelta iš 2-tro pusi.) 
pavasarį, kada viskas suža

savo nepasitenkinimą dėl to, j cilinderį panaši skrybėlė, 
bet nemanau, kari rimtai. Aišku, kad prie tos skiybe
ls tų filmų mačiau, kaip jie ]įs peikia ir frako; tai daug

laikęs visus privalomus eg-^^0^ užėmęs garbingesnę 
zaminus ir pasižymėjęs ar mažesnę vietą. Toks arki- 
mokslo srityje. Neveltui jis vyskupas net pačią geriau- 
yra "daktaras“. Šis titulas šią vietą kriptoje įsitaisęs,
Švedijoje gaunamas tik at- ant aukšto antkapio savo 
likus tam tikrą mokslinį 'žemiškos išvaizdos iškilmin- 
darbą, parašius disertaciją SS repliką uždėjęs. Didikai 
ir ją viešai apgynus (pana- neretai vieta grindyse turė- 
šiai buvo ir Lietuvoje). Prie j J° pasitenkinti, 
daktaro titulo čia gaunama Į Pietinė Švedijos dalis 
ir daktaro skrybėlė (iš tik-j(afba Skanija) savo laiku demokratijos atsisakytų sa- 

. n.i = vo defensyvinės laikysenos
ir pereitų į konstruktyvinę 
laisvės politiką.

vimus, kiek per visų metų moja, paukščiai sugrįžta iš 
likusius vienuolika mėnesių, šiltų kraštų ir prasideda jų 
Kur netikėsi Santa Claus?.. * poravimasis. Rytais, esant 
Jis atneša bizni! Biznis biz- čių čiulbėjimas, giedojimas, 
ni remia, ranka ranką maz- ; gražiai dienai, ežere girdėti 
goja. Kristus gimė.. . I nepaprastai žavingas paukš-

0 senos knygos sako, kad kvarksėjimas, švagždėjimas, 
kadaise tas pats Kristus, jau 1 ^smas, kas sūdai o zmo- 
ne ką tik gimęs, bet užaugęs &aus ne>ukunamą simfo-

kalnuose slidinėja žiemą, 
kaip vasarą jūroje maudosi 
ar visa šeima praleidžia tam 
tikrą vasaros laiką vename 
švediškame ūkyje. Atrodo, 
kad pastarasis dalykas yra 
labai sveikintinas. Nors abu

paminklą tam karui prisi
minti. Suprantama, kad toks 
paminklas negali būti malo
nus danams.

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ IŠEIVIJA

Kristus, užėjo į bažnyčią ir 
rado tenai pinigų mainyto- 
jus ir pirklius, besigrūdan
čius ir berėkaujančius. Jis 
jus su virvagaliu išlupo ir iš 
bažnyčios išvarė. Iš mano 
tėvo namų pregyvietę daro
te. . .
Ką jis dabar darytų? . . 

štai dviejų prekybinių ga-
"Pareikalavus kolonializ-įtvių kampe stovi sena pro- 

mo panaikinimo visuotiniu testantų bažnyčia. Dailus 
mastu, būtų lengviau“, kaip baltas bokštas rodo į dan- 
Kanados Premjeras John^gų. Užeinu į vidų — eilės 
Diefenbaker š. m. lapkričio gražių suolų ir . . .nė vieno 
23 d. pareiškė, "Vakarams žmogaus. Tik erdelis girdi

niją.”
Žuvinto ežeras yra ir žu

vingas. Jis yra nepergilus. 
Apskritai imant, Žuvinto 
ežerą gaima būtų pavadinti 
paukščių karalyste. Tarp 
kitko, Žuvinto ežere pasitai- 

[ko pamatyti ir ūdrų. Lietuvos 
nepriklausomybės laikais 
Kipras Petrauskas ten yra 
vieną ūdrą nušovęs.

j. e.

