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Kinijos Klausimas Vėl 
Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų Ooganizacija Svarsto Komunistinės 
Kinijos Įsileidimą Į Vietą Kinų Nacionalistų; Dau

gumas Valstybių Linksta Kinų Komunistus Įsi
leisti, Bet Dviejų Trečdalių Už Tai Nėra.

Amerikos diplomatai šias 
dienas daug dirba, telkia 
jėgas Jungtinių Tautų orga
nizacijoj už tai, kad kinų 
komunistai nebūtų priimti i 
tą organizaciją i vietą kinų 
nacionalistų, kurie dabar at
stovauja toje organizacijo
je visą Kiniją, nors jau 13 
metų, kaip yra išvyti iš pa-

risos Kinijos vyriausybė 
teisėtai nori tą salą prijung
ti prie viso krašto.

Kinijos klausimas JT or
ganizacijoj yra nemaža pai
niava ir tuo klausimu nuo
monės tarp Amerkos ir kai 
kurių jos sąjungininkų ga
na griežtai skiriasi.

CHRUŠČIOVAS PRIIMA SUOMI JOS PREZIDENTĄ KEKK.ONEN

Notosihirsko mieste Sovietijos diktatorius t h rumunas priėmė Suomijos preziden
tą Urbo Kekkonen. Rusai reikalavo ‘‘tartis" -u Suomijos vadais “dėl bendro pavo
jaus” iš vokiečiu, danu ir norvegu pusė-. Tas "pavojus” yra rusu išgalvotas, bet 
suomiai nuduoda, kad rusai tikrai yra s usirūpinę pavojumi ir tik prašė "pasita
rimus” atidėti po Suomijos rinkimu ir tikisi, kad rusai apie juos "užmirš.’’
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Kabos Vyriausybes Vadas 
Sakosi Esąs Komunistas

Kubos Vyriausybės Vadas Fidel Castro Viešai Skelbia, 
Kad Jis Yra “Marksistas-Leninistas Iki Mirities” Ir 

Tuo Būdu Pasirodė Tikroje Šviesoje; Visi Tvir
tinimai, Kad Jis Nekomunistas, Buvo Melas.

čios Kinijos ir laikosi tik 
Taivvano saloje.

Amerikos vyriausybė tiki
si, kad šiemet dar pavyks 
kinų komunistų i Jungtinių 
Tautų organizaciją neįleisti, 
bet to bus pasiekta tik pri
pažinus, kad klausimas gali 
būti išspręstas dviem treč
daliais balsų, o ne paprasta 
balsų dauguma.

Nemažai ir Vakarų vals
tybių linksta isileisti kinų 
komunistus i Jungtinių Tau
tų organizaciją todėl, kad 
kinų komunistai faktiškai 
valdo visą Kiniją, išskyrus 
tik Jaiuan (Formozos) sa
lą. o todėl būtų tik normališ- 
ka, jei kinų komunistai ir 
atstovautų Kiniją toje orga
nizacijoje.

Amerika yra priešinga ki
nų komunistų Įsileidimui to
dėl, kad turi sutarti su ki
nų nacionalistais Formozoj 
ir yra pasižadėjusi kinų na
cionalistus remti, jei komu
nistai bandytų tą salą užka
riauti. Pagal Amerikos vy
riausybės manymą, kinų ko
munistų negalima priimti i 
JT organizaciją ir todėl, 
kad kinų komunistai vedė 
karą prieš Jungtinių Tau
tų organizaciją Korėjoje ir 
tuo Įrodė, kad komunistinė 
Kinija nėra “taiki valsty
bė,” kaip to reikalauja JT 
čarteris, pagal kuri tik tai
kios valstybės gali būti pri
imtos Į tą organizaciją.

Kai kurios Vakarų valsty
bės mano, kad dabar, kada 
tarp rusų ir kinų iškilo aik
štėn nemaži nesusipratimai, 
būtų pats laikas kinų komu
nistus isileisti i JT organi
zaciją ir toje organizacijo
je bandyti rusus ir kinus dar 
labiau sukiršinti.

Dviejų trečdalių balsų JT 
seime už kinų komunistų Įsi
leidimą, bent šiais metais, 
nebus, bet po metų ar kitų 
kinų komunistų klausimas 
gali būti išspręstas ir komu
nistams prielankiu būdu.

