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JAV Satelitas Naudojamas 
Nepaprastiems_Bandymams

Didžiausia* Dirbtini* Žemė* Palydove* Dirba Kaip Ra
dijo Perdavimo Stoti*; Keturių Su Puse Tonų Mė

nuliukas Skraidys Aukitybėse 20 Dienų; Kų
Dabar Rusai Išsigalvos?

Pereitą penktadienį A- 
merikos mokslininkai palei
do į aukštybes didžiausią 
žemės dirbtinį palydovą, 
net 8,700 svarų pailgą ci-

laukia, kad rusai gali pa
leisti į aukštybes satelitą su 
žmogumi ir tokiu būdu bus 
pirmieji, kurie iškels žmo
gų į erdvę. Amerikos mok-A1VV Vę • W | O 'T € -y- ------ — —--------

lindrinį “mėnulį”, kuris a- slininkai irgi tęs savo ban

KAIP BUVO. KAI LAIKRAŠČIAI MO, IR KAIP YRA BE JŲ

Dešinėje,

Generolas De Gaulle Išrinktas 
Prancūzijos Prezidentu

81,528 “Elektori&i“, Daugiausiai Savivaldybininkai, Mil
žiniška Dauguma Išrinko Generolą Prezidentu; Par

ima Valdžią Sausio 8; Valdy* Kaip
navotas Karalius.

dymus ir gal jau greitu lai
ku išgirsime apie naujus 
bandymus ir nepaprastus 
satelitus.

Verta pastebėti, kad At- 
las satelitas buvo iškeltas į 
aukštybes iš anksto nesigar- 
sinant, be triukšmo ir rek
lamos.

apibėga aplink žemę per 100 
minučių. Naujausias sate
litas iškyla aukščiausiai 625 
mylias, o žemiausiai nusilei
džia iki 118 mylių. Kadan
gi jis neiškyla labai aukš
tai, tai laukiama, kad nau
jausias ir didžiausias že
mės palydovas išbus aukš
tybėse tik apie 20 dienų.

Su naujausiuoju dirbtiniu 
mėnuliu Amerikos moksli
ninkai daro nepaprastą 
bandymą panaudoti aukš
tybėse skraidantį satelitą, 
kaip radijo stotį, kuri prii
ma ir užrekorduoja įvairius 
pranešimus ir paskui tuos 
pranešimus pakartoja, kai 
įš jįęmės gauna “įsakymą” 
tą daryti. Bandymas paro
dė, kad radijo stotis sateli
te gali perduoti pranešimus 
net kelių bangų ilgumu, to
dėl iš karto gali daryti ke
lius pranešimus.

Kokios praktiškos nau
dos tokie bandymai turės, 
dabar tik spėliojama. Bet 
numatoma, jog radijo ar 
televizijos stotys satelituo
se galės būti plačiai naudo
jamos. Dabartinis “Atlas” _____
mėnuliukas jau atlieka:
“darbą”, jis priėmė prezi- Autobusas su 72 keleiviais 
dento kalėdinį pranešimą a- sekmadienį įvažiavo į pra- 
pie taiką geros valios žmo- rają Meksikos kalnuose ir, 
nėms ir tą pranešimą kar- pagal Meksikos policijos 
toja, kai iš žemės paspau- pranešimą, 70 žmonių ne- 
džiamas mygtukas. į laimėje žuvo,

Kairėj New Yarko požeminio traukinio stotyje kai IsikraSčiai ėjo.
a_ra___s________ -■---------------------------------------- rvriia titrai k (k

Greitai Turėsim 
Naujausių ‘Penių

1Q ^-1V IV U. ICClIld apj-
varton nauji centai. Juos 
jau gamina Philadelphijos 
ir Denver pinigų kalyklos.

Nauji centai leidžiamijpa- 
minėjimui 150 metų nuo A. 
Linkolno gimimo ir juos tai
koma išleisti Linkolno gi
mimo dienai, vasario 12.

Senesni centai, kurie bu
vo apyvartoje apie 40 me
tų, buvo nukalti iš Lietuvos 
(Šiaulių) kilusio menininko 
Viktoro Brennerio.

AUTOBUSO NELAIMĖJ 
ŽUVO 70 ŽMONIŲ

N. Yorko Dienraščių Mikojanas Atvyks j Izraelio Lėktuvai 
Streikas Tęsiasi Amerikon Derėtis Mušėsi Su Arabais

XT v . . , . . Dešinioji Chruščiovo ran-‘ Gruodžio 20 d. Izraelio i
,-NIW ^°rke J/U dV1 s?™' ka, paslaugus diktatoriaus ir Egipto karo lėktuvai ko- 
tes streikuoja devynių dten- bendradarbis Anastasij l. vėsi virš Sinojaus dykumos, j 
ra?c?ų. isveziotojai ir laik- Mikojan ateinančių metų Pagal žydų pranešimus, ko-

2° nelseint Is pradžioje atvyksta į Ameri- va vyko virš Izraelio tori-Į 
20,000 dirbančiųjų tuose į neva apĮankyti So- torijos, o pagal arabų pra-. 
darančiuose žmonių ne- ^b^rfų Menši- nešimus, kova vyko virš E-l
dirba 15,000. Streikuojan- koy” Tikrenybėje Mikoja- gipto teritorijos. Žydų pra
du Įgyęzintnm vra amp . « .* , t-nlz^ L-Da
Ynnn 1— Tins atvyxsta derėtis aei <x»xw, nau
4>°00..Berlyno, dėl ^prekybos plė- rusų darbo lėktuvas, MIG

Didžiųjų dienraščių strei- ymo jj. įgj įųgirių kitų kiau- 17, buvo nukautas ir laku-,
kas iškilo kaip tik prieš gįnių, kurie yra neišspręsti nas iššoko iš lėktuvo ir nu-
šventes, kada dięgračiai iš- /tarp^Amerifes ir Sovietų sileido parašiutu Egiptody-
eina storiausi su daugybe Rusijos. i kūmoje,
kalėdinių reklamų. Dienra- Mikojanas yra užsienių Kautynėse iš Izraelio po-
ščių leidėjai jau buvo susi- prekybos gppHgiigtas, bet dalyvavo 4, o iš arabų 
tarę su išvežiotojų unija, jįs yra specialistas ir kito- pusės 8 lėktuvai. Žydai sa- 
bet unijos nariai balsavimu kiuose dalykuose. Prancū- Kosi nuostolių neturėję.
atmetė susitarimo sąlygas Zų socialistų delegacija par- -------------------------------
ir derybas teko pradėti iš vežė iš Maskvos žinią, kad
naujo. Dabartiniu laiku Berija buvo nušautas dikta- 
dienrascių^ įsveziotojai New ^ūros viršūnėlės posėdy ir 
Yorke uždirba per savaitę yk paskui buvo suvaidinta 
apie 102 dolerius. - - _

NATO Valstybės
Išvien Dėl Berlyno

Vakarų valstybės jau mo
čia atsakymą Maskvai dėl 
jos reikalavimo, kad Vaka
rų valstybes trauktųsi iš 
Berlyno miesto. NATO val
stybės pereitą savaitę bai-į 
gė posėdžius ir vieningai 
pasisakė prieš Vakarų trau
kimąsi iš Berlyno. Visos 15 
NATO valstybių patvirtino 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos nusistatymą nesi
traukti iš Berlyno.

Atsakymą Maskvai kiek
viena iš didžiųjų Vakarų 
valstybių parašys atskirai, 
bet bendras atsakymo turi
nys jau yra sutartas taip di
džiųjų valstybių. Rusai net 
karo grasinimais neišprašys 
Vakarių iš Berlyno, negut 
jei sutiktų tartis dėi viso 
“vokiško klausimo” ir sutik
tų sujungti Vokietiją, kaip 
tai jau buvo sutarta Žene
voje 1955 metais.

Bulyanino Atgaila 
Nieko Nestebina

Sovietų Rusijos buvęs mi
nisterių pinnininkas N. Bul- 

tik du išsi- ganin, politinės policijos 
Naujausiąjį Amerikos sa-! SeIbėj°, bet ir tie yra sun- maršalas ir ilgametis Stali- 

telitą į aukštybes iškėlė ka-i kiai sužeisti. Nelaimė atsi- no pataikūnas, pereitą sa-
* --------- ” ’ ’ Vaitę komunistų partijos

centro komitete padarė vie
šą išpažintį ir prisipažino 
prie visų jam ir kitiems 
“antiparitiniams” mestų kal
tinimų.

Bulganinas sakė, kad vis
kas, ką Chruščiovas sakė a- 
pie jį, apie Molotovą, Ma- 
lenkovą, Kaganovičių, še- 
pilovą ir kitus “antiparti- 
nius”, yra tiesa. Po išpa
žinties Bulganinas žadėjo 
pasitaisyti ir būti ištikimas 
“genialiam vadui” Nikitai.

Pasaulje Bulganino išpa
žintis nieko labai nenuste
bino. Diktatūroje vienas 
diktatorius turi išsimušti į 
viršų, o kiti, kurie lieka 
nusmelkti, gelbėdami gyvy
bę, turi daryti išpažintis. Iš-

ro aviacijos mokslininkai.! tiko Oxaca valstijoj Meksi- 
Jie tam reikalui panaudojo Koje.
karišką “Atlas” raketą, j 
kurią buvo įtaisyta 150 sva
rų įvairių instrumentų. At
las raketa neseniai, iššauta 
Floridoj, nuskrido 6,325 
mylias, o dabar ji buvo iš
šauta į aukštybes ir ten pa
stūmėta bėgioti aplink že
mę.

Naujausias satelitas bė
gioja aplink žemę netoli ek
vatoriaus, maždaug 32 laip
sniu į šiaurę ir tiek pat į 
pietus nuo ekvatoriaus. To
dėl šiaurinėse Amerikos val
stybėse jis tik ratais atsiti
kimais yra matomas, bet 
pietinėse valstijose yra .iis 
lengvai matomas paprasta 
akimi, saulei nusileidus ir 
prieš aušrą.

Rusų vėliausias, gegužės 
15 d. paleistas satelitas, svė
re 2920 svarų, todėl Ameri
kos satelitas yra veik tris 
kaltus didesnis. Bet Ame
rikos mokslininkai neskel
bia, kad jie .iau pralenkė ru
sus. Per tą laiką rusai gal 
irgi yra padarę kokią nors 
pažangą satelitų gamyboje 
ir kai kurie mokslininkai

JOS STOVI

New Yorko devynių didžių 
jų laikraščių mašinos jau 
kuris laikas nesisuka, nes 
streikuoja laikraščių ekspe
ditoriai. Streiko tralo dar 
itcmnUIi

KINIJOS PERMAINOS?

Pasaulinė spauda daug 
. , ... , , t, pranašavo apie galimuspa-

teismo komedija, kada Be- šveitimus komunistinėj Ki- 
nja Jau buvo saitas. Šitą ,nij|)( E Mao . Tsetung 
likvidavimo operaciją, sa- trallksis g vietos!Bet 

Aikojanas sa- dabar paaiškėjo, kad Mao 
rengiasi tiktai pasitraukti iš 
“valstybės prezidento” vie
tos, o šiaip jau lieka ir to-

ko, atlikęs Mikojanas 
vo revolveriu.

Viza į Ameriką Mikoja- 
nui buvo duota, kaip ir kiT. , , 1 . tos, O šiaip jau neita n tu-
tiems lankytojams, nors jau jjau kompartijos neginčija- j
duodant vizą buvo aišku, 
kad jis čia turės pasitarimų 
su valdžios visokiais parei
gūnais ir gal net su prezi
dentu.

Civilės Aviacijos 
Streikai Plečiasi

Pereitos savaitės gale 
streikai palietė didelę civi- 
lės aviacijos kompaniją A- 
merican Airlines. Pilotai iš
ėjo į streiką dėl didesnių 
uždarbių ir dėl darbo sąly
gų pagerinimo.

Kadangi streikas tęsiasi ir 
kai kuriose kitose oro susi
siekimo linijose, tai dauge
lis keleivių, įpratusių ke
liauti lėktuvais, dabar turi 
ieškoti kitų susisiekimo 
priemonių.

Streikai civilinėj aviaci
joj kilo sąryšyje su įvedi- 

simušęs į pirmą vietą pasi-'mu naujų greitųjų lėktuvų, 
daro “genialiu vadu”. To-' kurie reikalauja iš pilotų ir 
kiu jau yra Nikita Ch rus- aptarnautojų daugiau dė- 
čiovas. > mesio. ir pasiruošimo.

«
Linksmų Kalėdų Švenčių! 
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FINANSŲ SKANDALAS 
FAŠISTŲ ISPANIJOJ

mu vadovu.
Kalbos apie permainas

Kininjoj kilo sąryšyje su 
valstiečių masių pasiprieši
nimu dabar įvestoms “ko
munoms”, kuriose valstie
čiai yra paversti į darbo į- 
rankius milžiniškuose dva
ruose.

KINIJA PADĖS
ALŽYRO ARABAMS

Komunistinė Kinija skel
bia, kad ji nutarė padėti 
Alžyro arabams atgauti ne
priklausomybę. Kaip ta pa
galba reikšis dar nėra ži
noma. Alžyriečių maištinin
kų delegacija dabar lankė
si Kinijoj ir sąryšyje su tuo 
skelbiama, kad Alžyras ne
bus paliktas be komunistų 
pagalbos.

AKTORĖ I. BERGMAN 
VĖL IŠTEKĖJO

Aktorė Ingrid Bergman, 
kurios vedybiniai nuotykiai 
sukėlė daug dulkių, dabar 
vėl ištekėjo už trečio vyro. 
Šį kartą ji ištekėjo be kuni
go laiminimo, susituokė ci
vilinėje Įstaigoje Londone. 
Naujausias jos vyras yra 
švedas l>ara Schmidt

Užsienių spauda praneša, į 
kad fašistų valdomoj Ispa
nijoj kilo didelis finansų 
skandalas. Susekta, kad 
stambieji bankininkai ir 
pramonininkai išgabenę iš . 
krašto apie 200,000,000 do
lerių kapitalų, arba keturius 
kartus daugiau negu Ispani
ja turi aukso atsargų.

J skandalą esą Įpainiota 
apie 100 ar daugiau aukštų 
fašistinio režimo rėmėjų.

Gruodžio 21 d. Prancūzi
jos “elektoriai”, iš viso 81,- 
528 savivaldybininkų, par
lamento atstovų ir kitokių 
žmonių rinktų pareigūnų, 
išrinko generolą de Gaulle 
naujuoju Prancūzijos pre
zidentu. De Gaulle gavo a- 
pie 80 nuošimčių balsų, kiti 
du kandidatai, komunistų 
Mairane ir kairiųjų grupių 
Chatelet surinko vos 20 
nuošimčių balsų.

De Gaulle, kaip prezi
dentas, greit paskirs naują 
ministerių pirmininką, bet 
pagal naują konstituciją jis 
ir perdavęs vyriausybės va
dovavimą kam kitam turėt 
labai plačias teises ir fak
tiškai nustatys visą vyriau
sybės politiką.

Iš 81,528 balsų, pagal ofi
cialius pranešimus, gen. de 
Gaulle gavo 62^392 batam, 
komunistų“ kandidatas Mar- 
rane gavo 10,354 balsus ir 
Chatelet — 6,722 balsu.

Naujai išrinktas preziden
tas perims valdžią iš dabar
tinio prezidento Coly Sau
sio 8 d., o iki tai dienai jis 
lieka vyriausybės priešakyj 
kaip ministerių pirminin
kas.

Iš vėliausių gen. de Gaulle 
vyriausybės patvarkymų į- 
domus yra atstatymas civi
linės administracijos Alžy
ro provincijoje ir įsakymas 
prižiūrėti, kad policija ten 
nebesauvaliautų, bet laikys 
tusi bendrų šalies įstatymų 
dėl žmonių areštų, kratų ir 
t.t.

PASTERNAKAS SAKO 
“AUDRA PRAĖJO”

JIS PRISIPAŽINO

oll B

Chruščiovas taip “sufiksi- 
no*\ kad jo ilgametis ben
dradarbis. buvęs Sovietijos 
ministeris pirmininkas, ap
kaltintas veikęs prieš par
tiją ir išvarytas, taip saky
ti, kiaulių ganyti Sovietijos 
užkampy, prisipažintų, jog 
visa, kuo jį kaltino Chruš
čiovas, vra telsvhė

Rusų rašytojas Pasterna
kas pasikalbėjime su vienu 
vokiečių laikraščiu sakė, 
kad “audra jau praėjo” ir 
jo gyvenimas grįžta į nor
malines vėžes. Rašytojas 
reiškė dėkingumą Lenkijos 
rašytojams, kurie jį sveikino 
dėl gavimo Nobelio premi
jos ir savo sveikinimo ne
atšaukė ir visai nesekė Ma
skvos “liniją”. Atsidėkoda
mas lenkams, rašytojas jau 
baigęs versti Slowackio 
dramą apie Mariją Stuart 
Savo veikalą “Dr. Živago” 
Pasternakas vadina “mano 
gyvenimo veikalas”.

ROUNTREE GRIŽO
IŠ VIDUR. RYTŲ

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas W. Rountree grį
žo iš Viduriniųjų Rytų val
stybių ir sakosi gavęs svar
bių informacijų ir geresnį 
supratimą ten esamos padė
ties. Tik Irake minios 
triukšmavo dėl jo atsilan
kymo, o visur kitur jis bu
vo sutiktas knrektiškai.



Solgamno 'išpažintis’
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Stalino laikais buvome pripratę prie nuo generalinės 
linijos nukrypusių komunistų vadų biauriausiių prisipa
žinimų, savęs apspiaudymų. Žinojome, kad tie žmonės 
tai daro ne savo valia, bet diktatoriaus priversti.

Po Stalino mirtes to nebebuvo. Bet štai praeitų sa
vaitę buvęs Sovietuos ministerių pirmininkas , ilgametis 
Stalino ir Chruščiovo bendradarbis maršalas Nikolai Bul
ganin Komunistų Partijos centro komiteto posėdyj sa
ve apspiaudė taip, kaip tas buvo daroma Stalino laikais.

Jis ten “prisipažino,” kad jis , būdamas ministerių 
pirmininku, vadovavo “antipartinei grupei,” kurios va
dovybėj buvo Molotov, Malenkov, Kaganovič, Šepilov 
ir kiti. Jie rinkdavosi jo kabinete.

“Mano kabinete buvo priimami visi prieš partijų nu
kreipti nutarimai, buvo dirbamas reakcinis darbas, nu
kreiptas prieš partijų”—kalbėjo Bulganin.

Savo bendradarbius Bulganin šitaip apibūdina:
Malenkov, po Stalino atsistojęs valdžios prieky, 

esąs intrigantas, piktavalis kiršintojas, galis padaryti 
betkoki šlykščiausių darbų. Ilgametis užsienių reikalų 
ministeris ir ministerių pirmininkas Molotov esąs atsi
traukęs nuo gyvenimo, nieko neišmanąs nei apie žemės 
ūkį, nei apie pramonę. Kaganovič, vienas žymiųjų ūkio 
tvarkytojų, esąs paprastas plepis, ktuis savo tuščiomis 
kalbomis trukdė pramonei augti.

Šitaip apibūdinęs tuos, su kuriais kartu dirbęs, Bul
ganin prisipažįsta dabar suprantąs savo klaidas, prašo 
centro komitetų jam jas atleisti ir pasižada tvirtai laiky
tis parijos nustatytos linijos ir be pasigailėjimo kovoti su 
visais, kurie nuo tos linijos nukryps. Ir, žinoma, savo 
“išpažintį” baigė kviesdamas partiją ii- toliau kurti So
vietų Sąjungoj socializmų “genialiam draugui Nikitai, 
Sergiejaus sūnui, Chruščiovui vadovaujant.”

Kam prireikė Chruščiovui ta komedija? Kodėl ji 
nebuvo anksčiau vaidinama?