Vielinės žiniosišlaidų jaunam daktarui, ir 
ne vienas jų fraką išsinuo
moja, nes ši "uniforma“ dė
vima tik iškilmingų akade
minių procesijų ar balių me
tu. Kas kita yra daktaro 

į žiedas, kuris taip pat sutei- 
; kiamas su daktaratu, ir jį

ir a i em t nnu a wnc i daktarai mūvi kasdien.KALĖDŲ DOVANOS Jau buvo gerokai po vi.
T, .... duraakčio, kai atsisveikinauKnyga - genausm Ka^ mieluf ir vaišineus

ledų dovana. Pasirinkite .s ninkuf d,. h. poniĮ Vamaus- 
šio sąraso. pasimatymo Mexico

(Atkelta iš 5-o psl.) 
vo, bet įkūrė mokytojų kur
sus ir, jiems persiorganiza
vus į Tauragės mokytojų se
minariją, joje mokytojavo.

pereiti į dinamišką ofensy- 
vinę politiką ir ©ustabdvti 
komunistinę agresiją bei 
ekspansiją“, ^abejotinai, 
griežtesnė Vakaių politika 
pakeltų ir jų pačių prestižą 
ir pavergtųjų taitų pasitikė- 

jiems. Tiks posūkis

si iš gatvių ir krautuvių. Ki
toje pusėje universalinių 
krautuvių, už kelių blokų,

Prasidės $ 100 milionų 
statyba

Jau

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

City ar čia Amerikoj kitais 
metais!

Lund
Lund yra tuo žymus, kad 

jame yra antras savo senu- 
mu (po Uppsalos) univer- 

aP*e | sitetas, įkurtas 1668 metais, 
motinos meilę, jos tikslą ir • patyes miesto pradžia siekia 
rūpestį išauklėti savo vai- metus, kai karalius
kus pilnais žmonėmis ir ti- j Janutas pavadino šį miestą

žinoma, retas rašto kūri- Jimą _ 4
nys, o ypač istorinio pobū- Į tolygiai padėti { sutvarkyti 
džio kūrinys, liečiąs ar visos {daugel neišspręstų Europos 
šalies visuomeninį bei kultu-'ir kitų kontinenų reikalų ir 
rinį gyvenimą, ar žmonių laiduotų taiką ilgesniam 
grupės ar vietovės, neapsi- laikui.
eina be savų spragų, kai ku- į 
rių nukrypimų ar netikslu-1m i * a•! i • I KALĖDŲ NUOTAIKOS

Alė Rūta, MOTINOS | 
RANKOS, romanas

mų. Tokių netikslumų pasi

VIENINTELĖ TUKINTI 
LEIDIMĄ IR SONIA TAI 
FIRMA PERSIVSTI PINI-,

GUS I LIETUVĄ 

Prašykit pilny inlormaeijii

O RAM L K C Y 
714 KROAI) STREET 

XEW AKh. XEW J ERSLĄ 

{steigta 1947 metais

NAMAS IK ŽEMĖ FLORIDOJE
Kas mėgsta daržoves auginti ir vais
medžius stali plikti akerj ir pusę 
juodžemio žemės, 5 kambarių mūro 
namus geroje vietoje.

Vieta graži, apsodinta palmėmis, 
daug bananų. Parduodam pigiai, nes 
jau pasenau. Rašyti ar kreptis:

Joe Pundin
1643 N. W. 43rd Avenue 
Miami 44, Florida

J ieškojimai
Paieškau Antanu GRUODJ, kilusi iš 
Suvalkijos, kuris 1913 metais aplei
do Scrantony. Pa. Norėčiau žinoti, 
kur jis randasi. Jis pats ar kas jj ži
no prašom rašyti:

P. O. Box 190
Peru, Indiana (2

Paieškau Vladą Adomaitį ir Pranciš
kų Vaičkų ir Kazimiera Tamošauskų. 

D Jie gyvena Dayton, Ohio. Jie patysBOStOnO l ar kas juos žino, prašom rašyti šiuo
pieš kelerius metus

nauja stilingai pastatyta ka- buvo sumanyta
talikų bažnyčia. Tuščia. Tik j centre pastatyti didžiulius J adrej^eph poshinsky
kelios davatkos tarp suolų į Prudential draudimo bend-,
pabertos. Ir erdelis iš gatvės I rovės pastatus, bet vis kilo
ir krautuvių. Mamona tri- į visokių teisinių klausimų,
umfuoja. j kurie trukdė statybą vykdy-'

Kristus dar tik užgims, ar ti, ir tik gruodžio 20 d.' ______
ką tik užgimęs yra. Jis ma- Mass. aukščiausias teismas ieškau moters vedybų tiksiu nuo :w
žas, su virvagaliu dar nega- pasakė paskutinį žodį — , atsakysiu h”
li pirklių ir mainininkautojų į "taip“, sutiko su tuo ir bend- t?s kiausmus. aš esu 50 metų, tu- e' z u trlJU selmu narna ir dirbu urterovė. i - •

146 3rd Avenue 
Aliųuippa, Pa.