Amerikos akyse betgi 
daugiau sveria tas, kad ji 
turi su kinų nacionalistais 
karišką sutarti ir yra Įsipa
reigojusi Formozos salą gin
ti nuo komunistų pasikėsini
mų, o jei kinų nacionalistai 
bus išmesti iš Jung. Tautų 
organizacijos, tada sutartis 
su nacionaline Kinija nebe
turės tokios svarbos ir už
sienyje daug kas tvirtins,

Kinų Pramonės
Gamyba Sumažėjo
Komunistų Kinijos pra-. 

mones gamyba šiais metais' 
yra daug mažesnė, negu 
pernai. Priežastis esanti ta, 
kad visame krašte jaučia
mas didelis maisto trūku
mas. Jau treti metai Kinija
turi blogus derlius dėl saus-1 • Iru, potvynių ir dėl komuni
stų nesiskaitymo su Kinijos
VSiSti6Ci3i? L in xab
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sus valstiečius suvarė i “ko
munas,” kuriose valstiečiai

Ginčas Dėl Klausimo Dominikonuos Kova Po Žeme Bandyta 
Ką Daryti su Kuba?\ Dėl Kau jo Režimo Atominė Bomba

sijės komi-Atominės energ: 
sija praneša, kari Nevarioje 

maža atominė 
bomba po žeme.
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Kubos vyriausybės vadas 
Fidel Castro guodžio 2 d. 
kalbėjo penkias valandas 
per televiziją ir radiją ir ta 
proga prisipažino, kad jis 
esąs “marksistas-leninistas” 
ir aiškino, kad pasaulis eina 
i komunizmą ir Kuba jo ve
dama žygiuoja į komuniz
mą. Tai pirmas Kubos vado 
toks prisipažinimas ir tas 
žymiai palengvins kovą su 
juo ne tik Kubos viduje, bet 
ir Amerikos vyriausybei.

Fidel Castro dar prisipa
žino, kad jis esąs priešingas 
“asmenybės kultui,” kitaip 
sakant pasisakė esąs komu
nistas chruščiovinio plauko, 
o ne Kinijos ar Albanijos 
tipo.

Iki šiol Kubos vadas pa
kartotinai tvirtino, kad jis 
nesąs komunistas. Tą jis sa
kė daug kartų vis pabrėžda
mas, kar tiktai Kubos prie
šai vadina jį komunistu. To 
kiais savo tvirtinimais F. 
Castro nemažai ir nekomu- 
nistų buvo Įtikinęs, kad jis 
nėra Maskvos beždžionė ir 
veda Kubos revoliuciją ki
tokiu keliu, negu ėjo bolše
vikiška revoliucija Rusijoj.

Kubos diktatūros aiškus 
pasisakymas už komunisti
nę santvarką kaip ji prakti
kuojama Sovietų Sąjungo
je, padalytas nežinia ko
kiais sumetimais. Castro vy
riausybės pozicijos Ameri
kos valstybių tarpe tas nesu
stiprins, bet, matyti, Ku
bos vadai mano, kad tuo bū
du jie užsitarnaus didesnės 
paramos iš Sovietų Sąjun
gos, kas jiems gali paleng
vinti grumtynes su visokiais 
ūkiškais sunkumais.

'Izviestija Atsakė 
Prez. J. F. Kennedy
Pereitą savaitę minėjo

me, kad prezidentas Kenne
dy davė pasikalbėjimą so
vietų laikraščio “Izviestija” 
redaktoriui Adšubiejui, ku
ris yra ir Chruščiovo žentas.
1 asikalbėjimas buvo išspau
sdintas “Izviestija” dienraš
tyje ir tuoj po kelių dienų 
tas pats laikraštis Įdėjo at
sakymą prezidentui.

1 Prezidentas Kennedy mi
nėjo, kad Berlyno krizę ga
lima išspręsti internaciona
lizuojant kelią iš Vakarų 
Vokietijos Į Berlyną, bet 
tą pasiūlymą “Izviestija” 
griežtai atmeta. Tą pasiūly
mą piktai atmetė ir rusų 
kvislingas lytinėj Vokieti
joj Ulbrichtas.

, Dėl kitų prezidento pasi
sakymų “Izviestija” pasisa
ko mandagiau, bet, žinoma, 
prezidento užsiminimui dėl 

i demokratiškos tvarkos nau
dingumo “širdingai” nepri
taria.

Beždžionė 2 Kartu 
Apkeliavo Žemę

Pereitą savaitę Amerikos 
mokslininkai paleido Į auk
štybes raketą su viena bež
džione. Raketa turėjo tris 
kartus apsukti žemę ir grįžti 
atgal Į žemę, bet po dviejų 
<emės apkeliavimų ji buvo 
luleista žemyn. Beždžionė 
š raketos buvo išgelbėta ir 
jos sveikata tikrinama.