Piautynės tarp vadų nesibaigė nė Stalinui mirus. 
“Draugai” piovėsi, kaip alkani vilkai. Iš “kolektyvinės” 
vadovybės pradėjo iškristi vienas po kito, vis aukščiau 
kilo Nikita, šiandien jis jau neabejotinai visur pirmauja 
ir svarbiuosius priešus nusiavė. Bet dar negalutinai. Sau
sio mėnesį renkasi partijos kongresas. Chruščiovas iki jo 
nori visiškai “apsivalyti” nuo pavojingesniųjų “draugų,” 
kad kongrese jis galėtų dar geriau vyrauti ir po jo dar 
daugiau valdžios gauti.

Po Bulganino “išpažinties” Nikita gali skelbti: “Ar 
aš nesakiau, kokios gyvatės raitosi apie mus, kokį pavo
jų jos sudaro mums visiems. Aš tai pirmas pamačiau ir 
nuo jo visus apsaugojau. Kas dar netikite, klausykitės, kų 
sako vienas tų gyvačių.”

Jei bus reikalo, prakalbės ir kiti. Jei Chruščiovui 
bus reikalinga, jis priveik ir Molotovų, tų pagarsėjusį di
plomatų, visuose taiptautiniuose pasitarimuose kartojusį 
“niet” (ne), pasakvti “da” (taip). Panašiai prabils ir ki
ti, jei tik Nikita panorės. Receptų Stalinas davė ir Niki
ta pats apie tą receptų sakė, kad jis yra “mušk, mušk ir 
dar mušk ir prisipažins”.

Kaip matome, Maskvos padangėj nieko nėra pasi
keitę—ten viskas daroma kaip ir seniau, tik daug gu
driau, todėl kai kam susidaro įspūdžio, kad Maskva tapo 
žmoniškesnė. Bulganino “išpažintis” tiems geras įrody
mas. kad jie klysta.

tfftHVM. SO. BOBTOT

PRANCŪZUOS PARLAMENTAS

Prancūzijos naujojo parlamento pirmajame posėdy: Iš 
kairės i dešinę pirmoj eilėj sėdi gen. de Gaulle. o 
greta jo pavaduotojas Guy Mollet. Antroj eilėj ta pa
čia tvarka užjūrią ministeris Cornat Geatile, užsienių 
reikalų ministeris Maurice Conve de Morvifle ir finan
sų ministeris Antoine Pinay.

Kultūriniai mainai 
su Lietuva Kas savaite

Senasis ir naujasis popiežiai
V. RIMANTAS

Apžvalga
KAS BUVO LENINAS IR 
KAS YRA PROSEIKA?

Tuo klausiniu gana įdo
mių minčių paskelbė Čika
gos “Naujienos” gruo
džio 18-tos dienos laido
je. Naujienų redaktorius dr. 
P. Grigaitis nesenai parašė 
teisybės apie Vincą 
Kapsukų - Mickevičių, kurį 
dabar komunistai labai gar
bina. Prūseika tuo labai pa
sipiktino, Vilnyje dar kartą 
paliaupsino Kapsuką ir iš
dergė Naujienų redaktorių.

Į tai minėtame numery 
atsakydamos, priminusios, 
kad Leninas iš Šveicarijos į 
Rusiją sugrįžo vokiečių kai
zerio valdžios parūpintu 
traukiniu ir tos valdžios pi-j 
nigais kelti suirutę ir tuo 
būdu padėti kaizeriui lai
mėti katą (tas buvo pirmo
jo }>asaulinio karo metu), 
kad Lenino partija iš kaize
rio gavo 50 mil. auksinių 
makių. kad jis tada glaud
žiai bendradarbiavo su kai
zerio valdžios šnipais —

Ganetskiu, Rakovskiu ir kt., 
ir kad todėl tuo metu jis bu
vo kaizerio valdžios agen
tas, Naujienos rašo:

“Deja. Kapsuko vaidmuo yra 
bjauresnis ir už Leniną. Pasta
rasis galėjo dar tikėtis, jog kai
zerinė Vokietija. kad ir laimės 
karą, nepajėgs amžinai paverg
ti tokio milžiniško krašto, kaip 
Rusija. O Lietuva yra maža ir 
silpna žalis. Bet Kapsukas pa. 
sisiūlė būti tos milžiniškos im
perijos įrankiu ir darė ką galė
damas, kad Lietuva patektu j 
jos jungą.“

Kai Lietuvos savanoriai 
Kapsuką su visa gauja išvi
jo iš Lietuvos, rašo Naujie
nos,

Kai buvo paskelbta, kad 
nauju popiežių jau išrink
tas Venecijos patriarchas 
kardinolas Roncalli ir Vati
kano dūdų orkestras drož- 
telėjo tradicinį tokiam įvy
kiui maršą, buvo teigiama, 
kad muzikos garsai, pasiekę 
Romos miestą, ten nyko. 
Aiškiau sakoma: popiežius 
Jonas XXIII-is turis pačioje 
Romoje, jos buržuaziniai a- 
ristokratiškose sferose daug 
mažiau simpatijų, kaip jų 
turėjo Pijus XXII-sis.

Kuo naujasis popiežius 
skiriasi nuo velionies ir ko 
naujo galima laukti iš jo 

.katalikų bažnyčios politiko
je, tiek tvarkant vidinius 
bažnyčios reikalus, tiek ir 
jai dalyvaujant pasaulinių 
problemų sprendime?

Abudu yra italai, ir tas 
; Romai patinka. Tapiau jų 
! praeitis yra skirtinga. Kar
dinolas Pacelli yra gimęs 
“a r istokratiškoje” Romos 
šeimoje, augo sočiųjų aplin- 

i koje, ir kokie bebūtų buvę ■ 
i asmeniški kardinolo savu-
• mai, gimtosios aplinkos tra-
• dicijos, simpatijos bei įpro
čiai tam tikru būdu veikei
jį. Iš būdo buvo linkęs “val-

• dyti” ir tokiu reiškėsi, tvar
kydamas bažnyčios reika
lus. Per visą popiežiavimo 
laiką nepasiskyrė sau “vals

tybės sekretoriaus”, kaip ir 
j ministerių pirmininko, kad 
j būtų laisvas visus svarbes- 
Įnius reikalus taip tvarkyti,
; kaip pats norėjo. Mažiau
bojo ir kardinolų kolegijos 
nuomonės, pats daug ką 
spręsdamas. Pijus XX-sis 
buvo nuosakus ir griežtas 
antikomunistas.

D a b a r t in is popiežius
Į daug kuo yra kitoks. Gimęs 
Į kaimo darbininko šeimoje, 
matęs šeimos ir kaimynų 
vargą, pats jo kiek ragavęs, 
Roncalli jaunuolis, vėliau 
kunigas įsidėjo gyvenimo 
kelionėn gyvą užuojautą 

j bėduoliams, pagarbą vargą 
į kelantiems ir gerą širdį dar- 
I bo žmogui. Būdamas ilgesnį 
j laiką popiežiaus nuncijų 
Prancūzijoje, k a r d i nolas 

I Roncalli nesišalino gyveni-
“ . . . jisai dar gyveno eilę: mo, prisižiūrėdamas, ką da- 

metų Sovietų Sąjungoje, dirbo 
tuos darbus, kuriuos jam pa
vesdavo Rusijos tironai, ir vis 
laukė progos sugrįžti j Lietuvą 
ir valdyti ją su rusų kariuome
nės ir žvalgybos pagalba.“

“Tai kaipgi jį vadinti, jei nerti/iflvAHli * V>in trr® vadino.

O apie Prūseiką Naujie
nos ta proga šitaip pasisa- 

,ko:

parsidavėliu? Kaip yra vadina
mas norvegų Quis)ingas, kuris 
“valdė“ savo gimtąjį kraštą 
Hitlerio vardu?

“Kapsukas troško būti Lie
tuvos Kvislingu, bet tos “gar
bės“ nesulaukė. Ji teko Snieč
kui ir Paleckiui.“

“Prūseika juos laiko savo 
draugais ir gėrisi Kapsuko žy- 

' giais, nes gauna už tai užmokė
ti. Mes nesakome, kad Prūseika 

I esąs “papirktas“. Papirkimas 
; (angliškai “bribe“) yra nešva. 
; rus. bet menkas dalykas. Prū
seika yra ne papirktas, o nupir
ktas “su dūšia ir kūnu”.

ro ir “kairieji”. Dabar ir vėl 
prisiminta, kad Venecijos 
patriarchas Roncalli, tyai 
keli metai atgal tame mieste 
posėdžiavo Italijos kairiųjų 
soeialdemokratų (N en n i 
partija) kongresas, jį pas
veikino.

Va, ir dabar. Nespėjo 
Roncalli būti išrinktas po
piežium, kaip tuoj 
pasileido pėsčias vaikščioti 
po Vatikaną, netikėtumu 
stebindamas praeivius ir už-
sunuanios į svainį viii uiuvus,
kur, pasisveikinęs su darbi
ninkais, klausinėjo, kaip se
kasi jiems ir jų šeimoms ir! 
net išgėręs pažinčiai stik-; 
liuką vyno. Naujas popie
žius, rodos, nebus linkęs 
vairinti bažnyčos reikalų 
pats vienas: jau pasiskyrė 
sau sekretorių ir iš kartoj 
paskyrė visą būrį naujų į 
kardinolų. Iš karto kiek ap- 
sigandęs Italijos ministeris 
pirmininkas Fanfani, kai
riųjų krikščionių demokratų 
vadas, dabar visai aprimo, 
tikras naujo popiežiaus sau 
simpatijų ir galimos para
mos.

Kai kas spėja ir laukia, 
kad popiežius Jonas XXIII- 
is eis toliau už Italijos kai
riuosius katalikus. Kai kas 
jį vadina “socialiu naviga
torium”, žmogumi, kuris 
bandys “kibti” į dabarties 
socialinių problemų sprendi
mą, padarant tai ir katalikų 
bažnyčios uždaviniu. Ta
čiau, jei spręs, tai kaip 
spręs? Ar pasekdamas, pa
teisindamas ir paremdamas 
tų visuomenės sluogsnių sie
kimus bei veiklą, kurie so
cialinių santykių dabartinė
je visuomenėje sutvarkymo 
yra labiausia reikalingi. 
Jug ir socialdemokratų tar
pe, ypač Austrijoje, bendra
darbiavimo klausimas su 
bažnyčia ne tik svarstomas, 
bet jau buvo bandymų tuo 
reikalu kalbėtis su bažny
čios atstovais vietoje.

Pasaulietiškoje spaudoje 
dabar rašoma apie naujo 
popiežiaus asmenį ir apie jo 
laukiamą poltiką, — kuria 
kryptim bandys jis vairinti 
bažnyčios veiklą. Kaikas 
spėja, kad Jonas XXIII-is 
nebus kietas teisėjas net ko
munistams ir ieškos taikin
go socialinių priešingumų 
sprendimo, pabodamas 
“svieto mažutėlių” reikalo. 
Palauksime darbų. Tačiau, 
kokios bebūtų naujo popie
žiaus simpatijos bei norai, 
netenka užmiršti, kad jis 
nėra savo veikloje laisvas. 
Petro laivelio kursą audria*

Klastinga sovietų politika 
visokiais kebais siekia už
migdyti laisvojo pasaulio • 
budrumą, pripratinti jį prie 
Sovietų Sąjungos grobuo
niškos agresijos padarinių 
kaip nuolatinės padėties, 
nuslėpti sovietų plėšrius 
planus ateičiai. Šiais tiks
lais pastarasiais metais y- 
patingai sustiprinta sovie
tinė propoganda už vadina
mus Rytų-Vakarų kultūri
nius mainus.

Kadangi kaikuriose Va
karų sostinėse esančios So
vietų Sąjungos pasiuntiny
bės bei konsulatai ir specia
lios Sovietų Sąjungos orga
nizacijos į tas sovietinės po- 
politikos pinkles stengiasi į- 
traukti ir lietuvius per va
dinamą “bendrą lietuvių 
frontą kultūrinei veiklai 
plėsti,” — Lietuvos Dele
gacija Pavergtųjų Europos; 
Tautų Seime laiko tikslinga į 
laisvojo pasaulio lietuviams i 
štai ką priminti:

Sovietų peršami laisvie- i 
siems lietuviams kultūriniai; 
mainai su Lietuva nebūtų i 
laisvo pasirinkimo kultūri
nis bend ardarbiavimas. 
Juos tvarkytų ir nustatytų 
Maskva pagal bendrus kom
partijos nurodymus, nes vi
si santykiai su užsieniais! 
yra Maskvos žinioje. Neiį 
rašytojai, nei menininkai; 
pagrobtoj Lietuvoje laisvų j 
organizacijų neturi. Visas j 
kultūrinis gyvenimas yra 
ariežtai k o n t r oliuojamas i5C7 -- V
Lietuvos komunistų kom
partijos, kuri nėra savaran-' 
kiška, o tik Sovietų Sąjun
gos kompartijos dalinys. 
Tad organizuoti laisvojo 
pasaulio lietuvių kultūriniai 
mainai su Lietuva faktiškai 
būtų santykiavimas su už
grobiko organizacijomis.

Jokio politinio atspalvio 
neturi atskiro tautiečiu šal-C- *-
pos ir kultūriniai santykiai 
su savo artimaisiais anoje 
“geležinės uždangos” pusė
je. Tai yra giminystės, tau
tinio solidarumo ir artimo 
meilės ryšiai. Reikia tačiau 
saugotis sovietinių agentų 
•peršamų laisvojo pasaulio 
lietuviams organizuotų ly
sių su okupuota Lietuva. 
Tokie ryšiai neišvengiamai 
virstų laisvųjų lietuvių ry
šiai su Lietuvos užgrobiku 
bei jo įstaigomis ar organi
zacijomis, ir pirmiausia tar
nautų užgrobiko be atvan
gos siekiamam užgrobimo 
padarinių Lietuvoje įteisi
nimui.

Lietuva tebėra tarptauti
nės valstybių bendruome
nės narys. Lietuvos į Sovie
tų Sąjungą įjungimo laisvo
jo pasaulio valstybės nepri
pažino ir nepripažįsta. Eilė
je valstybių tebeveikia ne
priklausomos Lietuvos pa
siuntinybės ir konsulatai. 
Tas nepripažinimas yra 
stiprus ginklas kovoje dėl 
Lietuvos suverenumo vyk
dymo atstatymo. Laisvųjų 
lietuvių pareiga vengti vis
ko, kas galėtų kenkti Lietu
vos tarptautinei teisinei ir 
politinei padėčiai ir tiesio
giniai ar netiesoginiai pa
dėti užgrobiko užmačioms. 
New Yorkas, 1958 gruo
džio 5 d.

Lietuvos Delegacija Pa-

goję gyvenimo jūroje nus
tato katalikų bažnyčios šim
tmečiais kurti politikos dės
niai. Juos vertė ir vers keist 
tik dideli pasikeitimai gy
venime. Bet mes kaip tik ir 
gyvename didelių pasikeiti
mų gadynę.

Prancūzija trauktų savo ka
reivius iš Berlyno. Jo reika- 

Po Stalino mirties Mas- javjmas turįs būt patenkin- 
kva skelbė naują moną — tas ne vėliau, kaip iki birže- 
“k oi e k t y v ę vadovybę”. lio j d Po birželio 1 d. Va- 
Kremliaus naujieji valdovai j-a,4njs Berlynas būsiąs 
“reabilitavo” visą eilę Sta- prarytas “laisvu . miestu”, 
lino nugalabintų žmonių ir Q j miestą kontroliuo
davę “garbės žodį”, kad a- sjantj Maskvos iškamšų
teity nebus asmens garbini-: — nių Vokitijos
mo, verstinų prisipažinimų j komunįstai.
ir masinių tesmų. Bet... Paryžiuje buvo sušaukta 

Neilgai trukus iš tos va- NAT0 _ šiaurinės Atlanto 
dovybės buvo pavalyti Ma- gajungOS — konferencija, 
lenkovas, Molotovas, Kaga-įj^ vienbalsiai buvo atme- 
novičius ir kiti. Dar kitas Chruščiovo ultimatu-
“kolektyvės vadovybės” šu-!mag
las, Lavrentij Berija, buvo! Rytų Vokietijos komunis- 
pastatytas prie sienos ir su- j į^moja karu, jei Vaka- 
šaudytas. .Irai bandysią “Jėga laužtis

Dabar atėjo eilė Nikolajui I* Berlyną”.
Bulganinui. Kaip ir prie! ‘ Berlyno tikrai 'nebus
Stalino, jis mušasi į krūtinę, j<ar0 Chruščiovas gerai ži-

Dabar — Bulganinas!

niekina savo buvusius drau
gus ir maldauja pasigailėji
mo.

Buvo “griešnikų” prie 
Stalino, yra jų ir prie Chru
ščiovo.

<
Amerikos “sputnikas”

Pereito ketvirtadienio na
ktį iš Cape Canaveral rake
tų bazės Floridoj buvo pa
leistas naujas mūsų žemės 
satelitas. Svoriu jis toli pra
lenkė Sovietų Rusijos sput- 
niką. Rusų satelitas buvo 
1,600 svarų; Amerikos — 
virš keturių tonų!

Be to, Amerikos satelito 
įrengimai daug modemiš- 
kesni. Ne bereikalo gruod
žio 19 d. mūsų dienraščiai 
dėjo tokias antraštes: Now 
vve’re ahead — dabar mes 
pirmieji.

no, kad jo pastumdėliai ne
atsilaikytų, reikėtų rusiškų 
tankų ir kareivių ir tai, bala 
žino, kuo viskas baigtų
si...

Pelningi atsiminimai

Buvęs prez. Eisenhoverio 
padėjėjas Sherman Adams 
rašo savo atsiminimus. Jis 
padarė sutartį su žurnalo 
“Look” leidėjais ir viena 
knygų leidykla. Žurnale eis 
paskiri Adams’o straips
niai, o vėliau jie bus išleis
ti knyga.

Už tą labą Sherman A- 
dams gausiąs “tik” 100,000
j_i____i ___l_i_ J-___uuienų: rneuais jis uar 

” — tamgaus ir “royalties 
tikra sumą nuo parduotų 
knygų.

Tai tas pat Adams, kuris
Gali šio mėnesio ar p.ad-|hUI'ėj0 t''a.uktis iš..^‘°i° 

žioje sausio Amerika banJNa™> ka',bu™ *?uskm‘? 
dvs paleisti nauia mėnuloiJO drau^’ste su Bostono im- menul° pionierių Goldfine.
* • Dabar Adams gyvena

4 i New Hampshire. Ką jis da-
Republikonai tariasi rys parašęs atsiminimus,
■n ,... ,.............. .'šiandien nežinoma.Republikonų partijos viršū
nės kongrese vėl pešasi už 4
vadovybę. Senosios gvardi- Maskvos spekuliantai 
jos žmonės nori, kad senate
jiems vadovautų Illinois 
valstybės senatorius Dirk- 
sen; liberalai, vadovauja-

Komunistams pradėjus 
riksmą, kad reikia “išlais
vinti” Berlyną, kai kurių

mi Vermonto senatoriaus *n 'eitaana, firmų ato- 
Aiken , nori turėt saviškį. ^os .?*1.'okai1 ™kn“'-1 Dabar 

Konservatorius B r i d g e paa;ske.J0’ kad k,askv“
(iš New Hampshire) buvo ?*"1®1 slaptai s»pu*me- 
nubėgęs pas Eisenhoverį J0,?*/1™1.'* ak^jas-serus.. 
kad šis padarytų intervenci-:. artinasi, vieni kėlu ri
jų, bet prezidentas, matyt, ksTn*’/"tn »P«k»l»»J«- 
nelinkęs į šį ginė, kištis. tal rodo?

Iki šiol republikonų fra
kcija senate vadovavo sena
torius Knowaland, iš Kali
fornijos, bet tą valstybę 
nušlavė demokrtai.

Naujame senate republi- 
konai turės tik 39 vietas iš 
98. Konservatoriai ir libera
lų jėgos veik lygios — 14, 
ir 14. Šeši senatoriai, kol 
kas, esą neutralūs. Taigi, 
viskas priklausys nuo jų.