<7 ___veaįfoos

krais
kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių , .2? vn<5 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I

je^v^a’s’ I Skanijos Londonu. Savo lai
ku Lundas buvo ir religinė 
sostinė visai Skandinavijai, 
ir jo katedra, pradėta staty
ti XI amžiuje, laikoma viena 
gražiausių romanų stiliaus 
katedrų Skandinavijoje.

taiko ir čia kalbamoje kny- Prieškalėdinė; nuotaikos 
goję, bet jie bendrai tos į užkrečia amerilonus dova 
knygos vertės nenumažina.
Juo labiau, kad jų tik vienas 
kitas pasitaikė. Ir tik todėl, 
kad patikėta kitiems šalti
niams, juos nepatikrinus.
Ana, pasakyta iš Dr. K. Gri
niaus atsiminimų, kad pas 
jį atsilankęs V. Kapsukas 
pasisakė esąs Liepojos gim
nazijos 6 klasės mokinys.

Aš teturėjau progos pra- Faktinai Vincas Kapsukas 
kelias valandas Liepojos gimnazijoje nesi-

KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston
27. Masa.

Lunde, bet universiteto 
miesto atmosfera bei senų 
pastatų muziejus po atviru 

•dangumi paliko neužmiršta

mokė. Arba, kad, 1919 m. 
sausio 5 d. raudonajai armi
jai užėmus Vilnių, susidarė 
laikinė revoliucinė valdžia 
ir išleido savo manifestą.mą įspūdį. Kiek sustosime 

prie pastarojo.
Iš Švedijos provincijos kinoji revoliucinė valdžiav • v . • • • _ •

nų pirkimo drurių. Krautu
vėse spūstis begalinė. Uni
versalinės krautivės kimšte 
Užkimštos, pirk‘jų minios. 
Grūdasi, stumlosi vilni- 

)mis. Šalygatvia ir gatvės 
pilni. Laikraščai užkloti 
skelbimais. Autibusai, trau
kiniai, automobHai sausa
kimšai užkimšti. Pilna žmo
nių su paketai; skaidrio
mis kalėdinėmi spalvomis 
numargintais. j\erry Chris
tmas ...

Visi perka kaidines atvi
rukus. Jų superlami ir išra
šomi milionai. Santa Claus

Faktinai toji menama lai- baltomis barzdonis stovinė-

cia suvežti įvairus seni na
mai (bakūžės), net dvariški 
įūmai, bažnyčia, šiaip ūkiš

buvo sudaryta Maskvoje. 
Tas manifestas buvo išleis
tas 1918 m. gruodžio 16 d.

ki pastatai ir išdėstyti lyg Vileikoje, teigi už Lietuvos
didžiuliame kieme. Ant veš
lios žolės tarp tų pastatų ga
nėsi riebulės avys ir turbūt

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

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

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

“KELEIVIS”
•36 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

sienų — Bielorusijoje. Iš 
tos laikinos revoliucinės 
kapsukinės valdžios astuo
nių tą manifestą pasirašiu
sių asmenų nė vienas jų pir
mojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje negyveno.. Iš jų 
trys nelietuviai: vienas len
kas, Lietuvoje negyvenęs— 
K. Cichovskis ir du žydai, 
kurių tik vienas buvo seniau 
Lietuvoje gyvenęs. Tai toji 
"valdžia“ buvo "atneštinė“, 
Lietuvai skolinys. Gi iš Vil
niaus 1918 m. gruodžio 30 
d. išsikėlusi į Kauną M. Šle
ževičiaus sudarytoji koalici
nė vyriausybė buvo sudary
ta iš visų Lietuvoje iš seno 
veikusių politinių srovių at
stovų ir nepriklausančių jo
kiam politiniam sąjūdžiui. 
Tai buvo ta valdžia, kilusi