Kova dėl Berlyno
Sovietų Rusijos diktato

rius Chruščiovas reikalauja, 
kad Amerika, Anglija ir

vergtųjų Europos Tautų

V.
Pirmininkas 

Dr. A. Trimakas,
Sekretorius 

Nariai: J.
K.
M. Brukąs,
J. Brazaitis,
Dr. Br. Nemackae, 
V. Rastenis,
Pr. Vainauskas,
J. Valaitis,
V.

Tik ne tą, kad Chruščio
vas norėtų karo. Maskva 
žvejoja drumstame vande
nyje — šiuo atveju ji nori 
gaut daugiau vakarų Vo
kietijos markių.

Pelnas ii nelaimes
Prie Ontario ežero, New 

Yorko valstybėje, yra Os- 
wego miestelis, turįs 23,000 
gyventojų. Pradžioje gruo
džio ten siautė smarki pūga. 
Gatvėse pridribo virš pen
kios pėdos sniego.. Gyven
tojams teko kastis iš snie
go kalnų, o kurie nepajėgė 
išsikasti, samdė pašaliečius. 
Pastarieji greitai “suprato” 
reikalauti gero atlyginimo.

Buvo tokių, kurie reikala
vo ir gavo po 5 dolerius už 
valandą. Vienas stipruolis 
gavęs net 65 dolerius už 
dienos darbą.

Syracuse universiteto stu
dentai, sužinoję apie “pel
ningą darbą” Oswego mie
stelyje, metė klases ir de
šimtimis bėgo uždarbiauti.

Vieni kentėjo, o kiti pel
nėsi — kokia artimo mei
le ...

K, VaM,
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAAO

TAS DUONOS

KANADOS NAUJIENOS
KANADOS LIETUVIO SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

CENTRO KOMITETO PAREIŠKIMAS
čia -spausdinamas pareiški
mas yra kiek ■ pavėluotas, 
l)et jame yra minčių, ku
rios ir šiandien nepaseno.

Red.

1958 m. spalio 19 d. po
sėdy K.L.S.S. Centro Komi
teto, be kitų reikalų, buvo 
diskusuojama Kanados C.C. 
F. (socialdemokratų, Red.) 
vadų taktika dėl apšaudy
mų Quemoy salų, tariamos 
invazijos i Formozą ir ko
munistinės Kinijos Įsileidi
mo Į Jungtinių Tautų Orga
nizacijų, vienbalsiai padarė 
tokj pareiškimų:

Komunizmų, Įsigalėjusi 
Rusijoj pirmam pasauli
niam karui baigiantis, mes 
gerai pažįstame, nes dauge
liui iš mūsų teko tame re
žime gyventi. PažĮsta tų re
žimų ir visi lietuviai, kuria
me jiems teko gyventi 1940 
m. ir vėliau. Komunistai 
Rusijoj Įsigalėjo ginkluota 
jėga, smurtu, apgaule, me
lu ir Įvairiausiais pažadais, 
įsigalėję valdžioj, jie už
miršo visus pažadus. Vieto
je žadėto rojaus jie Įvedė 
vieno žmogaus diktatūrų, 
kuri panaikino visas pilie
čio teises, atėmė bet kokių 
turėta žmogaus laisvę — j- 
vedė smurtų ir smurtininkų 
garbinimų. Stalinų padarė 
neklystančiu, viską išma
nančiu ir šventuoju. Komu
nistu diktatūros šventasis 
Stalinas, susitaręs tuo laiku 
su kitu vokiečių fašistinės 
diktatūros šventuoju Hitle
riu, suplanavo pasaulio pa
sidalinimų — antrųjĮ pasau
linį karų. Karo išvakarėse 
komunistai okupavo Pabal- 
tijos kraštus, sulaužydami 
visas pasirašytas draugin
gumo, nepuolimo ir kitas 
sutartis su tais kraštais, Į- 
vedė komunistinę vergiją ir 
tuojau }>at pradėjo tų tau
tų fizinį išnaikinimų.

Baigiantis ir jau pasibai
gus antrajam pasauliniam 
karui, pasinaudoję sąmo
ningu ar nesąmoningu A- 
merikos, Anglijos ir jų tal
kininkų neapdairumu, ko
munistai okupavo didelę 
dali Europoj ir Azijoj gy
venančių tautų. Dėl demo
kratinių valstybių neapdai
rumo, sustiprėjęs ir militari- 
niai pasiruošęs komunizmas 
pats vienas militarinė jėga 
įuošiasi užvaldyti ir valdyti 
pasaulį, šiuo metu komuni
stų Kinija pasiryžo okupuo
ti Quemoy ir Foimozos sa

las, kuriose apsigyveno bu
vusios tautinės Kinijos vy
riausybės — generolo čian- 
Kaišeko likučiai. Tiesa, to 
generolo diktatūra buvo 
pridengta tautine skraiste 
ir ji vargu ar buvo geresnė 
už kitas diktatūras, bet Ki- 
nijos komunistai, Rusijos 
komunistų ginkluota jėga 
padedami, Įsibrovę jėga Į 
valdžią, neturi jokių teisių 
Į tas salas, nei i pačių Ki
niją. Kinija su jos salomis 
pi įklauso Kinų tautai. Tau
ta paveigta, jai užčiaupta 
burna pasisakyti kokios ji 
valdymosi formos nori: ko
munistinės - tautinės dikta
tūros ar demokratinės san
tvarkos.

Kanados kapitalistų ko
mercinė spauda, Toronto 
“Daily Star”, “Globė and 
Mail”, multimilionierius Mr. 
Searus Eaton ir ko. rėkte 
rėkia savo straipsniuose už 
atidavimų dar neužgrobtų 
Kinijos salų komunistams. 
Mums tas suprantama. 
Tiems žmonėms doleris y- 
ra viskas. Dėlto savo laiku 
jie leido Hitleriui grobti 
mažas, silpnas tautas: Lie
tuvos Klaipėdos kraštų, Au
striją, Čekoslovakiją ir ki
tas taikos vardu. Viso to 
pasekmė buvo: antras pa
saulinis karas. Dabar isto
ri ia kartojama su Stalino- 
Chruščiovo komunizmu.

Mums keista, kad tokios 
užsienio politikos laikosi 
Kanados C.C.F. partijos va
dai. Mes lietuviai socialde
mokratai gerai pažįstame 
Kanados C.C.F. partijų ir 
jos garbingus vadus. Mes 
žinome jų gerus norus išlai
kyti taikų, taikos metu iš
kovoti darbo žmonėms ge
resni gyvenimų. Bet mes 
manome, kad čia C.C.F. va
dai klysta, manydami, kad 
dėl taikos reikia atiduoti 
Quemoy salas, daryti patai
kaujančių nuolaidų. Taikų 
juk negalima pirkti atiduo
dant viską. Atidarinėjimai 
Austrijos, Čekoslovakijos 
Zudeto ir Klaipėdos “vo
kiečių” karo nesulaikė. Ati
darinėjimas kinų ir jų salų, 
karų gali tik paskubinti, ge
riausiu atveju karų gali tik 
pratęsti.

Lietuviai socialdemokratai 
yra priešingi imperialisti- 
niems karams, bet žmonių 
ar tautų išsilaisvinimo ir 
apsigynimo karams prita
ria. Kadangi rusiškas komu-

IR KALĖDOS NfiJA VISUR BALTOS

Mūsų kraštas didelis. Jame ir Kalėdos nėra vienodos — vienur baltos, sniego 
dideli pusniai, o kitur saulė pažemiais vaikšto. Viršuje kairėj Ashtabula. Ohio, 
kur sniego iškrito net 20 colių. Kliuvo sniego ir abiejose Caroline valstybėse. 
Kairėj apačioj Coiumbia. S. C- vairuotojas valo savo automobilio numerio len. 
telę, nes mašina visa uždengta sniegu. Viršuje dešinėj panašus vaizdas iš Ra- 
leigh, N. C. Bet visai kitas vaizdas dešinėj apačioje. Tai Miami, Floridoj, kur 
ir Kalėdų metu galima ant karšto smėlio gulėti.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nauja klubo vadovybe

Lietuvių Piliečių Klubo
Sužeidė jaunų medžiotojų

Danielius Sabonaitis, 16
pirminiku išrinktas V. Dai- metų jaunuolis, su tėvu iš- 

i lida, vicepirm. A. šeštake- ėjo medžioti, ir lipant per 
1 vičius, sekr. J. K. Šalavie- tvorų, šautuvas i^ovė ir 
.jus, fin. sekr. V. Vieraitis į kulka sužeidė kairiosios 
‘ (jo padėjėjais A. Kriaučia- rankos alkūnę. Gydytojai>•_ • T7 _ 1__ _ ----- rtnbn 1 .r Wsako, kad reikės piauti ran

kų.
lis ir K. Tankevičius gavo 
vienodai balsų, todėl balsai

patikrinti)♦ ižd. Į Gera žuvu gaudytojam* 
A. Manasas, iždo glob. A.
Krušas ir J. Kasper, marš.
J. Norkaitis, šeimininku L.
Misiūnas, direktoriais: J.

J.
A.

Užpuolę šalčiai ledu ap
dengė ežeras. Mėgėjai žu
vis per ledų gaudyti turi 
malonumo.

Gruodžio 14 d. J. Vaš- 
kys, J. Sinkevičius ir M. 
Žemaitaitis sugavo apsčiai 
ne tik lydekų, bet ir jūros 
ešerių.
Mano sveikinimai

Sveikinu ir linkiu laimin-

Pupka, J. Zaparackas^
Zaleckas, M. Pajaujis,
Morkūnas, A. Dailida ir V.
Morkūnas.
Jie ruošia N. Metų sutikimų

Lietuvių Piliečių Klubo 
Naujųjų metų sutikimo ban
keto komitetan išrinkti: J. ............„... .......
Pupka (pirm.), V. Tankevi- gy Naujųjų metų visam Re
čius, A. Krušas, T. Matijo- 
šaitis ir L. Misiūnas.

mameno šmeižtus.
čia pastebėsiu, kad vie-

DŽIAUSI LINKĖJIMAI “KELEIVIO” PERSONALUI,
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS SKAITYTOJAMS. na jiemsJ pagelbėti, sutikda- 

MR. A MRS. A. JENKINS mi terminuotas skolas ati-
Prorincijos pailamen- UCM,„W. m oo»or-

i to nanų, vyskupo ir bazny- ,. *’inėie
nizmas siekia ginklu užval-, tybėms teikti ekonominę tinių komitetų pastangomis!^ tebėra uoIik “Keleivio”

METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA MŪSŲ NUOŠIR-

leivio štabui, o taipgi J o 
skaitytojams, mano jaunys- 

SX.A. 57 kp. valdyba ! tės dienų draugams Jonui 
Pirm. V. Mitrikas, vice-1 Stevensonui ir Juozui Ne- 

pirm. J. Pumeris, sekr. A. yiackui - Neviui Miami, Fla. 
Kriaučialis, fin. sekr. A. Juozui Makaraviciui, Juo- 
Lendraitienė, ižd. J. Dva- ^in Jatkeviciui, Jonui Du- 
reckas, iždo glob. J. Glavic- davimui ir Juozui Čepuliui 

! kas, K. Zurlis ir J. Katinas, j Thomsonville, G°nr}- “p“
Uolus keleivieti*

Worcesterietis K. P. Šim- 
konis spalio 21 d. Įžengė į 
devintųjų dešimtį, 5 savai

kiu visiems sėkmės 1959 
metais.

J. Krasinskas

SHAMOKIN, PA.

i PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurių paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriais 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketų ir panašius dalyk}* 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapiui. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray So. Boston 17, Mass

dyti pasaulį, tai demokrati- paramų atsistatymui ir mi
niai kraštai tokiu pat būdu litarinę pagalbų apsigyni- 
gali ir privalo nuo komu- mui.
nizmo gintis. Kitokios 4) Mesti išsilaisvinimo šū- * * 
kalbos kaip jėga Ch rūsčio- kį pavergtom tautom ir atė- 
vai nesupranta. Tokia kai- jus laikui joms padėti ne
ba, kokią jie supranta, rei- Raudonojo Kryžiaus pake-j Lietuvių Encikipedijos Admi- 
kia ir kalbėti. I tėliais, kaip Vengrijoje, bet nistraciia skelbia paskutinę Lie-

Amerikos prezidento Ei- viskuo. tuvi. Enciklopedijos, talką nuo

!senhowerio griežtesni nusi-j 5) Visiems koegzisten-
statymų neleisti grobti dau-; tams įsisamoninti ir atsikra-
giau svetimų žemių verti- tyti iliuzijų kad komunis-, Ufcipre„umcravusWi nuo
name teigiamai, bet jis pa- , tai non taikos, kad komu- spalio 15 d. iki gruodžio 15
vėluotas. Jei Vakarai, Ame- nistai nepuls laisvų demo- d. iš leidyklos nemokamai gau-
rikos vadovaudami, būtu tu- kratiniu kraštų ir būti vi- n:‘: D. iu • • - pilna komplektą (komplektą sūrėję toki nusistatymą tuoj suomet stipinai pasiruosus ^aro 6 tomai, kuriu trys tomai 

onc'm’nimn lomi jau keisti, o ketvirtasis spaus
dinamas; 21 Lietuvos žemėlap 
ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštų kom
plektą.

O tie. kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat metų balandžio 15 d 
iraus Lietuvos žemėlapį k Jono 
Ralio “Lietuviu Dainos Ameri
koje’’.

Jau išėjusius L- E. tomą 
naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
"omus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni 
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktiniu pastangų, vai
dus, deja, tik laisvajame pasau- 
yje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
uiopelnai atitinkamai priklauso 
•isiems tiems, kurie bet kuriuo 
'ūdų prie šio didelio darbo pri- 
ideda. Darbas kilnus, nes lie- 
uvių tautos ir valstybės kan
čios ir vergijos metais, jis ski
namas jos garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
■kirtas ne tik mokytis ir pratur- 
inti kiekvieno mūsų žinyną, 
et yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
nevergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L. E., esi tų sutelkti
nių jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
r visiems bendradarbiams ir 

talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ta ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant-

po antro pasaulinio karo apsigynimo karui 
arba dar ir vėliau, komu- Tokiai Jungtinių Tautų 

j nizmų kaip lepšę būtų su- Sąjungai ar organizacijai ir 
Į smugdę patys pavergtieji; tuo keliu einant, mūsų ma- 
(pavyzdys Vengrija), ir nymu, galima būtų laimėti 
šiandien joks karo pavojus
negięstų pasauliui. Taikų 
pirkti iš komunistų, lei
džiant smurtu ir jėga už
grobti Kinijos salas, bet ku
rią tautų ar valstybę, dide
lę ar maža, pripažinimu 
neteisėtas Kinų komunistų 
valdžios “de jure” ir jos 
įsileidimu į Jungtines Tau
tas, K.L.S.S. Centro Komi
tetas laiko tuščia svajone, 
kuri nesiderina su laisvo 
žmogaus idėjomis, princi
pais ir teisingumu ir todėl 
tokiam C.C.F. partijos vadų 
nusistatymui, kad dėl tai
kos reikia atiduoti Quemoy 
salų, su kuria atiduodamas 
demokratinis principas, — 
NEPRITARIA ir nepritars 
jokiai kitai partijai, kuri 
neišdrįsta pakelti balso 
prieš pavergtų tautų tiro
nus. Taikai išlaikyti reika
linga šių sąlygų ir Centro 
Komiteto manymu galimų:

1) Iš Jungtinių Tautų Or
ganizacijos iššluoti visus 
komunistinių valstybių at
stovus, jų rėmėjus ir sim- 
patikus. Dabartines Jung
tines Tautas perorganizuo
ti Į DEMOKRATINIŲ 
VALSTYBIŲ SĄJUNGĄ.

2) Nutraukti visokius 
santykius su komunistų Ru
sija ir jos visais satelitais.

taikų, o jei reikėtų ir kąra.

SUDBURY, ONT.

Du* apie nikelio 
pramonės streikų

“Keleivio” Nr. 49 buvo 
rašyta apie nikelio pramo
nės darbininkų tebesitęsian
ti streikų, bet nebuvo para 
šyta, kaip šmeižia streikuo
jančius Įvairūs darbininkų 
priešai.

Unija, norėdama atremti 
tuos šmeižtus, davė visiems 
laikraščiams paaiškinimų. 
Dalis laikraščių juos išspau
sdino, o kita dalis darbinin
kų žodžiui neužleido savo 
skilčių, šitų skaičiuje buvo 
ir katalikiškas savaitraštis 
“Tėvynės Žiburiai”. Jis 
skelbiasi esųs vargo žmo
nių užtarėjas ir nekartų yra 
priminęs popiežių encikli
kas, perspėjančias darbda
vius neskriausti savo darbi
ninkų, kurie prakaitu jiems 
uždirba milionus, bet kai 
tie darbo žmonės pareika
lavo iš milionierių teisingo 
atlyginimo ir unija pasiun
tė raštų, išaiškinantį, kodėl 
darbininkai metė darbų, 
“Tėviškės Žiburių” redak
torius į tų raštų nekreipė 
dėmesio.

Maža to. Jis mielai spau-
3) Demokratinėms vals- sdino kažkokio tariamo

(Nukelta Į apačių)

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d- Talkos metu 
naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

bičiulis. Neseniai jis atsiun
tė porų prenumeratų su 
priedais Maikio tėvui ir už
sakė kitų metų kalendo
riaus net 10 egz.
V. Pigaga apleidžia 
mokyklų

Mokytojas Vytautas Pi- 
eaga mokykloj dirbs tik iki 
Kalėdų, nes po Naujųjų me
tų jis pradės eiti seimelio 
atstovo pareigas.

Lietuvių Piliečių Klubas 
tuoj po Naujųjų metų ruo
šia banketų V. Pigagai pa
gerbti.
Ičgars’no Paulauskienę

Vakarinis dienraštos “The 
Evening Gazette” parašė, 
kad Marijona Paulauskienė 
yra didelė mėsos paruošimo 
žinovė, išspausdino ir kelis 
jos pagamintų valgių recep
tus.

J. Tauniui 80 metu
Gruodžio 25 d. J. D. Tau

nis įžengė Į devintųjų de
šimtį. Sveikiname jį ta prę- 
ga ir linkime dar ilgų ra
miu metų.

J. D. Taunis seniau yra 
į daug bendradarbiavęs įvai
riuose j >a žangiuosiuose lai
kraščiuose. Daug yra rašęs 
ir Keleiviui.

STRATFORD, CONN.

Gal nebeatleis
Sikorskio helikopterių 

bendrovė gavo užsakymų 
1,000 helikopteriams pa
dirbti, todėl gal nebeatleis 
numatytų atleisti kelių šim
tų darbininkų.

Pranas N*unčikas

FABRIKANTAI PAGERBS 
DARBININKŲ PRIEŠĄ

Lietuvių Enciklopedija 
245 C St„ So Boston 27, Maaa.

(Skeib.)

(Atkelta iš viršaus) 
vra Įsteigti punktai strei-' 
kuojantiems sušelpti.

Streikas paliečia visų vie
tos gyvenimų, todėl visi tu
rėtų būti susirūpinę, kad 
jis būtų abiem šalim pri
imtinu būdu ko greičiau 
baigtas, o ne ieškoti nege- 
rovių tik unijoje.

Unijos narys

Kaip žinoma, Kohler ben
drovės (Sheboygan, Wis? 
darbininkai streikuoja jau 
ilgiau kaip 4 metus. Žino
ma ir tas, kokių neleistinų 
priemonių ėmėsi ta bendro
vė savo darbininkams į- 
veikti. Tačiau Amerikos fa
brikantų sąjunga tos bend
rovės pirmininkų Herbert 
Kohler išrinko “Man of the 
Year”.

4

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto \ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną .daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiai aaveikslaio. 

Knyga jau išžjo. Užsisakiusiems knygų tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.
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Į Iš Pavergtos Lietuvos

Jau perdaug mokslo?
Dabar ten bus privalomas 

8 metų mokslas vaikams 
maždaug iki 15 metų, o vė
liau marš į kolchozą ar fa
briką darbo dirbti, ir jei 
kas norės, tai vakarais, lai
svu laiku galės mokintis to
liau.

Žinoma, tie, kurių tevelia: 
turi aukštas rietas, yra par
tijos veikėjai, galės be per
traukos mokintis vidurinio 
siose mokyklose ir eiti j auk
štąsias.

Bene pirmoji nauja ligonine
Vilniuj Antakalnyje gruo

džio 5 d. atidaryta nauja 
klinika. Joje bus 300 lovų 
dirbs 68 gydytojai ir 238 
kiti tarnautojai.

Nepastatė, o jau griūna

“Tiesa” lapkričio 29 die 
ną rašė:

“Prieš trejus metus ‘Ven
tos’ kolūkio žemdirbia* 
džiaugėsi, kad Mažeikių 
statybos valdybos darbinin
kai padarė pamatus naujai 
karvidei. Bet tas džiaugs
mas jau seniai atslūgo, nes 
statybai ir galo nematyti. 
Neseniai pradėjus betonuo
ti grindis viduje, išvirto 
vienas galas mūro sienos”.

Kiek yra kolchozų?
Vilniaus radijo lapkričio: 

29 d. pranešimu, darbar y-! 
ra 2,175 kolchozai. Pėrtvar- 
kart mašinų traktorių sto
tis, kolchozai iš jų nupirkę 
7.800 įvairių traktorių ir 
daugiau kaip 500 kitų ma
šinų.

Kam tarnauja
darbininkų unijos

Visur, kur darbininkai 
turi teisę laisvai kurti savo 
organizacijas, ten jų svar
biausias uždavinys — ginti 
darbininkų reikalus. Kitaip 
yra komunistu valdomuose 
kraštuose—ten unijos (pro
fesinės sąjungos’ eina dar
bo varovų pareigas, ten jų 
uždavinys padėti adminis

KOVĄ TĘSIME IKI PERGALĖS

Savo metiniame suvažia- 
v me Chicagoje, Sherman 
viešbuty, 1958 m. gruodžio 
6 ir 7 dienomis, Amerikos 
Lietuvių Taryba nuodug
niai išdiskusavo pateiktus 
iumanymus, liečiančius AL 
T organizaciją, nusistatymą 
pagrindiniais klausimais bei 
tolimesnės veiklos planus ir 
\ienbalsiai nutarė:

1. Pabrėžti, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba, kaip 
buvo, taip ir pasilieka, or
ganizacija, sudaryta iš pa
grindinių ideologinių gru
pių ir abiejų susivienijimų 
atstovų, pagrįsta laisvo su
sitarimo, bendradarbiavimo 
ir lygybės principais, sta
tanti vyriausiuoju savo už
daviniu ginti teisėtus lietu
vių tautos reikalus ir siekti 
nepriklausomos, laisvos ir 
demokratinės Lietuvos Res
publikos atstatymo;

2. Pareikšti, kad įeinan
čios į ALT grupės yra pa
sižadėjusios Lietuvos laisvi
nimo srityje veikti sutarti
nai, vengiant rišo to, kas 
skiria, o ieškant visada to, 
kas jungia:

3. Pakartoti Amerikos lie
tuvių pasiryžimą tęsti ko
vą už Lietuvos laisvę, bu
dėti jos reikalų sargyboje, 
griežtai atmetant vylingus

tracijai ko daugiau pra
kaito iš darbininkų išspau
sti.

Neseniai ir Lietuvos dar- 
X) unijų sąjungų centrinėj 
aryboj buvo svaratoma, 
kaip unijas dai' labiau įkin
kyti į socialines lenktynes 
r gamybos kėlimą. O kaip 
pagerinti darbininkų darbo 
sąlygas, apie tai nė žodžio. 
Radviliškis be pirties

“Tiesa” skundžiasi, kad 
mieste vienintelė pirtis tai
soma jau trečias mėnuo, 
dorintiems maudytis pata
riama važiuoti į Šiaulius.
juvo prakeiktas,
» dabar garbinamas

Zigmas Aleksa (Angarie- 
is), pačių bolševikų nuga- 
abytas Stalino laikais, da
lai* vėl garbinamas. Šakių 
idurinė mokykla pavadin- 
a jo vardu.
Dailininkai turi garbinti 
iomunizmą

Gruodžio pradžioje Vil- 
liuje buvo dailininkų są- 
,ungos suvažiavimas, į kurį 
uvo atvykę ir partijos va- 
ai. Jie ragino dailininkus 
augiau negu iki šiol kulti 
tarybinius ’ kūrinius, tai 
ra tokius, kuriais garbina- 
įa komunistinė tvarka.
Dailininkų pirmininku y- 

a prof. Vytautas Mackevi
lus.
’opierinė demokratija

Gruodžio 5 d. yra konsti- 
ueijos diena. Tą dieną bu- 
o rengiami masiniai mi- 

,ingai, Į kuriuos suvaikyti 
Iarbininkai turėjo klausytis 
taskaitų apie “demokratiš- 
.ausią pasaulyje įstatymą” 
-sovietinę konstituciją, 
roteibusai Vilniuje
Prieš dvejus metus pir- 

nieji troleibusai pradėjo 
ažiuoti nuo geležinkelio 
toties Į Antakalni, o nuo 
>errai ir i Žvėryną. Šią va- 
arą Įrengta linija Žvėrynas 
-Antakalnis, o nuo šio ru- 
ens Viikoėdė — Antakal- 
;is.

Lietuvos okupantų tiesiogi- 
•liu ar netiesioginiu būdu 
peršamus “kultūrinio ben- 
•i adarfciavimo” pasiūlymus 
ir kelti viešumon sovietų 
mperializmo piktadarybes 

tei klastas, tuo būdu pade- 
ar.t Amerikos žmonėms, 

vyriausybei ir kongresui ap
ginti šią šalį ir laisvojo pa- 
t-au.io tautas nuo gresiančio
pavojaus:

4. Raginti visus patriotin- 
gus geros valios lietuvius 
nenustoti vilties, kad Lais
vės idėja. Teisingumo ir 
Žmoniškumo idealai paims 
viršų —ir mūsų tėvų kraš
tas nusikratys tironų jun
gu: mūsų moralinė parei
ga — dėti visas pastangas, 
kad toji valanda ateitų gali
mai greičiau;

5. Amerikos Lietuvių Ta- 
ivbos suvažiavimas konsta
tuoja, kad visos nepolitinio 
pobūdžio lietuviškos orga
nizacijos. kurios neįeina 
tiesioginiai i Amerikos Lie
tuvių Tarybos sąstatą, kaip 
jaunimo, profesinės, Balfo, 
Lietuvių Bendruomenės ir 
kitos, atlieka kultūrinėje, 
lietuvybės išlaikymo ir šal
pos srityse pozityvų darbą 
ir tuo būdu aktyviai talkina 
laisvės kovoje:

6 AmnrikfK Lietuviu Tn-

DIDYSIS VARPININKAS V. KUDIRKA

Dr. Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 
31 d., mirė 1899 m. lapkričio 16 d. Taigi, 
tegyveno 41 mt. Jo gimimo 100 mėty sukaktis 
visur lietuviu iškilmingai minima. Bostono 
lietuviai ją minės sausio 18 dieną.

V. Kudirkos 100 m. sukaktis
JONAS VALAITIS

Ar V. Kudirka atvirto j 
lietuvybę tiktai “Aušros” 
paveiktas?

Gimiau ir augau Naudžių 
Margių kaime, kurį skiria 

nuo Kudirkos Pažeriu kai
mo tiktai siauras Pažeriu 
miško ruožas. Kudirkos 
Pažeriai buvo žymūs tuo, 
kad čia buvo Pažeriu vals
čiaus centras, valsčiaus raš- 
rinė, mokykla ir smuklė 
(karčiama). Jau ne kartą, 
:ai spaudoje buvo rašoma 
.pie dr. V. Kudirkos gimi

mo vietą, buvo klaidingai 
manoma, kad Kudirkos Pa- 
erių kaimas yra tarpe Vil- 
.aviškio ir Alvito. Iš tikrų- 
u gi Kudirkos Pažeriai yra 
TI kariškio apskrities ryti- 
isje pusėje, tarpe Gižų ba- 
invtkaimio ir Pilviškių mie
stelio. Yra Pažeriai ir arti 
Alvito, bet tatai ne kaimas, 
o priklausęs grafui Gau- 
ronskiui dvaras ir Pažeriu 
ežeras. Ši nelemta klaida į- 
vykdavo bene dar ir dėl to, 
kad ir Kudirkos Pažertuose 
yra ežeras, ant kurio paki
laus kranto ir buvo dr. V. 
Kudirkos tėviškės gražioji 
sodyba.

Nors esu gimęs (188S) 
gerokai vėliau už dr. Kudir
ką (1858), bet, mažas vai
kas būdamas, turėjau pro- 

os matyti dr. Kudirkos tė
vą ir sėdėti viename Paže
riu mokyklos suole su dr. 
V. Kudirkos sesute Emilija 
(jau antrosios motinos, pa
motės duktė). Proga mar, 
mažam vaikui, matyti dak
taro tėvą galėjo susidaryti 
dėl to, kad Kudirka—tėvas 
buvo valsčiaus teismo na

rybos suvažiavimas, didžiai 
vertindamas nesiipnėjantį į- 
našą laisvės kovoje, siųsda
mas savo geriausius sveiki
nimus, nuošii-džiai už darbą 
dėkoja: Lietuvos Diploma
tinei Tarnybai, Lietuvos 
laisvinimo Veiksniams, vi
sų organizacijų valdyboms 
ir nariams, lietuviškų laik
raščių, žurnalų bei knygų 
leidėjams ir redaktoriams, 
radio valandėlėms, lietuviš
kų mokyklų vedėjams ir 
mokytojams ir visai akty
viajai lietuviškai visuome
nei.

Pastaba: Ši rezoliucija
buvo priimta vienbalsiai, 
išskyrus 5-ąjį jos punktą, 
kuris priimtas nevienbal- 
siai.

Chicago, 1958 m. gruo
džio 6 ir 7 dienomis.

rys (lovininkas’, kad dėl 
to jis dažnai būdavo vals
čiaus raštinėje, bendravo 
su atvykstančiais ūkinin
kais, taigi ir su mano tėvu, 
dažnai mane vėžinusiu į 
Pažeriu mokyklą. Mano at
mintyje iki šiol yra neišny
kęs dr. Kudirkos tėvo vaiz
das: vidutinio ūgio, apylie- 
sės sudėties, juodbrovas 
žmogelis, dailia sermėga 
vilkįs, ne ponas ir ne iš to
kių, kūnais mažus vaikus 
motinos baugindavo. Nors 
patį daktarą man ir neteko 
pažinti iš matymo, bet esu 
ne kartą girdėjęs savo tė
vus ir aplinkinius ūkininkus 
dr. Kudirką minėjusius. Be 
kita ko, buvo kalbama, kad 
V. Kudirka kažkuriose ves
tuvėse, paėmęs iš vadova
vusio vestuvių orkestrai žy
delio smuiką, taip gražiai 
grojęs, kad ne tiktai vestu
vininkai buvo sužavėti, bet 
ir patsai žydelis buvo be 
kvapo ir išsižiojęs.

Pažymėtina, kad iš Ku
dirkos Pažeriu kaimui arti
miausių kaimų yra kilę net 
trys V. Kudirkos bendra
darbiai, aukštojo mokslo 
inteligentai, vėliau varpi
ninkai: dr. Juozas Kaukas, 
:š čia pat buvusio Penkva- 
iakių kaimo, teisininkas 
Antanas Kriščiukas (Kriš- 
čiukaitis, nepriklausomybės 
metais Vyr. Tribunalo pir
mininkas) iš gretimo Penk- 
Va-aRiams Būgnų kaimo (A 
iš B — Antanas iš Būgnų) 
ir iš gretimo Būgnams By
lų kaimo —teisininkas By
la. Savaime suprantama, 
kad šie keturi busimieji 
varpininkai, eidami moks
lą gimnazijoje ir universi
tetuose, mokslo atostogo
mis, o ypač vasaros atosto
gų metu bus susitikinėję, 
bendravę, ar su tėvais nu
vokdami sekmadieniais į 
artimuosius miestelius (pv. 
Pilviškius), ar kits kitą lan
kydami savose tėviškėse. 
Taip, pavyzdžiui, iš savo 
tėvų esu girdėjęs, kad ir 
mano tėviškėje Margių kai
me net visi keturi kartu šie 
studentai yra buvoję—sve
čiavęs! būsimo daktaro 
•Juozo Kauko, mano moti
nos brolio, kviečiami.

V. Kudirkos tėviikės apy
linkė buvo lietuviška

Ar mano, o ir šių keturių 
moksleivių gimtuose kai
muose aplinka buvo len
kuojanti0 Kudirkos Pažeriu

ir gretimi kaimai gali būti. 
būdingi pavyzdžiai Suval
kijos kraštui, kuris skiriasi 
nuo kitos Lietuvos tuo, kad 
nei Pažeriu kaime, nei iš 
viso Suvalkijoje (be Suval
kų ir Seinų pietinio pakraš
čio) nebuvo lenkuojančios 
užukaippinės šlėktos (szla- 
chty zasciankowej). Gyve
no čia giynai ir vien lietu
viškai kalbą kaimiečiai ir 
griežtai nuo kaimiečių atsi
skyrę — lenkų magnatai 
Gauronskiai, Patockiai, Ša- 
banai, Bistramai ir pan., ku
rie dar iš baudžiavos laikų 
Suvalkijos kaimiečiui buvo 
skaudžiai atmintini palikuo
nys. Netoli nuo mano gim
toje kaimo ėjo vieškelis, ku
riuo ketvertu kinkytoje ka
rietoje važinėdavo Antana- 
vo dvaro šabanai pas Gižų 
dvaro Bistramus ir atvirkš
čiai. Prie šio vieškelio ga
nydavo kaimenes artimųjų 
ūkininkų piemenys. Mano 
atmintyje iki šiol užsiliko 
šių piemenukų, anuomet 
mano draugų, raliavimas: 
“šabanukas muilą veža — 
valio!”—taip garsiai, kad 
ponai girdėtų. Tatai yra ne
tiesioginis, bet būdingas 
Suvalkijos ūkininkų ir len
ki} dvarininkų santykiavi
mo rodiklis. Taigi, visiškai 
nėra pagrindo ir manyti, 
kad V. Kudirka būtų savo 
tėviškėje lenkų kalbą gir
dėjęs, nes motina šios kal
bos iš niekeno nepaveldėjo,! 
o tėvas, jei ir mokėjo vieną > 
kitą žodį, tai namie, o ir su' 
kaimynais ūkininkais būtų į 
buvę neįmanoma ir iabai 
neįprasta lenkiškai kalbėti.; 
Taip, pavyzdžiui, ir mano 
tėvas, nors buvo baigęs len
kų dėstomąja kalba r.et tri
jų klasių mokyklą Seinuo
se ir lenkų kaloą mokėjo, Į 
bet aš niekados nesu girdė-; 
jęs net progai esant jį mė-; 
ginantį rodytis su lenkų 
kalba.

Kodėl V. Kudirka buvo 
pakrypęs į lenkybę?

V. Kudirka bus buvęs pa
linkęs į lenkybę prie Mari
jampolės lenkuojančios 
miesčionijos —prie jos gim
naziją lankiusiųjų ponaičių 
pritapdamas. Gimnazijos 
mokinio, grakštaus ponai- j 
čio V. Kudirkos paveldėtam 
iš tėvo —Suvalkijos ūkinin-i 
ko išdidumui galėjo pritik-' 
ti lenkų miesčionijos poni
škas kilmingumas ir išsiski- 
riąs iš kaimietiškos aplin
kos pranašumas. Be to, čia 
bus veikusi ir turtinga len
kų literatūra.

Bet V. Kudirka negalėjo 
nebendrauti ir su Marijam- 
olts gimnazijoje mokslą 

ėjusiais ūkininkaičiais, jų 
skaičiuje ir su kaimynais 
Kauku, Kriščiuku, Byla, ku
rie nei gimnazijoje, nei u- 
ni versi tete nėra pasireiškę 
lenkąvimu. Atvirkščiai, pa
vyzdžiui, iš savo tėvų esu 
girdėjęs, kad studentas Juo
zas Kaukas, studijavęs me
diciną Varšuvoje, ne tiktai 
niekados nepratardavo len
kiško žodžio, bet piktinda
vosi Pilviškių kunigais, pa
sinešusiais į lenkavimą ir 
didelę draugystę su Anta- 
r.avo ponais Šabanais. Ki
lę, kaip ir Kudirka, iš kai
mo jo draugai, tačiau len
kiško “kilmingumo” bei 
“pranašumo” nesiekdami, 
negalėjo V. Kudirkos ne
veikti, nes lietuvybė jau ir 
prieš “Aušrą” buvo Mari
jampolės gimnazijoje besi
reiškianti, skatinant ir šios 
eirnnazijos mokytojams Pe
trui Arminui (Trupinėliui), 
jau nuo 1853 metų moky
tojavusiam gimnazijoje, vė
liau Petrui Kriaučiūnui, Stn-

niškiui ir kt. Pavyzdžiui, 
P. Armino nurodomas “Au
šrai” išėjus tuojau įsijungė 
į jos bendradarbių skaičių 
čia minėtas Antanas Kriš
čiukas. Be to čia pravartu 
pažymėti, kad Antanas Kri
ščiukas, slapyvardžiu A. iš 
B. yra parašęs išskirtinai 
vykusią ir būdingą satyrą 
“Brička”, pajuokdamas 
naiką puikybę Suvalkijos ū- 
kininko, kuris ir neturėda
mas reikiamų išteklių, ne
nusileisdamas kaimynams į-
oikause uaug iuu»iavuai$ un-
čką, kurią betgi Pilviškiuo
se. žydo kieme, dėl didelio 
bričkų ir arklių susigrūdimo 
atlaidų metu, pasileidusi iš 
žydo tvarto karvė sulaužė.

Ką reiškė “Aušra”?

Kad V. Kudirka ir Seinų 
Seminarijoje, ir dar gero
kai ilgai net Varšuvos uni
versitete būdamas (iki “Au
šros” — iki 1883 metų, tad 
net iki 25 metų savo am
žiaus), nesiryžo atvirsti į 
lietuvybę, tatai patvirtina 
tik ne eilinį V. Kudirkos 
charakterio kietumą su pa
linkimu į puikybę. Iš ant
ros betgi pusės lietuvių tau
tinio budimo bei sąmonė
jimo sąjūdis ir artimiausio
je V. Kudirkai aplinkoje 
iau tiek toli buvo pažengęs, 
kad tokio intelektualinio 
pajėgumo asmeniui, kaip V. 
Kudirka, jau negalėjo būti 
neaišku, kad jojo palinki
mas į išpuikusią lenkybę y- 
ta klaidingas, nieko gera ir 
ateityje nežadąs. Ir “Auš
ros” lemtingasis numeris, 
kurį paskaičiusiam V. Ku
dirkai, tarai, būtų atsivėru
sios akys, čia bus turėjęs 
tiktai tiek reikšmės, kiek 
jam teko gailėtis jau 
prarastos praeities. Tik
tai šia prasme gali būti 
suprantamos V. Kudirkos

JI PADRĄSINA SAVO TCVĄ

Deniac EDis, 16 mėnesių amžiaus, duoda padrąsinantį 
patarimą savo tėtei, kuris pasaulinėse varžybose Či
kagoje rengiasi rutulį mesti.

ašaros dėl paskaitytos “Au
šros”. Vincas Kudirka pra
virko ir rišu savo daugia- 
riopu ir neeiliniu pajėgumu 
įsijungė į jau vykstantį lie
tuvišką sąjūdi ir patapo to
kiu, kokį mes ir šiandien 
didžiai gerbiam jo gimimo 
šimtmečio sukaktį minėda
mi.