ja ant kampų. Krautuvėse 
jie kalbasi su v.ikais. Vai
kai, malonių iliu ijų sužavė

varyti. Be to, jie prekiauja 
ne pačiose bažnyčiose, bet 
aplink bažnyčias. O juk tai 
biznis, o ant pinigo parašy
ta: In God we tiust. Taigi, 
viskas teisėta. Ir kas gi blo
ga, kad žmonės švenčių 
proga vienas kitą sveikina, 
dovanas vienas kitam per
ka? Blogo, žinoma, nieko. 
Bet bloga tas, kad tų šven
čių proga žmonės suneša pi
nigus pirkliams, dažnai net 
neišsigalėdami. Fina nsų 
kompanijos prieš Kalėdas 
išduoda daug paskolų už 
aukštus procentus. Jos ima 
18 procentų mėnesinėmis 
ratomis išmokamos pasko
los, arba 36 metinių procen
tų. Bankai išduoda labai 
daug prieškalėdinių pasko
lų, jei kas turi “security,” 
kiek mažesniais procentais, 
bet irgi išeina nuo 12 iki 24 
metinių procentų. Bet pats

ti, kalbasi su K lėdų dedu-1 didžiausias įsiskolinimas ei- 
kais. Kai kurie ežino ar čia na krautuvėms. Be noi-ma-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joj apraioma:
Apie kelionę Abskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Darbininką fabikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Ka lom i jos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hoilywooo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Paras su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon trpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Paa mormonus :ių tikyba, praeitis ir dabartis;Ežeras, kuriami žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tess valstijos turtai;
Floridos vaizde Jaunystės šaltinis;Kaip gyvena reervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; 2vys be akių...Ir daug, daug itą įdomybių! Sa gražiais paveikslaia. 

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

“KELEIVIS”M Esat >roadway So. Boetoo 27, Masa.

1

inžinierių. Rašyti adresu:
J. D.
3909 Electric Avė.didžiulė statvba, kuri numa- Port Huron, Mich.e z 1 ________ ________ _______ _

tomą baigti 1964 m. Pruden- Giminės iš Lietuvos paieško KOSTO
tial pastatas bus 52 aukštų; Į’,r ^liunkų, jje.yra
J1S bus auksciausias pastatas se gyveno Philadelphijoj. Pa., tėvas
np tik Bostone bet ir vienas ^uvo .>'apo,e<>na;s- Pa‘Ts. ar ]<as c UK DUslUilc, oet II VlclMis 1 )UOS žino. prašom atsilepti šiuo adre-
aukščiausių po Nevv Yorko .su: £ simonavičius
dangoraižių. ! Olneyville Sta.

To pastato požemy bus 3 i ___ Providence, R. I._____________(62
aukštų garažas, kuriame' D£MESIO LIETUVIAMS 
tilps 2,500 automobilių. • lAIKAS PRISIARTINO

Be bendrovės pastato, dar j Antras šventraščio Studijavi- 
bus pastatytaos didžiulis ! mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
viešbutis, milžiniška audito-1 Kurioje aiškinama Biblijos pra- 

1 • 1 •. -i . • našystės liečiančios mūsų laikus.
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an-

Todėl 1962 m. prasidės

nja, kuri bus pritaikyta ir 
opeių pastatymams, žodžiu, 
ta statyba duos darbo Žmo-.ftrąjį Atėjimą: kitame skyriu- 
nėms, puoš miestą, miestas, • a,sįjnaT.a

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

turėdamas dideles patogias 
patalpas susirinkimams, ga
lės pritraukti gausius kon
gresus, kurie jam bus taip 
pat labai pelningi.

TOO
Prie Scolley aikštės pra-

ooooooooooooooooouoooooooooooeoooo

I

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auidėjt 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GY VYBtS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA ild $10.000 dešimčiai 

lr dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimai. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs ganos pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stot
čiai.