“Varpo” pradžia

Reikėjo, kad suskambėtų 
Lietuvą žadinantis “Var
pas”, “Aušrai” užgesus. 
Šiuo didžiai svarbiu reika
lu labjausiai buvo susirūpi
nusi jaunoji Lietuva —stu
dentai. čia išimtinai veiks
mingai reiškėsi maskviečiai 
ir varšuviečiai. Nors mask
viečiai ir skaičium (58 pri
klausė Studentu draugijai) 
ir pinigais (naudojosi lietu
viams skiriamomis stipen
dijomis) buvo pranašesni 
už varšuviečius (11 Studen
tų), bet galutinai paruošti 
ir išleisti “Varpą” pirmeny
bė vis dėlto atiteko varšu- 
viečiams. Nors V. Kudirka 
buvo “Varpo” ruošos spiri
tus movens, bet ir maskvie
čių aktyvumas nebuvo men
kesnis, nes iš tokio žymaus 
skaičiaus studentų pajėgių 
aprūpinti “Varpą” raštais 
buvo pakankamai. Gyvybiš
kai svarbus “Varpo” išlei
dimo reikalas betgi nevyko 
dėl lėšų, dėl kurių ir “Auš
ra” buvo sustojusi ėjusi.

Ano meto studentų—ūki
ninkų vaikų, atsisakiusiųjų 
eiti į kunigus materialinė 

| būklė buvo žiauriai skurdi, 
i Kiek jų dėl pusbadžio gy- 
! veno džiovos pakirstų jau- 
; nu yra mirusių. Nors, kaip 
• jau minėta, materialinio 
apsirūpinimo atžvilgiu var- 
šuviečių padėtis buvo skur- 

į desnė ir varauviečių skai- 
; čiuje jau buvo džiovos bū-

Nukelta į 7 psl.
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. LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 195!) 

metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokiu pa
siskaitymų, eiiių, informacijų, naudingų patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tv o j išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

Nora viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

' “KELEIVIS”
636 East Broadvray 

So. Boston 27, Mass.
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—Linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų, tėve!

—Lenkiu, Maiki, už gerą 
žodi, ale man vistiek ne
linksma.

—Kodėl nelinksma?
—Nu, kokios čia Kalėdos 

Amerikoje? Kūčioms gas
padinė iškepė man porčia- 
po. Nei šieno ant stalo, ne 
plotkelių, nei kisieliaus — 
nieko! Ot, Lietuvoj tai bū
davo Kūčios!

—Ir su šienu?
—Jes, Maiki, buvo ir šie

no ant stalo, ir visko. O 
kokie būdavo valgiai! Tik 
laižykis atsiminęs!

—Tai kodėl neapsilaižai?
—Vaike, nedalyk juokų 

Reikėjo pasiklausyt anąne- 
dėldieni, ką vienas radijuš- 
ninkas bajino apie Lietuvos 
Kalėdas, tai žinotum.

—Ką aš žinočiau?
—Žinotum, kokios būda

vo Kūčios Lietuvoje. Pri
dėję ant stalo šieno, žmo
nės prikraudavo labsterių, 
žuvies, silkių ir kitokių gė 
rybių. O tos silkės būdavo 
taip sudalytos, kad viens 
kitos nepažintų: viena su
raityta, kita su krienais už- 
provita, o trečia dar kitaip 
sufiksyta. O čia, Ameriko
je, gaspadinė tau porčiapę 
pakiša. Gerai dar, kad nors 
su kiaulės šonkauliu, o n< 
su vuodega.

—Tėvas gyveni atsimini
mais. Kiek aš žinau, prieš 
Kalėdas žmonės Lietuvoje 
pasninkaudavo ir būdavo 
išsiilgę geresnio valgio: to
dėl Kūčios jiems būdavo di
delė šventė, nes gaudavo 
silkių ir dar pasaldintų val
giu. Tėvas prisimeni tuos? 
laikus ir gailiesi, kad tokių 
dalyku nėra Amerikoj. Bet 
Amerikoje žmonės valgo 
geriau, negu Lietuvoje val
gydavo, todėl lietuviškos 
Kūčios jau išeina iš mados. 
Aš manau, kad ir tėvas ne
trauktum prie savęs silkės, 
jeigu ji būtų padėta šalia 
pork chopo.

—Maiki, tas radijušnin- 
kas sakė, kad Lietuvoje 
žmonės valgo ne tiktai sil
kes, ale ir labsterius.

—Tėve, sakyk “vėžius”, 
o ne “labsterius”.

—Okei, Maiki, tegul bus 
ir vėžiai, bet vistiek poniš
ka patrova.

—O ar tėvas Lietuvoje 
per Kūčias valgei kada nors 
vėžius?

• -Maiki. tu žinai, kad aš

esu Plungės žemaitis, o Že- 
naitijoj vėžių nebuvo.

—Jeigu ir buvo, tėve, tai 
/ežys ne Kūčių valgis, ir 
iš negirdėjau, kad Lietuvoj 
kas nors dėtų tokį daiktą 
ant Kūčių stalo. Aš manau, 
kad tas “radijušninkas” 
Lietuvos Kūčių nėra matęs 
'.r pasakoja niekus.

—Gali būt, Maiki, kad 
jis labsterius sapnavo irsu- 
naišė juos su Kalėdomis. 
Matai, su Kalėdomis yrasu- 
naišyia visokių zababonų. 
Paimkim kad ir eglaitę, ku- 
i Amerikoje labai madoje 

oer Kalėdas. Na, o ką ji 
uri bendro su Kristaus už
gimimu? Juk Kristui užgi
mus, ne eglaitė jį sveikino, 
bet asilas juokėsi. Taigi, 
norint žmoniškai Kalėdas 
pažymėti, reikėtų asilą žva
kėmis apkaišioti, o ne eg
laitę.

—Čia tėvas pasakei tiesą. 
Eglaitė su Kristum neturi 
vieko bendra.—Nu. tai pasakyk, kodėl unerikonai ją išmislijo?

—Eglaitė, tėve, ne ameri
kiečių išradimas.

—Tai kieno?
—Apie jos atsiradimą y- 

a visokių nuomonių ir pa- 
iavimų, tėve. Vieni rašyto
jai randa jos pradžią Skan
dinavijoje, kiti Egipte, o 
dar kiti Kinijoj. Visur yra 
buvę šiokių ar tokių iškil
mių, kurios buvo puošiamos 
žaliais medeliais ar palmių 
lapais dar prieš Kristaus gi
mimą. Bet tikrą eglaitę, ku
ri dabar yra vartojama 
kaip Kalėdų papuošalas, 
kaip rodos, bus įvedęs Mar
inas Liuteris. Sakoma, kad 
jis norėjo parodyti savo 
vaikams kaip gražus yra 
žiemos laiku apsnigtas miš
kas. Tuo tikslu jisai nukir
to sode nedidelę eglaitę, 
atnešė ją į vaikų kambarį, 
apkaišė ją žvakėmis ir už
degė jas. Tas pasitaikė kaip 
sykis per Kalėdas, todėl ji 
ir buvo pavadinta Kalėdų 
eglaite. Su laiku Vokietijo
je tas virto papročiu, kuris 
paplito po visą Europą. Vo
kiečiai atsivežė tą paprotį 
ir Amerikon.

—O kas buvo tas Mar
tynas Liuteris, Maiki?
' —Liuteris, tėve, buvo vo

kiečių dvasiškis, kuris pa
kėlė protestą prieš Romos 
popiežių ir įvedė krikščio
nybėje reformaciją. Katali
ku bažnyčioj ivvko didelis

Švenčiu nuotaikos ir galvosūkis
J. VLKS

Kai artėja šventės, tai 
atsiranda savotiškos nuotai
kos ir galvosūkis. Anot za
navykų išsireiškimo, tada 
lyg drignės apsiėdę, nerims
tame. Sukame galvą, kam 
siųsti linkėjimus ir kokius. 
Tiesa, čia Amerikoje ap
sukrūs ir paslaugūs versli
ninkai ateina pagalbon, pa
lengvina tuos galvosūkius 
spręsti. Jie prigamina dau
gybes margaspalvių atviru
kų ir gražiais vaizdeliais ir 
visokiais įrašais. Eik par
duotuvėn, rinkis, gėrėkis ir 
grožėkis tomis prašmatny
bėmis! Nors ir ištisą dieną 
rinkis kas tau patinka, tik 
daryk apyvartą! Apyvarta 
JAV ūkinio gyvenimo pa
grindas ir raktas į gerbūvį.

Apyvarta mechanizuoja, 
motorizuoja, automatizuo
ja, prūsina amerikietį. Lin
kėjimai — mandagumo pa
žymys. Mandagumas širdies 
duris varsto ir . . . kaip ka
da ir kaip kam atidaro pi
niginę — išimti ar įdėti.

Jei norite švenčių proga 
padaryti saviems staigmeną, 
tai linkėjimus galite pasiųs
ti iš ten, kur Kristus gimė! 
Nesistebėkite. Turite visiš
ką galimybę. Ir tą gerą pror 
gą sudarė ne taip jau apsu
kri New Haveno miesto mo
kyklos mokinukė. Gal jau 
girdėjote apie tai? Bet kas 
gera, kodėl švenčių proga 
neprisiminti nuotaikoms pa
dilginti?

Kaitą New Haveno mo
kykloje mokiniukė buvo 
mokytojo staiga užklupta:

—Kur gimė Jėzus Kris
tus? — mokiniukė mikt, 
mikt ir negali susigriebti, 
susikaupti ir klausimą at
sakyti. Mokytojas, kantry
bės pritrūkęs, kukždomis 
taria:

—B-e-e-e-t-hleee . . .
—0, taip, Bethlehem: — 

nudžiugo ir dar pridėjo: ....
—O kur kitur Jėzus Kris

tus galėjo gimti, jei ne mū
sų Connecticut valstybės 
miestelyje!

Ir nuo tos dienos įvykio 
Bethlehem miestelis išgar
sėjo. Nora tai paprasta gy
venvietė, kur esama bažny
čios ir, pašto įstaigos. O 
mums dar tuo gal įdomi, 
nes ten gyvena trys pasitu
rintieji lietuviai ūkininkai.

Važiuokite į Bethlehemą 
ir iš ten siųskite linkėjimus 
saviems. Jie džiaugsis ir di- 
džiuosis, gavę laišką su lin
kėjimais iš tos vietos, kur
Kristus gimė.

—Juokai! — sakysite.
Ne, ne juokai. Kokie čia ga
li būti juokai, jei pradedant 
gruodžio mėn. jau visais ke
liais dunda automobiliai į 
tą vietą. Važiuoja, kad tos 
vietos paštas uždėtų savo 
didžiąją antspaudą, šventės 
laiškams skirtą, ant voko 
su įrašu — Bethlehem. 
Per gruodžio mėn. Bethleh- 
emo paštas tokių suanspau- 
duotų laiškų išsiunčia arti 
vieno milijono! Iš tos at
kampios, akmenutos vietos, 
iš nepatrauklaus pašto pas
tato plaukia laiškai po visą 
Ameriką, o kiti net už van
denynų. Linkėjimai iš Kris-

skilimas ir visos protestantų 
bažnyčios dabar laikosi 
Liuterio mokslo.

—Jeigu taip, Maiki, tai 
Kalėdų eglaitė yra protes- 
toniškas išmislas, ar ne?

—Taip yra, tėve.
—Kodėl tu man pirma to 

nepasakei? Aš nebūčiau ė- 
jęs tu eglaičių žiūrėti.

taus gimimo vietos! Šitaip 
tą vitą išgarsino neapsukri 
Nevv Haveno mokinuikė.

—Kvailybė, — murktel- 
sit! Gal būt! Nesiginčysim. 
Nedrumsim šventadieniškų 
nuotaikų. Tas kvailybes pa
velykite pinigu. Sumeskime. 
Bethlehem paštas per gruo
džio men. vien už pašto 
ženklus surenka per 20 
tūkstančių dolerių. Tų pa
veiksluotų linkėjimų vertė 
siekia per 50 tūkstančių do
lerių. JAV tų linkėjimų ir 
sveikinimų verslas per me
tus daro milijonų apy
vartą. Tame versle dirba 
daug tūkstančių žmonių. 
Jie turi visi neblogą pragy
venimo šaltinį. Kaip kas 
net iš to sudaro sau gerą 
turtą. Doleris negyvas daik
tas. Bet ir jis neviliojamas 
iš piniginės neišiskrapšto. 
Tai kur dar reklama?

Jei ne tos “kvailybės”, 
ne tie milijonai, rasi, Ame
rika nebūtų Amerika.

Prileiskime, kad tai kvai
lybės, dėl kurių pinigai vė
jais leidžiami. Bet dėl tų ir 
kitų kvailybių JAV žmonių 
uždarbiai nemažėja. Bend
ras šalies gerbūvis tolydžio 
auga. Nora ir tas kilimas 
vingiais eina, bet jis nenus
munka iki pirmykščio buvu
sio.

Ana, “gudrieji” iš anapus 
geležinės uždangos mėgina 
apseiti be tokių ir panašių 
“kvailybių”. Jie iš tų ame
rikinių kvailybių žiauriai 
tyčiojasi. Jiems geriau pa
tinka verstis žmonių med
žiokle. Gaudo vergus vals
tybės stiprybei ir jos lo
biams kelti. Ten visi dirba 
valstybei, bet ne kvaily
bėms. O vienok dirbantieji 
ves galus su galais suveda. 
Tokia klaiki mintis savu au
tomobiliu važiuoti už kažin 
kiek mylių tik laiškui pa
siųsti su švenčių linkėji
mais, ten negimsta.

Sumeskime, kiek kaštavo 
valstybės iždui įvykdintos 
vien tik okupuotos Lietuvos 
žmonių medžioklės “svieto 
lygintojų” įvykdintos. Pini
gais reikalas sunkiai aps
kaičiuojamas! Kiek jų išlei
sta pačios medžioklės įvyk- 
dinimui; vežamų Sibiran 
saugojimas: tos kelių savai
čių trukusios transportaci- 
jos kelionės išlaidos; kokie 
nuostoliai buvo padaryti 
kraštui staiga žmones nuo 
darbo atitraukus ir dar ir 
dar kitos įvairios išlaidos ir 
nuostoliai — nesuskaitysi! 
Vergo vidurkio amžius pen
ki metai. Ar jie per tą trum
pą laiką pusbadžiu dirbda
mi gali padengit tas pada
rytas išlaidas, jei dirba pri
mityviais įrankiais ir primi
tyviose sąlygose O kur dar 
moraliniai nuostoliai?

Ne! Geriau pasakėlės 
apie New Haveno mokiniu- 
kės, Bethlehemą išgarsinu
sios, ir visi juokai ir kvaily
bės, nors ir milijonus dole
rių kaštuojantieji, su viso
mis reklamomis, puošmeno
mis, Kalėdų seneliais — 
Santa Claus, eglaitėmis, 
vaikų žaisliukais ir kitomis 
įvairiomis prašmatnybėmis 
bei paikystėmis, su tais mi
lijonais dolerių vėjais palei
stų. b’nksmybe ir džiaugsmu 
palydėtais, negu “svieto ly
gintojų” tušti, apgaulingi, 
į vergiją atsirėmusieji paža
dai.

Bus gerai, jei taip tų 
linksmybių ir kvailybių 
džiaugsmu papuoštų prisi-

LAISVĖS SARGYBOJE

•

Viršuje mūsų krašto jūros rubežių sargybos laivas ne-

’ bijo ir dideliu audru, jei reikia eiti kam nors pagalbon.

Apačioje tautinės Kinijos kariai “varlės”, kurie moki

nasi dieną naktį išlipti į krantą. Jie apsiginklavę re

volveriu ir peiliu, kuri laiko dantyse.

Antausis Chruščiovui
(LAIŠKAS IŠ BERLYNO)

V. ŽARSTEKLIS
Socialdemokratų vo rajono sektoriaus pa-
dauguma ruošti susirinkimų klausvto-

Kad į V. Berlyno parla- jai. 
mentą gruodžio rinkimų iš- Miesto gatvėse pasirodė 
davoj' įžygiavo 78 socialde- adtpropo būriai, kuriems 
mokratų atstovai, o likusios vos p,.aVgi-us burnas, žmo- 
55 vietos atiteko knkscio- n-g bėgdavo lyg nuo pavie
nių demokratų paitiiai, tam Įr^g Miestą užteršė biau- 
iš dalies yra paprakaitavęs 1 ,au?io turinio prOpagandos
ir Chrusciovas. Juk jis Bei - šiukšlėmis, vertė tonomis, 
lyno krizę išpeiėjo Kaip tik būriai be nertrau-

gruodžio jls su 0 kos traiškė šluotomis pekli-
“šaika tikėjosi nora vieną baisenybių pavidaluose 
atstovei} pravesti į Aakarų Reųio svieto macias 
Berlyno parlamentą, kas . ,
ateities, staigmenoms būtų Pei'daug pasakyta,
buvę labai naudinga. Susirinkimuose kalbėjo net

Tikrai taras, normaliose pcntbiuro nariai, atsinešę 
sąlvgose miesto gyven- say° kalbas iš sa\ o ramų 
tojų rinkimai tėra vieti- rajono sektoriuje. Grasino, 
niam darbui rėmai, tačiau poikė, ambiijo, zaunijo 
šio miesto rinkimai visą'»;e^°j° angeliukų balsiuk;- 
pokario metą patekdavo į kalbose jautės,
pasaulinės politikos suku- (hrustiovo gaida, jau įgy- 
rius, po rinkimų visuomet Į vendinta, viskas suraikyta 
laisvasis pasaulis su švpse- riekėmis pagal apetitą. Ii 
na atsidusdavo. i nieko nepadėjo. Is tūkstan

Paskutinių rinkimų kom-|«° “ž ^omun!stT- 
pamjos pradžioj numatytoji - £ Ą metug
tarpusavio pasispardymo . ‘ , 1 ' .
taktika staigi laužėsi j į Ju°s. balsavo ap.e 1».OW 
Chruščiovo pakabinta kar- dau?au .!r amzma. jiem: 
tuviu kilpą virš 2>mik gy- jP™>ekuaus, _ matyt. Chns

• i ' ciovas nuvijo šalin, sian-
ventojų galvų. Žmones štai-; aišku kaltas “tero
ga pratrvnė akis. Mažosios die?’ alsku.’ ,^r°
partijos ' nieką nedomino. į'.?*. • n0)f Ju.os kalP k!au' 
Abiejose didžLiose parti- anlus kad ml™
jose yra susispietusiu tarp- »' nenubneuotų
tautinio masto politiku. Sd-i ka,,.vlen0 ,™tin«° ™tl 
cialdemokratai tačiau ‘ savo i nnktls P™ m ln'(
priešakyje Berlyne turi ,,uc>rl,rt j'*.’
vienerius metus išponulia- kclJa dal-vv!“s ,?le!
tėjusį miesto burmistrą W. do P™ užpakalines duns n 
Brandi. Siejo asmenybė pa- į>w' P“"“1“ palydėjo ik' 
traukė nemažai baūuotojų. « vartell« - «kWoaK 
Net ir tokiuose rajonuose, r‘ena*
kur krikščionių dem. partija Į.. 7
turėjo savo pastovias tvirto-'Kas ° ,au’
ves, vilų rajonuose, įvyko' Socialdemokratams gy- 
socialistų naudai lūžis. i ventojų dauguma pačiu.
Veltui išmesti milionai i v<tl. sunkiausiu pokario me-

į tu uždėjo pareigas tempt 
miesto likimą iš klampynės.Rinkimų Kompanijoj 

stambiausiu tūzu jau tuoj iš 
pradžių pradėjo vyrauti ko
munistų partija. Jie čia pa
sirinko geriausias miesto sa
les, jie surengė apie šimtą 
susirinkimų, į juos vežio
jo vis tuos pačius iš galo i
galą, bėt daugiausia tai bu-.7\cijos mestu
minsime tuos, kam lemta' taktikos užuomazgų reiktų 
didis vargas vargelis vargL manyti, kad norima pirma 
ti, ten kur amerikinių “kvai- iš V. Berlyno išmesti Vaka- 
lybių” nesama, kur jos pik-Tų sąjungininkus. Už tai 
tai pašiepiamos. Prisiminsi- kalba r.ekurios pasirašytos 
me ir paremsime jų kovas su V. Vokietija sutartys, 
dėl laisvės bei skurdą ken- bet tai, aišku, tėra taktika, 
čiančius sušelpsime. Tegu ir iš ko joks durneika dar sa- 
jie pajunta amerikines vo proto minkštumas sutvir- 
“kvailybes”! liuli nudiis.

Tačiau jie padėties rimtumą 
pilnai supranta, ir miesto 
reikalo tvarkymui vėl susi
mes su kikščionimis demo
kratais. Tai venintelis Vo
kietijoj laisvasis parlamen
tas. kur, atrodo, nebus opo-

MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai kartu au 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:
. P. VVychunas, Brockton, 
Mass., $6.00, J. Krasinskas, 
Brooklyn, N. Y„ $4-75, J. Kas. 
peras, New York, N.Y., $4.00, 
J. Matonis. Cleveland, Ohio, 
$3.00.

Po $2.00: J. Purenąs, Rich- 
mond Hill, N. Y., Mrs. M. Ba
rauskas, Detroit, Mich., Mre. T. 
Urbon, Brooklyn, N. Y.

Po $1.50:: S. Narvich, Ocala, 
Fla., K. Janonis, Leominister, 
Mass., K. Musteikis, Winnipeg, 
Man., Canada, Mrs. V. Bielan, 
Mansfield, Mass., M. Michalo- 
vich, No. Andover, Mass.

Po $1.00: K. Stankevičius, 
Cuddy, Pa., Mrs. A. Peknis, 
Chicago, Ilk, Mrs. M. Glavec
kas. Naples, Fla., Mrs. A. Dum- 
brauskas, Montreal. Canada, 
G. Palukaitis, Montreal, Can., 
A. Zalpis, Jamaica, N. Y., A. 
Pakšys, W. Palm Beach, Fbu, 
A. Kaupas, Brooklyn, N. Y., L. 
Perednienė, Newton Centre, 
Mass., Mrs. J. Pocius, Chicago, 
Ilk, A. Šiugžda, Dorchester, 
Mass., L. Liepinaitis, Montre
al, Can., J. Stepp, Titusville, 
Fla., Mrs. E. Dokus, Chicago, 
Ilk. K. B., Winnipeg, Man., Ca
nada, J. Ekelevich, Newark, N. 
J., P. Zygelas, Tewksbury, 
Mass., $0.75.

Po $.50: J. Manstavičius, 
Verdun PQ., Canada, P. Papuc- 
ka, Kingston, Ont., Can., S. Mi- 
kclonis, Dubois, Pa., P. Gakus, 
Philadelphia, Pa., V. Martinai, 
tis, Manister, Mich., K. Sherei- 
va, Sudbury, Ont., Can., W. Wa- 
silauskas, Watertown, Conn., 
D. Mitchell, Baltimore, Md.. A. 
Blehert, Delhi, Ont., Canada, 
T. Tamošaitis, Hamburg, Pa., 
Mrs. M. Yudis, Melrose Park, 
Illinois, S. Lubonis, Coroapolis, 
Pa.. A. J. Garshva, Shirley, 
Mass., M. Green. Norwood, 
Mass., K. Kuras, Wilkes Barre, 
Pa., A. Greska, Hudson, Mass., 
W. Korės, Cliffside, N. J., J. 
Jasiulevičius, Waterbury, Conn., 
S. Taurinskas, So. Woodslee, 
Ont.. Canada, J. Armin. India- 
napolis, Ind., A. Lukauskas, 
Dorchester, Mass., J. Kontaus- 
kis, Lewiston. Mine, M. Elbe, 
Great Neck, N. Y.
me.

Visiems, atsiuritušiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja- 

Admioist racija

DIPUKŲ ATSARGUMAS

Lietuvių Piliečių Klube priė 

>aro vaišinosi du dipukai. Kiek 

>asivaišinę, vienas kitam sako:

Dipukas I: —Klausyk, čia 
nudu vaiši na mes nepatikrinda- 
ni savo storio: gal jau užten
ka?

Dipukas II: —Tai patikrin
ime. bet kaip?
Dipukas I: —Atsistok ir pa- 

•odyk, ar gali nekrypdamas pa
stovėti.

Dipukas II atsistojo ir gerai 
stovi.

Dipukas I: —Stovi gerai ir 
lar gali vieną kitą paimti. Bet 
)amėgink eiti kojas mindamas 

i vieną ir tą pačią ištisinę grin
dų lentą.

Dipukas II kelis žingsnius 
oažengė ir tik viena koja kiek 
kreivai numynė.

Dipukas I: —Jau pradedi 
crypti. Dar gali vieną paimti 
r užteks tau.

Dipukas II. —Dabar tu at
sistok ir mėgink eiti.

Dipukas I. atsistojo ir kelis 
iingsnius žengdamas beveik ne
pataikė į tą pačią lentą, numy
nė šalia.

Dipukas II. —Tu, ponas, jau 
eini kreivai ir tau šiandien už
tenka.

Dipukas I. —Jeigu taip, tai 
iš dar vieną nupirksiu ir eisime

namus.
Tą padarę ir išėjo.

Kazys žemaitis

Taiklus klausimas

Paskaitininkas iš Maskvo 
skaitė paskaitą čekoslovakijo 
sostinėje Pragoję ir norėjo nu 
stebinti čekus Sovietijos tech 
nikos laimėjimais. Todėl jis iš 
kilmingai paskelbė, kad po me 
tų skrisime į mėnulį, po dvieji 
į Marsą, o dar vėliau j Vene 
ra ir tt.

Iš šalies nedrąsiai atsiliep 
klausytojas:

“O kada galėsime važiuot 
į Vieną?”. r; .

Viena yra Austrijos sostin 
ir į ją iš Pragos nėra nė pus 
antro šimto mylių, bet dabar 
:ine bolševikinė Čekoslovakijo 
valdžia ten neleidžią, nuvažiuo 
U.
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KAITRA
(Iš Terros išleistos knygos “Užuovėja)ta

(Tęsinys)
Nežinia ką būtų pamanę gružiskiečiai, matydami 

juos taip lekiant pakluonėmis, javais, dobilienomis. 
Klumpiant ant ežių ir keturiomis ropojant kur iš gi
lesnio griovio. Būtų trinkę vargdienei našlei čiupry- 
ną: — Egi, ta laumė jau ką nors išgalvojo... Vaitiškis 
Aleksandras, toks rimtas ūkininkas — jis jau niekais 
neužsiims. Tai ir jų laimė, kad tik arkliai ir karvės 
tematė.

Pakalnėje sustojęs klausėsi. Jo širdis taip dau
žėsi, jog savo paties žodžių negirdėjo:

—Va, už tų juodalksnių... Anoje pusėje...
—Einam tik — jau pati veržėsi ir perbridusi su

stabdė Vaitiškį.
—Pabūk čia. Tau nėra ko ten lysti. Viena rasiu.
Jis nudžiugo, perduodamas tą sunkų reikalą kitam. į 

Žinančiam ir įgudusiam. Praėjo valandėlė. Girdėjo 
šaukiant ir dejuojant Ir kimų senės murmėjimą. Jis 
graibstėsi pypkės. Ją rado, bet kapsi su tabaka iš už 
juostos patvojo belakstydamas. Paskui jį pašaukė. Jis 
gerai nebesuprato kiek laiko tai visa truko.

—Atnešk vandens.
Jis tebelaikė ąsotį. Nusileidęs upelin, prisėmė pil

ną ir nunešė.
—O dabar eik namo ir pakinkyk arklį. Išklok mink

štai drangas. Šiaudų nesigailėk. Ir ką nors iš patalynės 
įmesk, — komandavo išlindus: iš ingių artyn nepri
sileisdama.

Klusniai vykdė jos įsakymus Vaitiškis, džiūgauda
mas ir girdamas smarkią kaimynę. Jau kas ten bus — tas, 
bet kai Miklošienė ten, tai turi būti gerai.

išsipančiojęs arkiį, parsivedė ir pakinkė. Drangas 
iki rūčkų viršaus privertė šiaudų. Iš kamaros išnešė 
du pagalvius, paklodę nutraukęs nuo lovos. Juk, kur ji, 
varguolė, galvą priglaus. Privažiuoti nebuvo taip lengva 
— visur javais užsėta, bet jau taikėsi kiek galėdamas 
arčiau. Pečius įtraukęs, atkišęs smakrą, tartum slaptomis 
miške, mėgindamas nugerti šulams ąžuoliuką. Parugė
je ramu. Kasėsi krūtinę ir šnekėjo sau:

—Tegul bala . . . Žio, tokia diena ... Atsitik tu 
man šitaip . . . Je, kad kas būtų sakęs . . .

Eiti ar ne, pasižiūrėti? Bet ko ten eisi? Geriau 
palaukti, kol apsiruoš. Taip vogtinai, nuo žmonių 
slapstantis. Tegu bala ... Moterų reikalai. Žinai...
Bet va — ir Miklošienė. Rankoves pasiraičiusi, skarelę 
nusmaukusi ant pakaušio. Ir lvg šypsosi ji. Bet 
iš pažemių, kad nesuprasi koks biesas jos galvoje. 
Paskui piasišiepė plačiai, sumaskatavo liežuviu, išbirusių 
dantų spragoje:

—Nesiraukvk, kaip vyžena, padžiauta ant tvoros. 
Atkišk ausį.

—Nugi? . . Iš tikrųjų? . . Rodos, kad suviaukčiojo? 
Pamažiukais, tykiai. O juk taip ir paukštis mažas cy
pauja gūžtoje. Ir gėlelis mažas bliauna, apžlibęs nuo 
saulės, nesurasdamas motinos spenio. Laukų ir miškų 
platybė pervirš pilna kraupios gyvasties, atsiradusios 
priešpiečiais po tankiu kadugio krūmu, po dobilo keru. 
Vaitiškio ūsai prasiskyrė į šalis, tartum grėbliakočiu ver
čiama pradalgė.

—Ar tai, Agotėl... Jau taip sakant... po visam ...
—Jau tu, kad suvaikėjęs! Kaip pirmametis. 0 vaikų 

pulką užauginai. Ė, visi vyrai tokie išvėsę, — gėdino jį 
moteriškė. Ir ūmai jos veidas surimtėjo. Vėl susidėstė 
aplink įdubusią bumą grąsios ir nedraugiškos raukšlės. 
Nubraukė plaukus nuo kaktos ir pasitaisė skarelę.

—Taip šnekam, o ką toliau daiyti? — niekas nepasa
ko. Kur ją dėsim, pas ką?

Senis to nebuvo pagalvojęs. Ką tu galvosi, jei viskas 
aišku? Jam pasirodė keista tokia kalba.

—Ant dirvono nepaliksime. Nu ką čia dabar, vis. ..
—Ir pati žinau. Kam būčiau liepusi arkliu atvažiuo

ti? ‘
—Nu, vežam. Pažiūrėsim . . Žio — vietos tokiam? 

Pone Dieve, kiek tokiam vietos...
—Gerai.
Senis pasilenkė ir pašnabždom paklausė:
—O kas ji tokia? Ar nenutuoki kaltais?
Senoji papurtė galva:
—Ne. Ak tai svietas dabar, sakau.

LAIMINGA SEIMĄ KC«V V AK ASĄ

Daug laimingu šeimą tą vakarą susirinks prie Kalėdų eglutės, vaikučiai 
krykštaus džiaugdamiesi tėvų dovanėlėmis. Bet kiek daug bus ir tokių 
šeinių, kurios tą vakarą negalės drauge būti, kiek bus vaikučių, kurie netu
ri tėvų arba jų tėvai negali jų dovanėle pradžiuginti. Atsiminkime tuos ir 
duokime jiems nors trupinėlį mūsų laimės. Tą galime padaryti aukodami 
Balfui. kuris rūpinasi visais į vargą patekusiais tautiečiais.

ninką telefonu kreipėsi net 
15 išsigandusių moterų ir 
prašė jo pagalbos.

DVI VOKIETIJOS

Kaip žinoma, Vokietija 
tebėra padalinta į dvi dali: 

PRIEŠĄ ĮVEIKS vakarų ir rytų, kurioje šei-
RE GINKLU mininkauja komunistai. 

___ _ i štai keli skaičiai iš vienos
. Amerikos mokslininkai iir antros <1alies- R^‘nėj *»-
suealvojo dujas, kurios turi i V gyventojų yra 18 m; 10- 

■ didelės reikšmės apsigyni-1 nM> o vakarinėj 
mui ir vadinamos “psicholo- "1- Rytines plotas 41,380 

kvadratinių mylių, o vaka-: giniu ginklu”. Jos nepavo- 
ijingos žmonių ar gyvulių 
gyvybei, bet jų šoviniais 
apšaudomi kariai tampa vi
skam abejingi, nepajėgūs 
kautis.

Kol kas tos dujos tėra 
išmėgintos gyvuliams. Pa
vyzdžiui, narvan uždaryta 
katė ten įmestą pelę tuoj 
sudraskė, bet kai ta katė 
buvo pavaišinta šitomis du
jomis, tai ji įmestos pelės 
ne tik nedraskė, bet pati 
pasitraukė į kampą.

Mokslininkai tvirtina, kad 
jos panašiai veiks ir žmo-

rinės $15,690 kv. mylių. 
Pernai lytinėj daly buvo

pagaminta plieno 3 milionai 
tonų, o vakarinėj 25 milio
nai. Anglies iškasa rytinėj 
daly 70 milionų tonų, vaka
rinėj 160 milionų.

DOVANA

Artėja dovanėlių pirkimo 
laikas. Geriausia dovana 
mūsų jaunimui — tai kny
ga. Gražiai iliustruota, puo
šniai išleista knygutė — tai 
“Gintarėlė” Janinos Narū- 

nes, todėl jomis apginkluota : nes parašyta legenda apie 
kariuomenė galės sumušti : mūsų “Gintarą”. Kaina 95 
priešą nepraliejusi nė lašo centai. Ją galima dar gauti 
kraujo. \ “Keleivio” redakcijoje.

^oooooeeoMooeoooc^^KoooMcoooeoooooMeooMMBK rėjau pasakyti, ką norėjau 
1 parodyti.

MANIESIEMS

Jeigu audra ištikus veistų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius—iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit! t r.J •
Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar likimo 
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit—tegu jūs širdies drąsums neatstoja, 
Tik tai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 
Tegu kits kartoją! ,
Lietuva mano priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi tik i hydra gyvumo pavirtus,
Nors priešas nestygsta!

Vincas Kudirka

Ųtaeooooeooetaooeoooooeoscccsoooacoootaoooeooooooooootafi

Dėdės laiškas iš Lietuvos
Miela Giedrele, link jus, nes Aš esu meilė, 

Aš esu ilgesys”.
Pavasario sutemos pakam- štai, mano mažoji drau

ge,

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio SVžADĖTINĖ. .T. Titinio 15 įvairių ' • _ .'ji:-.! i— m tmmnn nno&Vniivmi. IRO nUsl&DlKl.labai vaizdžiai ir įdomiai parašyt) 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieęro, geriausia dovana kiek
viena proga, grašiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

Bet šį vakarą aš likau 
vienas ir man taip norėjosi • 
kaip tik pakalbėti su tavi-l 
mi nuoširdžiai, šiltai, kaip'
kad kartais aš kalbuosi SV pievų MISKAS, Balio Sruogos ne
savo mergaitėmis. ' nžmirštanras aprašymas, ką jis ir

v.-.*:. i x • j-j t io nelaimės draugai iškentėjo na-KŪCllj VHkurHS tol didelio cjų koncentracijos stovykloje. 483
ir gilaus liūdesio vakaras, puslapiai. Kaina ............. ss.oe
Tu susikaupk, palenk save miškais ateina ruduo, m» 
galvutę ties stalu ir sten
kis išgirsti, kaip krenti;
snaigės Lietuvoje, kaip ty- kemuno sūnus, Andriaus Va- 

lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūra, Pirma dali® 
?80 psl. Kaina ........................ $3.00

nau' naiiiiSKio romanas. įsvisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

trumpų pasakojimų, 180 puslapiu.
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ....................... $2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais . gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti virtai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psj. Kaina .— $4.5$

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ................................ 50 centų.

A R ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Vaiadka. I^bai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. MA 
chelsonienės parašyta: 250 jvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.29
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra m- 
sokin įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 

buvo senųjų lietuvių dievai ?
.........................................$1-0$

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kantas 
M Valadkos parašyta knyga, 29$

uosi. Kaine ......................... $2.5*
t KISS IN THE DARK. 4. 4a«n;.

no anglu kalba sodrūs vafedcJini
•160 pasi. Kaina kietais viršeliais 9" 
minkštais viršeliais ...................$1.0*
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio m- 

manas i* žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais. 467 pusla
piai, kaina ........................................ N
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVlET't 

RUSIJA, arba komunistų diktati- 
ra faktų šviesoje. Trumpa holševir- 
mo istorija ir valdymo vraktika. Ir- 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ................................................... »W«
MIRUSIOS SIEI.OS M G*co!ų 

•varbiauaiaa veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kaina....«?$
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO’- 

BEVIZMAS. Paimi K. Kantsk
naujausiomis žiniomis napildyts 
klausimu knyrutė. Kaina ........... 25e
SOCIALIZMAS IR REIJGIJA. Pa.

rašė E. Vandervelde, vertė Varda
ms. Kaina .................................... 10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $8.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpai 

socializmo aiškinimas. Kaina 29c.

liai šlama žaliuojantis ši
las, kaip sidabro garsais 
čiurlena maži upeliai po
sniegu ir tame žaliuojančio Nemuno sūnūs. Andriaus Vaiuc- 

, f ko romanas antroji dalis, 426 pas-šilo ošime, tame krentancn; - - - —
snaigių šlamėjime, tame u 
pelių Čiurlenime tu išgirsi, 
kaip aš tyliai tyliai tave 
sveikinu, mano mažoj 
drauge, ir šaukiu:

“Būk laiminga, būk kaip 
vėjelio dvelkimas rugiuose, lietuvių liaudies menas, jc
būk kaip Žibučiu Žydėjimą: , dai. Paulius Galaunė, didele kny 
pavasarį, būk kaip maži; pa ?u. da«/ybe paveiksiu, gerame 
prosvaistele, kylanti iš sida
brinių Lietuvos ežerų”.

Šit ir mano linkėjimą
tau, mano mažoji drauge 
Kūčių vakarą. Aš irgi susi 
kaupsiu, palenksiu savo žkį knglų-lietuvių

lapių. Kaina ............................ $4.00
ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos J vieną kny
ga, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

VALGIŲ GAMINIMAS, paraše ke 
turios namų ūkio agronome*: E 
Drąsutienė, O. Radaitienė, E 
Starkienė ir A. Šlifienė. Dideli< 
formato, su daug paveikslų. Kiet-' 
apdarai. Kaina ............  $7.50

KALBŲ 20-
... . v kas gali pasivaidenti lą galvą ir klausysiu, ką tu: yISC.

snaiges Krenta. Krenta snai- žmogui, kai iam sukanka man sava mintyse palinkėsi, "iriausias »r naujoviikiausias to
irČK lcrpnta hnltn« Vairi n_ i____ .;i_ ___ . . dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

Tavo dėdė į

pėse slepias, o už lango

ges, krenta baltos, kaip o- 
bels balti žiedų lapeliai, ir 
dengia žemę baltu švelniu 
kilimu.

beveik 50 metų ir kai už į 
lango krenta baltos ir mink- Į 
stos, kaip katytės letenėlės,! 
snaigės, štai kas gali atsi-! 