SLA—S VELKA TOS ir NELAIMINGŲ ATSIT1A1ML 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 | mtaeM.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima bflti noo gimimo dienu* ik 
giUoe senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijoee ir SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
' 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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DIDŽIAUSIA DRAUGIJA TURI NAUJĄ VALDYBĄ

riniame darbe, bet sugeba 
didelę prekybos Įmonę sėk
mingai tvarkyti.

Naujai draugijos vadovy
bei geros sėkmės !

J. V-gas

Iš didžiausios draugijos 
susirinkimo

Sveikinimas skautų 
vadovams

Giuodžio 21 d. So. Bosto- gavo 277, Stelmokas 270). 
no Lietuvių Piliečių Draugi- Matyti, Romanas fin. sė
ja rinko kitų metų valdybą, 
iš apie pusantro tūkstančio 
narių atėjo balsuoti tik 574, 
vadinasi, dauguma narių va
dovybės rinkimuose nedaly
vauja. Į draugijos ruošia
mus "suium-burum” ateina 
apie 1000 narių.

Šita draugija Bostone yra

kretoriaus vietą brangina,

Giuodžio 21 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Diaugijos mėnesinis susirin

nes kai buvo pasiūlyta bai- Rimas. 'i ą dieną buvo ir or-

Mieli Lietuvių Skautų 
Sąjungos "Žalgirio”, "Bal
tijos” ir "Nemuno” Tuntų 
Vadovai!

Mes, tėvai, kurių vaikus 
Jūs, brangūs Vadovai, esate 
pasiruošę vesti doiu skauty- 
bės keliu, trokštame Tuntų 
tarpusaviuos santykiuos tai-

tuanus vajus, ir santykiai su 
pabaltiečiais studentais, ir 

Bostone yra daug aukštų- meno parodos rengimas ir

Bostono studentai

kos. Mes kiekviename Jūsų i rija.

jų mokyklų, todėl didelė ar
mija yra ir jų studentų. Kiek 
jos tarpe yra lietuvių stu
dentų, tiksliai nežinoma, bet 
spėjama, kad jų bus per 
šimtą, iš kurių pusė studi
juoja Bostono universitete. 
Studijuojama Įvairūs moks
lai, bet daugiausia inžine-

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja. dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

kiti dalykai.
Nepaklausiau, ar visada,

bet šis susirinkimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu. 
Susirinkimui gana gražiai 
vadovavo Eligijus Sužiedė
lis, skyriaus pirmininkas.

Šitam susirinkimui pasi
baigus, buvo diskusinis se
minaras. Diskutuota klausi
mas : Bendradarbiauti, ai
re su tautiečiais pavergtoje 
Lietuvoje? Čia sumaniai va
dovavo Romas Bričkus.

Savo nuomones pareikšti 
buvo pakviesti dr. Jurgis 
Gimbutas, Antanas Mažiu-

Bay Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Not ar y Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkau
tiems, parduodantiems, ir drau
džiamiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

matome daug sutelkto gėrio, 
kuriuo prašome dalintis suganizaeijos vadovybės rin

kimai, todėl susirinkimas mūsų vaikais, 
kaičius atrasta, kad J. Ro- bu\o gausesnis, nors daug' Skautų organizacija ir jos 

man gavo ne 278 balsus, kas balsą padavęs išeina, ideologija yra graži lietuviš- 
xaip pirmas balsų skaity-, nelaukdamas susirinkimo, kūmo ir aukštų žmogiškų 
mas rodė, o 277 balsus. Pagerbti minutės susikau- idealų .išsaugojimo -viltis.

Maršalka išrinktas Juo- pimu du mirusiu nariu: Tad padalykite tuos prin-

sus perskaičiuoti, jis buvo 
tam priešingas. Balsus per-

Marcišauskas ir
sai). Į kontrolės komisiją Antanas Bendoraitis. Pri- 
išrinkti du senieji jos na- imta 12 naujų narių, 
riai: Adom Druzdis (358) mėnesinės apyskaitos
ir Stasys Jakutis (306 ) ir sužinota, kad per lapkričio

vienintelė, kurioje vadovy- Markelionis (239 bai- Bronius 
bės rinkimuose dar reiškiasi 
šiokios tokios varžybos, bet 
ir tai silpnos, nes, sakysim, 
galėjo būti 21 kandidatas i

cipus gyvenimu, o mes, tė
vai, su didele pagarba ir pa
dėka paremsime Jus ūkiškai.