Taip ramu ir gera. Kaž- ■ tikti, kada vakaro sutemos 
kur po sniegais upeliai čiur- jį vieną užtinka kambaryje. 
Iena, kažkur sukranksi pa- Taip būna. Tu pati kada 
sivėlinusios vainos, kažkur nors suprasi, nors vargu ar 
toli už vandenyno gyvena Jis norės pasirodyti did- 
mano mažoji draugė Gied-, miestyje, o be to, jūsų am

žius neturtingas bus pasa
komis ir legendomis. Tačiau 
tu Ji gali pajusti, kada Kū-

re
Juk tu nepatyrei, kaip 

gera tėviškėje, kai krenta 
baltos snaigės? Juk tu ne- čių vakarą sužibės pirmo- 
junti to ramaus balto dvel- Į sios žvaigždutės ir jūs su
kimo, kuris paslepia visas sėsite prie bendro stalo ir 
skriaudas, visas praeities prisiminsite visus savo arti- 
pėdas, visas pasaulio nuo- muosius, visus be tėvynės,

be tėvų ir be meilės naš
laičius, kada papuošite sa
vo eglutę ir uždegsite žva-

IŠSIRAŠĖ 2 METAM

TAURUOJU TAKELIU, K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 17? 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

------------- i J5NGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
Motiejus ir Veronika Za-į vadovėlis, p™

blockai, gyv. Brooklyne, bu ; *mrim5T’
vo seni Keleivio skaityto- į 
jai. šių metų spalio mėn

MILŽINO PAUNKSMR. BaKo Smo 
n’73f»os trilogiška istorijos

pradžioje Motiejus mire.

kie bi
Kaina

—Ko aš čia klausinėju? Ar man žinoti? Nesibarkim,
■erūgokim, Agotėl. Visi paukšteliai vienam Dievui gieda. | kant baltu sniego kilimu ir

dėmes?
Tokiu laiku gimė Kris

tus. Aš netikiu, kad Jis gi- ... - .
mė Betlejuje. Ir šit, šute-' kūtes, ir jeigu tuo laiku pa- 
moms slenkant ir baltoms skambintumei Chopeno no- 
snaigėms krentant, aš ži- ktiumus, tai tikrai tikrai iš- 
nau, kad jis gimė čia, Lie-! 8}rs^UTn’ /° tylųjį šnabžde- 
tuvoje, čia manyje. Aš ma-, nes gyvena muzikos 
tau tarp krentančių baltų' tonuose,, vaivorykštės spal- 
snaigių Jo pablyškusį ir liū-į vose^ krintančių snaigių po- 
dną veidą, aš matau Jį slen-J ezijoje, rudens krintančių

Veronika šiomis dienomi: 
pratęsė prenumeratą 2 me 
tams ir užsakė 2 metų ka 
lendorių. Ji rašo, kad ji su 
vyru skaitydami Keleivį tu 
rėjo daug malonumo, bet 
ir viena likusi ji nenorint! 
su Keleiviu skirtis.

POPIEŽIAUS “DOVANA”

Naujasis popiežius Jonas 
XXIII leido katalikams val
gyti mėsą Kalėdų antrąją 
dieną, kuri šiemet yra penk
tadienis.

NEIŠTIKIMOS MOTERYS 
IŠSIGANDO

—Paukšteliai . . . Paukšteliai tegul sau gieda.
Arklį prisuko per ragius kaip galima arčiau. Vai

kutis žiobčiojo. Motina gulėjo užsimerkusi. Pravirom 
lūpom, tviitai sukandusi dantis. Balta—be kraujo raselės.

(Bus daugiau)

atrodo, tarytum virpa Jo 
pablyškusios lūpos ir šlama 
tyliai tyliai, kaip krentan
čios snaigės, Jo žodžiai:

“Aš esu sutemos ir aš esu 
šviesa. Aš esu jumyse ir ap-

auksinių lapų pasakoje. Jis 
gyvena visur, kur tik bai
giasi murzina ir nešvanki 
kasdienybė ir prasideda pa
saka ir meilė.

Prirašiau ir pats abejoju,

Viename Teksaso valsty
bės laikrašty apgautas vy
ras išspausdino laišką, gra
sindamas savo žmoną ir jos 
suvedžiotoją nužudyti.

Tą laišką išspausdinus, 
ar tu suprasi, ką aš tau no-(kitą dieną j policijos virti-

i
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 144 
Kaina ..........................................$1
PER KLAUSUČIŲ ULYTfiLĘ. pa 

rašė Liudas Dovydėnas, jdomi
17$ psl. Kaina ..... $2JO

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. 
parašytas istorinis romanas iš

-naitijos krikšto laikų. Su 
apdarais. Kaina ........................$&80
APIE LAIKA IR ŽMONES, 

i atsiminimai apie Binkį,
Miškini. Tuma, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina.............................$2A0
BENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
apie nepaprasta žemaitį, kuris 
nuostabių dalykų padarė, tik 

vieno, kurj tikrai turėjo 
padmytl. 2S7 psL Kaina ........... $&.

PABUČIAVIMAS, 
tas, novelių rinkinys,

J. Grft- 
155 puslapių. 
......... BIJO.

SOCIALIZMO TEORIJA, 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi ri

santvarka ir kodėl ji dąa
kefois.

KODfiL
Pilna

Až NETIKIU j DIEVĄ, 
argumentų, kurie

JUOZAS STALINAS, arba 
Kaukazo razbaininkas buvo

($s Rusijos diktatorių. Kaina'
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................fSe
a R ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Fta* 
rašė kun. M. Vaiadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kabia 21 -»
WŠ?J<?£R5T,N,° soc I A 1.1Z M O 

PRADAI. Populiari ir u
knyga šių dienų klausiniams 
ti. Kabia ...............................
VISUOTINAS TVANAS. Ar 

Mti ir ka 
Kaina ....

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

-«• Se. Boatam 17.
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KECETVIS, 90. BOSTON

JOS RŪPINASI DŽIOVININKAIS
— .'Bij*-

Amerikos Lietuvių Tary- Piemenėlių Mišiose ir Nau- 
bos metinis suvažiavimas, • jus Metus pasitinkant, mes 
jMJsėdžiavęs Chicaeroje 19- kartu statysime didi ji klau- 
58 m. gruodžio 6 ir 7 die- j simą:
nomis, vienbalsiai nutarė 
atsikreipti į A.L.T. skyrius, 
kuopas, lietuvių draugijas 
ir veikėjus visame J.A.V. 
krašte pradėti nedelsiant 
nioštis paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo 41-sias metines.

Mūsų tėvu žemė tebėra 
trempiama žiauraus bolše
vikinio despoto. Tūkstan
čiai mūšų brolių ir seserų 
vargšo ir vargsta Sibire, ken
čia ir miršta vergų darbo 
stovyklose. Dalis jų, sugrą
žinta j Lietuvą, nerado nei 
savo namų, nei tuito. Vis
ką pagrobė okupantas.

“.. .Kada atkursim šviesų 
Židinį ant Nemuno krantų 
Ir kada sugrįšim pailsėti 
Ant sutryptų karo pama
tų ...” (B. Brazdžionis)

Galas priespaudai! Lais
vės ir tikrosios nepriklau
somybės Tėvų žemei!

Tai Lietuvos atstovo lin-, 
kėjimai Naujųjų Metų pro
ga pavergtai tautai. Toji va
landa tikrai ateis. Tikėji
mo šviesesne Lietuvos atei
timi, mielasai lietuvi, nie
kad neprarask. Tautų pa
vasaris neišvengiamai pa
dvelks Nemuno krantais. 
Dievo girnos mala lėtai, bet

šios Bostono kovai su džiova draugijos veikėjos rūpi
nasi, kad kiekvienas Massachusetts 5 džiovininką li
goniniu ligonis gautą Kalėdą siuntinėlį. Nepamirški
me ir mes savąją ligonių.

nėdamas labai jau kaimie- neralinis štabas, galėtų pla- j Tylus šuo. kaip ir žmogus— 
tišku slapyvardžiu ‘“Rau-< nuoti ir vykdyti didžiuosius abu pavojingi.
las”, šią išimtinai palankią! unijų uždarinius. ----------------------------- -—
lietuvybei moterį vedė. nors. Prieš kurį laiką is AFL ir, Jieškojimai
« buvo miestietė ir lenkų į CIO yra sudalyta viena or-, * ______
kilmės. ganizacija — AFL — GjR1įn£s Lietuvoje ieško Vlado Pivo-

Ištekėjusi už J. Kauko
jinai dar Varšuvoje pramo-

bet dar nevisose valstybė- ruro. kuris Įgyveno Bostone, Mass.
___  . . se tų organizacijų padali-’
ko lietuvių kalbos tiek, kad, 'niai yra susivieniję. Pasku-; p»- J* patys ar juos žinantieji Pra-
. , , . _____ ____ _ ' šonu atsiliepti šiuo adresu:

Antanas Shlikas 
57 Gatės St. So. Boston, Mass. 

•• • vt ' Telefonas AN 8-4968.setts, Kalifornijos ir New __________________ _____ _
Yorko valstybėse, su dau- ’ •Jonas brol*ų

tiniuoju metu tos organiza
cijos susijungė Massachu-,

lankydamasi su savo vyru 
jo tėviškėje Penkvalakiuo- 
se, galėjo susiprasti su na
miškiais lietuviškai. Buvo ™-|Jaoxo ir Stasio GaUveckų.
labai rūpestinga džiova sir-; giau kaip 3 su puse milionų ! .Marė Lukoševičiui^ ieško savo sesers 
gūsio savo vyro slaugintoja, t darbininkų. ' ***>*•'<«»«’• iea~-i.it pe

Dabar jau bus susijungu-
Onos Lukoševičiutės. Ieškomieji pa
tys arba kas juos žino prašome at
siliepti šiuo adresu:

Alik Armin (1)
3444 Mass. Street 
Gary. Ind.

buvo nuvykusi su juo į Švei
cariją (Berną’, bet, deja, 
čia jis mirė, vos 32 metus 
tegyvenęs. Prieš mirdamas 
J. Kaukas pageidavo, kad 
po mirties būtų parvežtas į 
gimtuosius Penkvalakius. 
Tatai našlė Kaukienė yra; 
išpildžiusi. Velionis dakta
ras Juozas Kaukas yra pa
laidotas Seinuose, kur jisai 
buvo miesto ligoninės vedė
jas.

Minint dr. V. Kudirkos 
gimimo 100 metų sukaktį, 
o dėl to ir “Varpą”, kėlusį 
Lietuvą iš miego, minėtini 
ir varpininkai, atmintina ir 
ano meto Lietuva, dėl ku
rios laisvės ir gerovės jau 
ir anuomet ne vieno lietu
vio sielotasi ir aukotasi.

DARBININKAI
VIENIJASI

sios 45 valstybių unijos. Dar 
nėra susijungusios New 
Jersey, Pennsylvania ir I- 
daho unijos.

KNYGŲ LENTYNA

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo širdį. 
Ir tepamėgsta tavo akis mano ke

liais.
Dievas tai sako? S. P. Z. 23; 26.

A. A.Suminėtoje veikloje Ame- JJ- Linkiu, kad Naujieji 
Metai jiems butų laimin
gesni ir priartintų lietuvių 
tautai jos išsiilgtąjį švieses
nį rytojų.

Nenuilstantis knygų žiur
kė A. Ružancovas (Lietuvių 
Bigliografinė Tarnyba) vėl 
išleido “Knygų lentynos” N 
4—8 (95—99), kuriame su
rašytos užsieny išėjusios 
lietuvių knygos per 1956 m. 
balandžio— gruodžio mėn. 
Viso 104 knygos.

Lietuvių Bibliografinės 
Tarnybos nauja adresas 
toks: Lith. Bibliogr. Serv
ice, 1132 N. Walnut St., 
Danville, Illinois, U.S.A.

DAR NĖRA VĖLU

Gerą knygą dovanoti nie
kad* nėra vėlu. Tokia kny
ga yra Stepono Kairio at- 
siminimai “Lietuva budo”, 
kuri, anot “Naujienų”, vi
siem* reikalinga. Jos kaina 
$5.50. Gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

rikos lietuviai daug nusipel 
nė. Ji vyko Lietuvos ženk
le. Tomis progomis prisi- 

iuhcuu iuwu gcruji vana • t iepnxianA;ofi Lietuva pabrėžiama aukštinama. uJutl^iai ir

jų likimų sielotasi.

Vasario 16-ją mes turime i tikrai, 
pareikšti griežčiausią pro-! Kalėdų metu geroji valia- 
testą prieš okupaciją ir oku-
pantų žiaurumus ir atsi- Geroji valia tai lietuvio va- 
šaukti į pasaulio žmonijos' .Ji mūsH tautos ir pri- 
sąžinę, kad būtų sustabdy- įkėlimą lydės.
tas lietuvių tautos žudymas Blogoji valia Lietuvą pa-
ir grąžinta Lietuvai laisvė

Mes turime pasakyti A- 
merikos valdžiai ir šios ša
lies žmonėms, kad mes esa
me pasiiyžę su jų pagalba 
tęsti kovą už mūsų tėvynės 
išlaisvinimą tol, kol kova 
bas laimėta.

A.L.T. suvažiavimas kvie
čia rengti Vasario 16-sios 
minėjimus vieningai, pa
remti Lietuvos laisvinimo 
reikalą darbu ir aukomis ir 
siųsti visas aukas A.L.T. 
centrui.

Teišgirsta pasaulis, kad 
iiiiSu troškimas Stiprėja at
statyti Nepriklausomą, Lai
svą ii- Demokratinę Lietu
vos Respubliką.
Chicago, 1958 m. gi-. 6-7 dd.

J. RAJECKO ŽODIS 
LIETUVAI

Toje veikloje pasidarba
vo visi Lietuvos likimu su
sirūpinę veiksniai, visos ge
ros valios Amerikos lietu
vių srovės, organizacijos, 
parapijos, rašytojai, laikra
štininkai, menininkai, radio

kesčiuose. Tavo dviinfų v?I.and’i ved«j.ai * į“*™ 
jėgų lobynas —turtingesnis v,sl ?eros vallos J"*?™“: 
negu tavo pavergėjo. ! Lietuvos Pasiuntinybės

žvelgkie ateitin: j vardu visiems už taip tau-
, .. . .lx. rmą iniciatyvą bei talką

Su tekančia saule vilties, Uetuvai reiškiu viešai gi- 
0 Tėvas Auksciausias nuoširdži dėk Kesn.
Kurs amžiais mus plake, ičianSoji uuta jos sunkiau- 
Paguodžiančią ranką J *

išties”.
(Maironis)

LIETUVOS ATSTOVO 
SVEIKINIMAS IR 
PADĖKA

verge. Ji mūsų tautos sie
lai svetima. Svetima ji ir 
Kalėdų dvasiai.

Lietuvi, palik didingas 
savo kančioje ir savo lū-

šioje valandoje parodytą 
širdį niekuomet neužmirš.

V. KUDIRKA

(Atkelta iš 4-to psl.)
simosios aukos V. Kudirka 
ir J. Kaukas, fcetgi 1889 
m. “Varpas” buvo išleistas 
varšuviečių — Kudirkos su
redaguotas ir Kauko — lė
šomis aprūpintas. Taigi, lė
šų parūpinimo reikale ypa
tingas nuopelnas priklauso 
studentui J. Kaukui. Jo 
Varšuvoje sutikta ir pažin
ta iš Rygos kilusi lenkaitė, 
labai jautriai įvertindama 
J. Kauko idealą išleisti lie
tuvišką laikraštį, sutiko, 
kad jos kraičio žymi dalis 
(2,000 rublių) butų pavesta 
“Varpui”. J. Kaukas, didis 
lietuviško kaimo ir Lietuvos 

“Varpe 
pasiraši- i

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugės iki 50 
metų amžiaus. Aš esu pasiturintis 
našlys 58 metų, gyvenu netoli Chi
cagos, turiu savo 45,000 dol. vėrtėa 
namus ir pinigų, turiu du automobi
liu. Galiu ir kitur gyventi, nes gyve
nu iš procentų. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Prašom rašyti šituo ad
resu:

A. B. c/o Keleivis 
636 E. Broadvay 
So. Boston 27. Mass. (52)

Apvalyk savo odą

: Švenčių proga, negalėda- 
* mas pasiųsti sveikinimus 
; asmeniškai geraširdžiams 
i Amerikos lietuviams, šiuo-: patriotas, vėliau 
'mi juos nuoširdžiai sveiki- bendradarbiavęs,

Silpnajam ypač svarbu 
suprasti vienybės reikšmę, 
bet iki šiol to dar daugelis 
nesupranta. Kad taip yra, 
rodo unijų skaičius, kuris 
nesudaro nė trečdalio visų 
dirbančiųjų.

v ces szvty lraslaacavi ofgViyng ovoau vzo
unijos turėtų vieną centrą, 

* į kuris, kaip kariuomenės ge-

Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone Juozas Rajeckas 
per Amerikos Balsą šitaip 
kreipėsi į Lietuvą:

Kalėdų švenčių proga vėl 
mintimis skriejame pas sa
vus. Mes ne tik prisimena
me tautiečius Tėvynėje, bet 
jiems ir užjaučiame. Dar 
daugiau, mano ir daugelio 
laisvų lietuvių visos gyve
nimo pastangos jiems auko
jamos.

Lietuvos atstovas Wa-i 
shingtone Juozas Rajeckas 
švenčių proga į Amerikos Į 
lietuvius kreipiasi šiais žo-’ 
džiais: :

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 40-tieji me
tai eina į galą. Jų bėgyje' 
įvyko visa eilė jubiliejinių 
kongresų, suvažiavimų, pa-! 
rodų bei minėjimų JA Vals
tijose, pradedant Vasario 
16-tos ir baigiant Vinco 
Kudirkos minėjimais. Pri
siminta : Šv. Kazimieras, 
Kudirka, “Aušros” pasiro
dymas, Vaižgantas, Darius 
ir Girėnas. Tie minėjimai 
buvo skaitlingi, didingi ir 
įspūdingi.

Ir plotkeles laužant ir 
dvasiojeJbūsime su jumis ir
■r ir m-—mm hm iiiiihiii Asaase*

ARTINASI KALĖDOS. GALVOJAME, KĄ DOVA
NOTI TA PROGA SAVO ARTIMIESIEMS. ATSIMIN
KIME, KAD KELEIVIS YRA GERIAUSIA DOVANA, 
NES JĄ GAVĘS DĖKOS PER IŠTISUS METUS. TAI 
KODĖL NEISRASYTI KELEIVIO KALĖDŲ PROGA 
SAVO DRAUGUI, AR PAŽ|STAMUI? METAMS 

TIK $4.

r
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
Jungia netartas bendram lietuviškam darbui, auklėja 

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį. ___

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
gilios smtrTr

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurtas yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
kmijosu ir SLA Centre- Rašykit* tokiu adresu:

DR. M, J. VINIKASN— Yuefc b N. T.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 pel. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina .........................................................  $2.00

ŠIRDIES RŪMAIąlr džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

ŠL1UPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykio tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODYINAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik až $8.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . . . (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)
/ Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, III.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname NVorcesterį ir apylinkę vaistais
mnmmnHHaaaHnMmanunmmnmaannm—

NEW ERA SHAMPOO
To rcmovc dandraff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prerent 
all hair troubies. it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Ezposition 
Denver, Colorado

Stebėtinas Naujas Gydymas 
Stebuklas

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gu, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada- 
rvKit i 6 cnenrj Dana ymą oc tizikob•
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
srvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur'$2.50, mokėti 

iiš kalno.
TROPICANA Dept. S 

P. O. BOX 305 
CLINTON. INDIANA

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus* 
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės Žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medieva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

$14 -

kartu au

Dr. D. PILKA 
E. Broadvn

So. Boeton 27,

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalia 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Licensed by USSk

135 W. 14tk SL, NEW YORK 11, N. Y^ TeL CH 3-2383
Atidaryta kasdien 8—6, sekmadieniais 8—4

MŪSŲ SKYRIAI
308 W. 4th Street 332 FiRmore Avė. 132 FraakBa Avė. 141 2-ad Avė ___
SO- BOSTON, MASS. BUFFALO L N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tel. AN 8-5440 Tri. MOhavk 2074 Tri. CHapel 4-4724 Tri. YU 2-4384
944 Literary Rd. 39 RayBMud Phu* W. 11339 Jee. Caatpee 432 W. Girard Avė. 
Clevelaad 13, Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Phibdelphia 23, Pa- 
Tri. TOver 1-14«1 Tri. MArket 2-2877 Tri. TOmasend 9-3984 Tri. WAIaet 5-8878 
Vhtats klausimais, ryžyje sa persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j 
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai sutaiką jums visus nūn *

_ PRADŠIUGINBITE SAVO ABTIMUOSH S SIUNTINIU KAL4DOMS.
Mūsų"didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100%

tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 8-7 savaitei (ere 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktu, oramonės gaminiu: 
avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis *

t

Galit Siųsti Tuos Bargeno 
Paketu* Iki Sausio 10 d.