Priimkite Kalėcinių šven
čių ir Naujųjų Metų proga

direktorius, bet jų tebuvo, nauJai išrinktas Edmund mėnesi pajamų būta $9,166, mano nuoširdžiausius svei- 
tik 20. I Rudis- J o išlaidų $8,069; kad valdy- ’

Dėl pirmininko vietos, ga- I direktorius daugiausiai ba davė veltui salę nelietu- 
lima sakyti, nebuvo varžy- balsų gavo du advokatai: J. vių parapijai; kad valdyba 
bu, nes dr. Ch. Seymour sa- Grigaitis ir A. J. oung, paskyrė savotišką subsi-
vo kandidatūrą statęs tik trečioj vietoj yra Ona Ivaš- 
tam, kad nebūtų vienas kan- kienė, toliau pagal balsų 
didatas. Jis gavo 107, o Ed- skaičių eina: L. švelnis, A
mundas 
sus.

Ketvirtis 427 bal- Namaksy, Juozas Lėky s ir 
dr. A. L Kapochy. Kandi-

ED.MUNDAS KETVIRTIS

diją lietuviškųms radijo 
programoms po $5.00 už 
kiekvieną draugijos veiklos 
pagarsinimą: kad rekomen
davo Amerikos Lietuvių 
Tarybai Vasario 16-tosios 
proga skirti S100; kad i 
gruodžio 3 d. rengtą “šu
rum-burum” atėjo virš 900 
narių ir jis draugijai kaina
vo $882.

Draugijos globojamo ša
chmatų klubo vedėjas K. 
Merkis pranešė apie nau
jus mūsų šachmatininkų lai
mėjimus.

P. Žirolis klausė, kur din
go kare žuvusiųjų klubo na
rių garbės lenta. Atsakyta, 
kad nežinia kur.

kinįmus ir linkėjimus’
E. Manomaitis, 

BSTK Pirmininkas

Skautai sveikina

Lietuviai studentai yra su
sibūrę i Studentų S-gos sky
rių. kuriam priklauso apie 
70 studentų, taigi nemažas 
jų skaičius tai bendrai orga
nizacijai nepriklauso.

Be Sąjungos skyriaus, vei
kia studentų skautų, at
eitininkų ir samariečių sky
riai.

♦Gruodžio 17 d. teko būti 
Studentų S-gos skyriaus su
sirinkime. Jame dalyvavo 
apie 30 asmenų, sakoma, 
kad kiti susirinkimai būna 
gausesni. Tą dieną studentai 

į skautai buvo išvykę žiemos 
stovykloj todėl ir tos die
nos susirinkimas buvo, paly 
ginti, negausus.

Man malonų Įspūdį pada-

Office A V 8-4144
lis ir’ Jackus Sonda. Išklau-! |Res~ AV 8~41^ ir co 5 8SU 
sę jų, dalyviai turėjo daug 
klausimų. Iš jų ir diskusijų 
buvo aišku, kad ir jaunieji 
laiko reikalinga ryšius su 
kraštu palaikyti; nusimano, 
kad bendradarbiavimas ta 
prasme, kaip tas žodis yra 
suprantamas, negalimas, kol 
kraštą valdo žiaurus oku-' 
pantas; kad santykius palai
kant tenka būti labai atsar
giems, kad nepakenktume 
ten gyvenantiems ir nepa
žeistume pagrindinių kovos 
principų už Lietuvos suvere
ninių teisių atstatymą.

Malonu, kad Bostono stu-

Bostono lietuvų skautų
-čių “Baltijos ir "Žalgirio ' rė, kad susirinkime svarsty- 
tuntininkai ir tui tų vadijos ta ne tik grynai studentiški, 
sveikina tėvus, bičiulius ir bet ir platesnės reikšmės 
rėmėjus Kalėdų ir Nauju ! eikalai Studentams pasi-L iua!un_u’..^stono siu 
Motu nrnou imisdami ™ , • Ol.uu_ 1 . dentai rūpinasi ir tokiu kiauMetų pi oga, limenami ge- lodo. rimtai rupi ir Vasario 
ros sveikatos, ištvermės ir 1,3, įr Lietuvos klausimo iš

kėlimas tarptautinėj orga
nizacijoj. ir kitų tautų žmo
nėms informuoti Studentų 
S-gos leidžiamo žurnalo Li-

pasisekimo.

Mirė M. Dworvietienė

Simu.
J. V-gas

Kas metai vis pakalnėn.

Dėmesio!

Naujas So. Bostono Lietu
viu Piliečių Draugijos pir
mininkas.

Daugiau varžytasi dėl vi
cepirmininko vietos. Buvo 
net 3 kandidatai: adv. J. Y-

Nauja So. Bostono Lietuvių Bostono skaučių ir skau- 
Piliečių Draugijos direktorių • tų draugovės ruošia LietU- 
tarybos narė. ne pirma, bet ’ viską Kalėdų Eglutę Š. m. 
šsuo metu vienintelė moteris' gruodžio 29 d. 6 vai. vaka- 
tos organizacijos vadovybėje. ro Tautinės S-gos namuose.

Gruodžio 17 d. staiga mi
rė Magdalena Du oi vietienė. 
gyv. 8 Vinton St.. Braintree, ;i 
Mass. Palaidota grudžio 20 
d. iŠ Thomas Mose bažnv- Iesko Pa*yl'U!'’i.1 tarnauto-ų. Barte,,- 

čios Braintree Fairvieu ka
pinėse, Hyde Pa ke.

Velionė paiko nuliūdime 
vyrą Igną. dutteri Julianne 
Cuneo Braintfee. Mass. sū
nų George DĮuson Conc-
ord, N. H., ir lęšius anūkus. nius giminėms i Lietuvą per 
Velionės šeirfe dėkoja gi- musų įstaigą. Siuntiniai nu- 
minėms ir diugams daly- eina tvarkingai ir be trukdy- 
vavusiems šermenyse ir už mosi. Dabar pats laikas siųs- 
gėles prie ka&to ir visiems ti dovanas Kalėdoms. Neuž

mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

STRAND CAFE (ORI*.
37* Vi . so. Boston

TE:..: AS 8-9835

<t.. ka-l kalbėtų anglis ai ir lietu- 
iskai. Kr»iį»’,s ' įeoiskai į
l*EiR\ l’EU’Z,! . Strand Cafe

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų

IŠNUOMOJAMAS
Vienas kambarys su apšildymu, bal
iais ir be baldų 366 W. Broadvvay, 
So. Bostone, tel. AN 8-4618.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL, 

So. Boston

t

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.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

■I
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Į Į Atlieku visus pataisymo, remon 
siunti- I 10 *r Ptojektavimo darbus iš lau-

• ko ir viduje, gyvenamų namų ir
• biznio pastatų, pagal .fiisų reika- 
| lavimą. Šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.
• Telefonas AN 8-3630

Kalėdų senelis iš Lietuvos 'reiškusiems ižuojautą liū-
datais liko inž. A. Chaplik, atkeliavęs pradžiugins do-J desio valandi e.

mažus ir dides-_ . .. ,J. Lubinas, B. Kontrim ir J. vanėlėmis
woskus gavo 1/3, A. Mat-iįaSper nius.

ir stanUv nrpvm- DraUgįjos priešaky atsis-’ Kviečiami visi priešmo- 
tojo naujas vadovas* E. Ke-; kyklinio amžiaus vaikučiai 
tviitis, kuris pernai pirmą tėveliais, visi skautai ir 
kaita buvo išrinktas direk-l skautės.

joška 183 ir Stanley Drevin 
skas 188 balsus.

Sekretoriaus vietai tebu
vo vienas Albinas Neviera,

Velionė bu o mūsū laik
raščio skaityt ja ir jos šei
mai reiškiamą mūsų užuo
jautą.

Myli kaip šu» katę.
- i

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{Taisome, šingeliuojame. den- 
♦ giame aliuminijum ir dažo

me iš lauko sienas.

kuris gavo 467 balsus, taip 
pat ir i iždininko— St. Gri- 
ganavičius, gavęs 459 bal
sus.