SIUTINYS KAM—$54.00 
1 moters ar vyro rankinis laikrodis “Wega”
1 kašmiro moterų skara ar vyru šalikas 
1 pora nailono kojinių moterims ar crepe nailon kojinės

vyram
SIUNTINYS XA5O—$42.00

1 grynos vilnos angliškos medžiagos vyriškam kostiu
mui įvairios spalvos

1 šilkinis kaklaraikštis
SIUNTINYS XA60—$23.00

3 jardai grynos vilnas pirmos rūšies medžiagos moterų, 
suknelei visokiose spalvose

1 škotiška vilnonė skarelė
SIUNTINYS XA70—$24.00

1 grynos vilnos škotiška antklodė 54” x 54” įvairių spal
vų su gražiais pakraščiais aplinkui

2 poros moteriškų kojinių
1 setas moteriškų apatinių, didelio, vidutinio ar ma

žo dydžio
SIUNTINYS XA80—$39.00

1 grynos vilnos, geros angliškos medžiagos kostiumui 
mėlynas, rudas ar pilkas su dryžiais

1 vyriškas ar moteriškas sveteris su ilgom rankovėm.
į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS (EINA VISKAS: 

laisnis, muitas ir oro pašto apmokėjimas. Siųskit užsakymus.

Tazab ot London
51 Rettnoir St. CAMBRIDGE, Man. Tei: KI 7-S7M

MES ATLIEKAM. 
VISOKIUS SPAU L

Jei tamstoim reikia—

« DARBUS

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALTIAI8
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” apauetart padarys 

Ir įtusiųi greičiau ir pigiau, negu kurt non 

kita spaustuvė. Praiome kreiptis Muo 

"KELEIVIS"

tf.
• •/t

e
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Dr. M. Gimbutienės pasini- Laisvės Varpas nuo 2—3 vai. 
ta apie ankstybuosius meno

Mirė Veronika Rudis

paminklus Laisvės Varpo radijo pro
gramą nuo šio sekmadienio, 
gruodžio 28 dM pradedant, 
girdėsite iš tos pačios sto
ties nuo 2 iki 3 vai. popiet.

Reiškiame užuojautą 
A. Goceitos šeimai

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubo gruodžio 27 d. 
susirinkime dr. Marija Gim
butienė skaitys paskaitą a- 

i pie ankstyvuosius meno pa- 
SAUSIO 13 D. 3 VAL. POPIET THOMAS PARK Į minkius (su iliustracijomis

MOKYKLOS SALĖJ BUS IŠKILMINGAI MINIMA MŪ- ekrane). Po paskaitos kava,
SŲ TAUTOS DIDŽIOJO ŽADINTOJO DR. VINCO; per kurią bus pašnekesys Mes išreiškiame gilią už- 
KUDIRKOS GIMIMO 100 METŲ SUKAKTIS. KALBĖS i su Lietuvių Enciklopedjos uojautą Antano Goceitos 
PROF. J. PUZINAS. BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS • J.U0ZV Kapočium l žmonai Marijai ir sūnui
VAIDINS 6 VEIKSMŲ VEIKALĄ “VINCAS KUDIR- į Jj^uviskosios knygos leidy- Svitriui, netekusiems savo
KA”. JAME VINCĄ KUDIRKĄ VAIDINS ŽYMUSIS 
AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS, O BEVARDI, 
TĄ V. KUDIRKOS PAŽADINTĄ JAUNOSIOS LIETU
VOS ATSTOVĄ, — ANTANAS ŠKĖMA.

KIEKVIENO MŪSŲ PAREIGA ŠITOJ VISŲ BEN
DROJ ŠVENTĖJ DALYVAUTI.
■asssEsss:
A. Gustaitis sveiksta

1 bos klausimu.
Susirinkimas bus Tarp

tautinio Instituto patalpose, 
190 Beacon St., pradžia 
7:30 vai. vak.

Mūsų majoras be reikalo 
j Romą važinėja

Bostono majoras Hynes 
dažnai važinėja i Romą.

Rašytojas Antanas Gus- Šv. Kalėdų proga prisi- šiuos žodžius rašant, jis 
taitis buvo priverstas atsi- minkime ir tuos, kurie ken- Yra 5en kvykęs. kartu su 
gulti Carney ligoninėn, kur j čia badą ir šaltį Sibire ir kardinolu Cushingu. Aš- 
jam padaryta operacija. Li- į kitur, paaukokime Balfui Jarn. patarčiau geriau paa- 
gonis sekmadieni apleido'kiek kas gali. Jūsų vardu važinėti po Vokietijos ir 
ligoninę. Linkime greičiau bus pasiųsta Sibiro tremti- į Skandinavijos miestus ir 

niams vaistų ir būtinų re»k-! pamatyti, kaip ten miestai 
menų. Tebūnie Kalėdos *r- tvarkomi. Romoje jis to ne
tūno meilės šventė savoĮ pasimokys. 0 pasimokyti 
broliui kankiniui. : Bostono šeimininkui būtų į

Sveikinu visus Balfo ge-!
radarius ir linkiu jiems ma- i Imkime tik vienų pavyz 
lonių Kalėdų

pasveikti, nes didelis dar
bas laukia. Juk už kelių sa
vaičių A. Gustaičio vado
vaujamas dramos sambūris 
vaidina Vincą Kudirką. 
Ten jam begalės darbo.

Lietuvių draugijos 
nauja vadovybė

Ji buvo renkama gruo
džio 18 d. Išrinkti:. Pirm. t 
inž. Alexander Chaplik, 
vicepirm. Anthony Young, 
sekr. Albin Neviera, fin. 
sekr. John Roman, ižd. Jo-

BRANGŪS LIETUVIAI,

A. Andriulionis, 
Balfo skyriaus pirm.

Kam tas buvo 
reikalinga?

Gruodžio 14 d. Tautinės 
S-gos skyrius savo namuose 
surengė didžiojo varpinin-‘
ko dr. Vinco Kudirkos gi-; ... ...
mimo 100 metų sukakties * £atvemis dar ne
minėjimą. Viskas buvo taip, į su^Pu™n§^ yaiksciotį 

chv, Stanley Gnganavičius, fcaįD turėio būti. bet man1 To ' okletijos ar Skan

cnivi-i A rloncL’cc įaucnac, Voiva-
zvs Yuška, direktoriais: 
Adv. John Grigaius, Joseph 
Lekys, dr. Anthony Kapo-

brangaus vyro ir tėvo. A. a. 
Antanas Goceita mirė gruo
džio 11 d., 1958 m. sulau
kęs 58 m. amžiaus. Lietu
voje buvęs mokytojas; taip
gi mokytojavęs ir Vokieti
joje Kempteno stovykloje. 
Lai būna lengva jam šios 
šalies žemelėje. Goceitos 
žmona Marija ir sūnus Švit
rius gyvena 4020 Elm Str., 
East Chicako, Ind.

Antanas ir Filomena 
Valinčiai,
BriBgeport, Conn.

Graži eglutė lietuviškoj 
mokykloj

Nors pavėluotai, bet rei
kia prisiminti lapkričio 11 
d. mirusią seną “Keleivio” 
skaitytoją Veroniką Kers- 
liūtę - Rudienę iš Belmont, 
Mass. Tuoj po jos mirties 
jos vyras Jonas buvo ap
sirgęs ir tik dabar kiek pa
sveikęs mums pridavė žinių 
apie velionę.

Velionė Veronika kilusi iš 
Vilniaus srities, Amerikon 
atvyko 1908 metais, ilgą lai
ką gyveno Cambridge ir 
vėliau Belmonte. Jis palai
dota lapkričio 14 d. Bel
monto kapinėse. Velionė ką 
tik buvo išėjusi j pensiją po 
ilgų metų darbo Woodrub- 
ber Co., Watertown’e, ji mi
rė vos sulaukusi 65 metų 
amžiaus.

Velionė priklausė prie 
Dukterų ir Sūnų ir prie Jau
nuomenės draugijų, buvo 
Brightono ir Cambridge lie
tuvių klubų narė, taip pat 
priklausė prie VFW ir A- 
merikos Legiono moterų pa- 
gelbinių organizacijų.

Jos liūdi vyras Jonas ir 
duktė Olga, Jono Rudžio 
podukra. Velionės šeimai 
reiškiame širdingą užuojau
tą.

O. Girulienė pasveiko

Vyt. Stelmokas Clevelande pirmadienio rytą atėję ki-
---------  tos pamainos darbininkai

uždarytuosius išleido.Vyt. Stelmokas, Baltic Re
alty draudimo įstaigos vie
nas savininkų, trečiadienį 
išvyko į Clevelandą savo

ODOS PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy- 

riški gryno* odos pndsi vnrtoti 
: dukros ir žento R. Veito I Auių*k batuko
aplankyti. Grįš sausio 2 d. ’**“

__________________________ JEBEMIAH BERMAN CO.
2C7 Ceagreee 8L,Pasiėmė $5,290 ir išėjo

Du ginkluoti vyrai įėjo 
per užpakalines duris į ke
pyklą JSverete, 153 Main 
gt., uždarė savininką, 3 dar
bininkus ir vieną pirkėją 
kambary, kur tešla rūgsta, 
pasiėmė $5,290 ir išėjo, bet 
beskubėdami $1,600 paliko 
išmetę ant žemės. Ankstų
........ ..................... .. ................*...........................a^.s,a,a.n.a

KĄ TIK IŠĖJĘS GRA
ŽUS įDOMUS DARBO 
ŽURNALO NUMERIS 
GAUNAMAS IR KELEI
VIO ADMINISTRACIJOJ. 
JO KAINA $1.00.

PAMALDOS LUTUVIAM3 
EVANGELIKAMS

Km sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
uąiversiteto doktorantas ir ver
di šv. Raitą į lietuvių kalbą

Dr. B. Matulionis

Gruodžio 21 d. Lituanis
tikos mokykloj buvo Kalė- 

I dų eglutė. Programą atliko 
įdėli. Praeitos savaitės pra- Patys. mokiniai. Deklamavo 
idžioje Bostone gerokai pas-! daugiausia Jauniausieji mo-
i nigo. Tvarkingi namų savi- *?.ra“’ W tarPe buvo ir Ju- Ona Giru|ienė pracįų 
i ninkai nuvalė šaligatvius ir1 į'Ja Dabnckaite, trecios kar- vajt nam0 iš į'ar.
jau kitų diena būtum gale- hetuvaite kun atėjus, s, ne/ii o®/nės, kur jai buvo 
jęs vaikščioti šaligatviais ™d,en! »moky“« visai ne- <
be baimės kojas sušlapti, rn°kėjo lietuviškai.

' jei visi šaligatvius valytų. , Buvo suvaidinta 4 paveik- 
Yra betgi savininku, kurie a Karalaitė Teisutė.. 
tuo nesirūpina ir todėl net Svarbesniuosius vaidmenis 

:savaitės trale irawarlaiui atliko. L. Antanavičiūtė,G.

r EFoSeSa •

LIETUVIS BATSIUVIS J
ODA SIUNTINIAMS ►

Parduodu pirmos rūšies odą, au- » 
helius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
iiams į užjūrius .nupiginta kaina. ’
U lieku visus batsiuvio darbui * 
reit, sąžiningai ir duodu patari- * 
jus apie odas. Adresas: ►

|173 Eighth St., So. Boston ► 
Įnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-c 

us trečiadienius ir sekmadienius.* Telefonas: AN 8-0055 F
:*******★*****♦★♦★***♦*♦★ Jt

padaryta operacija. Linki
me ligonei ko greičiau vėl 
būti visai darbingai.

Dėl dukters ligos sunega
lavo ir jos motina, 85 metų

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
(Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
(ir taisymo darbus. Kainos priei- 
{narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
'kambinkit, pakiauskit mūsų kainų. 
’ Telefonas CO 5-5839 
<12 Mt Vernon, Dorshester, M

Bostono didžiosiomis Vakauzhitė, G. Karosaitė, 
Ž. Gimbutaitė, G. Kuncai- 
tytė, T. Durickaitė, A. Ei- 
va, A. Antanavičius, T. Žič
kus.

CUU&iaUO. uuuu&uuuuzuBuna

Adam Druzdis. dr. Joseph 
Antanėlis ir Alphonse 
Šidlauskas.

Kaip matome, beveik visi 
tie patys asmenys, kurie ii 
pernai buvo. tik kiek kitose 
pareigose.

Aukojo Balfui

Stasė ir Kazys Grūzdai 
Kalėdų sveikinimams skir
tą sumą paaukojo Balfui.

Operavo E. Andriušienę

Carney ligoninėj Elenai 
Andriušienei, dailininko V. 
Andriušio žmonai, padalyta 
tulžies operacija. Linkime 
ligonei greitai pasveikti.

Bostono mokyklos saugios

Gaisro Čikagos mokykloj 
išgąsdintos ir Bostono mies
to galvos susirūpino savo 
mokyklomis. Ugniagesių 
viršininkas, patikrinęs jas, 
pareiškė, kad jos bendrai 
yra saugios, nors ne be Įvai
rių trūkumų gaisro atžvil
giu. Tie trūkumai būsią pa
salinti.

Turėsime operą, 
meno galeriją

Po kelel ių metų ant Char
les upės kranto Į lytus nuo 
\\ ateilotvn tilto Brightone 
išaugs operos, teatro ir me
no galerijos rūmai, kurie 
vadinsis Bostono meno cen
tras. .Jų statyba prasidės 
kitą pavasari.

Dr. J. Petronis sugrįžo 
namo

Dr. J. Petronis, 3 savaites 
išgulė.ięs ( arney ligoninėj, 
sugrįžo iirtino ir <ia sveiks
ta. Linkime iam vreitai pas-1 
veikū

V. Kudrka buvo laisvumu-1 ^ūt^Tpo?,T^ žo namo labai patenkinti ‘
nis. Jis via miręs ir be jo; 
sutikimo nevalia jo taip ar 
kitaip krikštyti. JĮ turime 
pagerbti toki, koks jis buvo.

O gerbiamas jis juk ne 
dėl to, kad buvo katalikas 
ar nekatalikas, bet dėl to, 
kad jis buvo didelis lietu
vis,didelius darbus nudirbo 
mūsų tautai, ją šaukdamas 
pabusti ir keltis. Teisybė, 
jis dažnai gynė ir teisingus 
katalikų reikalus, kai caro 
valdžia katalikus be reikalo 
persekiojo, bet jis drįso ir 
popiežių pasmerkti, kai jis 
rėmė žiauraus caro politiką 
Lietuvoje, žodžiu, dr. V. 
Kudirka yra visų lietuvių, 
ir jis tegali būti minimas 
taip, kaip tas pritinka vi
siems lietuviams, nežiūrint 
ar jis yra katalikas ar ne
katalikas, tikintis ar neti
kintis. Kas kitaip daro, tas 
nusižengia pačiam V. Ku
dirkai, lyg norėtų ji panie
kinti. Nemaukime ant kaklo 
škaplierių tam, kas jų gy
vas būdamas nenešiojo.

pasimokyti. Ir šiemet mokyklos vedė- 
Ž-tis - ra Valerija Gimiuvienė.

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito **Keleivk)”, para
gink išsirašyti. Kaina me 
tams Uk 94.

Išnuomojamas patogių 5 kam
barių butas 440 E. 6th Street, 
So. Bostone. Kreiptis:

Lithuanian Furniture Co.
366 W. Broadway

■|
Kalendorius baigiamas 
spausdinti

Įdomus Keleivio 1259 metų 
kalendorius baigiamas 
spausdinti. Po švenčių jis 
bus išsiųstas tiems, kurie 
ji iš anksto užsisakė. Kaina 
ir šiemet tik 50 centų.

Autobusų streikas 
nesibaigia

II
* i

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1959 METŲ j
B• |

linkime savo klijentams ir visiems tautiečiams.• I
* B. Kalvaitis ir V. Stelmokas ------- Baltic Realty 1
i Real Estate ir Insurance brokeriai '
I 389 W. Broad way, So. Boston, Mass., Tel. AN 8-6030 j
i________________________________________________________________________________________________________________________________________ j

Praeitos savaitės gale ž 
valdžios tarpininkai mėgino ' 9 
Rytų Mass. bendrovės strei
kuojančius darbininkus ir 
bendrovę sutaikinti, bet ne
pavyko. Nėra vilties, kad j 
šiemet Jie susitartų.

Auka Vasario gimnazijai

Prof. Ignas Končius au
koja Vasario 16 gimnazijai 
S5 vieton kalėdiniu ir nau- 

Tuo nei jų nei užmautojo Į jametiniu sveikinimų, 
nepagerbsime. Nenorėkime
būti katalkiškesni už pačius 
katalikus.

J. V-ga. 1

Persvar»ty» pieno kainą

Suffolk aukščiausio teis
mo teisėjas Eugene Hudson 
'sakė Pieno kontrolės komi
sijai ne vėliau kaip sausio 
8 d. padayti viešą liudinin
kų apklausinėjimą (public 
hearing). Komisija nutarė 
tą apklausinėjimą padalyti 
sausio 8 d.

Aukojo Balfui

Bloga savaitė Goldfinui

Pagailėjęs dovanomis

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus. išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai- g 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų

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

3S2a W- BRO A DW A Y, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

_ Nuo 9 rvto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- a

I

DR. D. PILKA
Oflee Vi : M S M 4 

Sr bm 7 iki S

846 BROADWAY
80. BOSTON, MA— 
Telefonas AN 8-1820

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 8-4 ir S-8 
NedSUomia ir

pagal susitarimą

r:
I

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 

i Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas

Road 
Arti Uuhrau’a Csrasr 

DOkCHESTER, MA88.

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-9011 Į

Dr. J. C. Seymour
(LANDBIUS)

Ustaris Gydytojas Ir CMrargee 
Vartoja vBliaosioa konstnriudjss

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: noo 2-4, ano 7-S 
534 BROADNAT 

SOUTH BOSTON. MASB.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

• Praną Lembertą
REALTOR

537 E. BROADWAT 
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. rak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887
•nnnnm

«OtXXXXXXXXX5OCOO0O®O0OOG0O©O0©0©e0OGOeXJO©GOSGOGG<XXXXX?

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

Petras Pauliukonis Kalė-Į 3 mėn. kalėti, o jo sekre- į 
' du protja Baliui aukojo $5.1 torę lu dienų.

aukštiems valdžios pareigu- (NAUJAS ADRESAS)
nams milionierius pramoni- 390 We»t Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
ninkas Goldfinas jnaeitą Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
savaitę turėjo nemaža ne- į kitas RUSIJOS valdomas sritis.
yYjįdoiHJffm 'Wa'-hillP*tone nuują rūtą. avalynės, medžiagą, maisto, saistą ir xitko. \ isas išlaidas
. ... . . ' *r SSSR muitą apmoka siuntėja*.
jam reikėjo aiškintis teisme VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
dėl Įžeidimo kongreso, o PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
Bostone dėl teismo Įžeidi- Jį toliai! siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik- 
mO, nes jis nepaklausė jo ti ’tąr«šą >" aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
. , . * . . pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.įsakymo parodyti savo imo wkB.
niU knygų, 18 kurių butų ga- Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tcl- 
lima patikrinti, kiek tas l)a dėžėje, kurios dydis yra 15xl5x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki

milionierius turi mokėti įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai
mokesčių. Čia teismas jį *^Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- 
pripažino kaltu ir nubaudė nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS’i’I.

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
i Sinnl iniai priimami ka^dėrn mm S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais mm 

V iki 7 vak vak. ir acattodicataia nuo b rito iLt 2 po pietą.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir viciaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Janiška Plaia, Maaa.
TeL: JA4-4578

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

i Draudžiame nuo polio, viso- 
'kių kitokių ligų ir nuo no- 
llaimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
[Jąstice of the Peace—CeasUMe 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mase.

|Td. AN 8-1781 Ir AN 8-2481

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE A IN8UMANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MA8B.

Office TeL AN 8-0948 
■ra. 87 OMOLB STREBT

TeL FA 8-5515

KETVIRTIS a CO.

Bektrua Prietaisai
Ledus, pasuofaise 

878 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4448

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

TeffiaaTAN^uS