Stipriausios varžybos bu
vo i finansų sekretoriaus bėn jos retai renkamos: Ka- 
vietą. Dėl jos jau kelerius daise adv. Mildred Kovei 
metus varžosi John Roman buvo kontrolės komisijoj, o 
ir Vytautas Stelmokas. 1959 Felicija Grendelytė ir Jad- 
m. Romanas laimėjo 13 bai- vyga Tumavičienė yra buvu- 
sų dauguma, 1960 metais jo sios direktorėmis. Dabar 
dauguma tebuvo 17 balsų, o direktorių tarpe bus Ona 
šiais metais jis išrinktas tik Ivaškienė, moteris, kuri gra- 
7 balsų dauguma (Roman žiai reiškiasi ne tik kultū-

toriu. Ypatingai pabrėžtinas 
išrinkimas moters i direkto
rių tarpą. Draugijoje mote
ly s sudaro pusę, o gal ir 
daugiau narių, bet vadovy-

D. L. K. Birutės ir Keistučio 
dr-vių draugininkai

Dr. B. Matulionis buvo 
Kanadoje

ŠUTAU ’YK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 
Leiskit Įdėt naują 1962 JOM A R aukš. spaudimo al. krosnį Į

■ Free Estimates ,
» SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO { 
I Du broliai lietuviai 
{ Charles lr Peter Kislauskai» 
{Garantuojame gerą darbą «

JL

Dr. Balys Matulionis, dir
bantis Wallum Lake, R.I., 
valstybinėj ligoninėj, Kalė
das praleido pas savo duk
terį ir žentą Halifaxe, Ka
nadoje.

Dr. D. Pilkos name 
laidojimo Įstaiga

( ĮRENGI.M j 
Aliejaus bu 
kos kan t rolė 
Elektros lain 
SNIS • 27; 
Visiškas |tai

Už specialiį kainą tiktai

ĮEINA:
jris • autnmatiš- 
termostatas 
• PLYTŲ KRO- 

ralionn tankas ir 
mas.

Pernai mirusio dr. D. Pil
kos name netrukus Joseph 
Lubinas atidaro laidojimo 
Įstaigą. Dabar J. Lubinas 
tokią Įstaigą turi Dorches
tery.

Stelmokai svečiavosi 
Pittsburghe

Skolastika ir Vytautas 
Stelmokai Kalėdų proga 
svečiavosi Pittsburghe pas 
savo dukterį ir žentą inž.

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

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbu. avalynės, medžiagų, maisto, • ^..4 ir kitko. Visas išlaidas 
i? SSSR muitą apmoka siuntėias.
MED?I \GAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA Veita.
MUSŲ ĮSTABIOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tu saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę,
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. _________

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. - • • -v- -
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. ŽlČKU Seimą ĮSIKUre S3- 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki namUOSe Dorchestervie
22 svaru siuntinius | ./? ’

įstaiga lietuvisk a. kreipkitės lietuvišku į Povilas Zickus yra veiklus
Visi siuntėiai isitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- Bostono lietuvių visuomenės 

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

Žičkai nusipirko namui

rai vs, šiuo metu jis yra L.
Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ket virt r, dieninis nno BendlUOmenėS apylinkės
9 ral. ryto iki 7 ral. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VBIMUAS: JONAS ADOMONIS pirmininkas.

FOl
J 45 Dorset St.

(rEnei

R

aprėžto laiko pasiūlymas

ITUNA FUEL CO.
»rchester. Mass.

61201

Apsidrausk
j { NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
i' • Draudžiame nuo polio, viso- 

{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Į Visais insurance reikalais

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jastice of thePeace——Constable 
598 E. Broadtray

So. Boston 27, Mass. 
t Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

I”

21 tai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mūų NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

Dažau ir Taisau
> Namus iš lauko ir viduje. 4

Lipdau popierius ir taisau^ 
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

The Apothecary

—.................................. ............... j
TELEFONAS A N 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis J 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELE<tS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

LIETIA'IŠKA TIKRA VAISTINE
•duodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ae visus gatavus vaistus.

vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę,

įanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

roadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gan—Oil 
I Gaza šilimą permainyti 9275 

Telefonas: CO 5-5839
Benjamin Moore Dažai 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams 

Visokie reikmenys narnama 
Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

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