Mokslininkai raketą nu
leido po dviejų žemės api
bėgamų dėl kai kurių tech
niškų priežasčių. Dabar dar 
nėra žinoma, ar dar šiais 
metais bus leidžiamas žmo
gus skristi aplink žemę. Tas 
pareis nuo to, kokios rūšies 
buvo ta techniška kliūtis, 
dėl kurios raketos bėgimas 
aplink žemę buvo nutrauk
tas po dviejų apibėgimų ap
link žemę. Astronautas, ku
ris keliaus aplink žemę, jau 
yra | askirtas.

Republikonų Partija 
Linksta į Dešinę

Republikonų partijos su
važiavime Kalifornijoj, ku
riame buvo aptariami tos 
valstijos rinkiminiai klausi
mai ir bendrieji politiniai 

! klausimai, aiškiai pa
sireiškė didelis pakrypimas 
Į dešinę ir kandidatas Į gu
bernatorius Kalifornijoj R. 

į Nixon turėjo pripažinti, jog 
partija turi turėti vietos sa
vo eilėse ir toli Į dešinę ei
nantiems žmonėms ir libera- 

i lams.

Amerikos valstybės, susi- ■ Dominikonų respublikoje 
jungusios i Amerikos \ ais- opozicijos partijos paskelbė 
tybių Organizaciją, dar nė-: generaiįnj ^reiką prieš pre-i 18£Progdmta 
i a vieningos dėl bendros po- zidenta Balaguer vyriausy-Į 
iitikos santykiuose su tas- jr reikalauja, kad tas bu- i
tio Kuba. vusio diktatoriaus Trujillo į sprogdinta po žeme po to

Kolumbijos .....'-----'-----------------------------------------------' —"—

rp..:i ai
vusio ------------ . , . . .
pastatytas prezidentas pasi- ;ai ™sai nutraukė susitai į- 

x . ! pasiūlė, kad sausio 10 d. su- trauktį išsavo vietos, 0 val. mą dėl atominių ginklų ban
bo gyvuliai. Pnes toki zmo- j surinktų visų Amerikos vals- džios ėdžias turėtų perimti ’--------

1 at^.tovai ir įklausytų opozicinių partijų atstovų
, Kolumbijos skundo pnes sudarytas bendras 
Kubos revonucinę vyriausy-
bę. Bet dalis Amerikos vals
tybių nenori to klausimo 
aiškintis ir nenorėtų,

buvo laikomi lyg kokie dar-

nių gyvenimo sukazarmini- 
nimą valstiečiai protestavo 
mažiau dirbdami savo kan
kintojams komunistams.

Duonos trūkumas atsilie
pia ir miestų pramonėje, 
gamyba mažėja. Kalbama, 
Kad kinų komunistai ban-

vvriausvbė

Prezidento Balaguer vy-

rlymų sulaikymo.
Rusai, kai užbaigė seriją 

komite- 8avo at°minių bombų, iš vi
so nemažiau kaip 31, vėl 
siūlė “susilaikyti” nuo ato
minių bandymų, bet toks jų

būtų kalbama apie kokias .. 
nors sankcijas prieš Kubą. I)aJe&°8»

kad riausyb® trauktis nenori ii veidmainiškas siūlymas
remia ginkluotos krašto

sū

dysią gauti maisto iš Ame- los valstybės mano, kad
todėl 

Kas laimės.
dar nežinia

rikos, bet kol kas tai dar yra svarstymas kokių nors ap- Balaguer šalininkai sako, 
tik kalbos. Jie jau pirko ne- saugos priemonių prieš Cas- kad jis užkirto kelią Trujillo 
mažai kviečių Kanadoje, tro vyriausybės propagan- šeimos grįžimui Į valdžią ir 
Australijoje ir kitur, bet d i- dą sukels i kojas ( astro į jo vadovybėje kraštas galė-
leliam badui pašalinti rei
kia milžiniškų maisto ište
kliu.B

Generolas \Valker 
Dirbsiąs Vienas

sukels 
šalininkus

i
kurių yra dau-

Geneiolas Edvvin A. Wal- 
ker, pasitraukęs iš armijos 
lėl politikavimo, sako, kad 
jis nesidės nė prie vienos iš Į 
dešiniųjų politinių grupių] 
grupelių, kurios dabar d y g- į 
sta visame krašte ir imasi į 
“kraštą gelbėti” nuo taria
mai gresiančios “bolševiza- 
rijos. ” Generolas AValker 
-ako, kad ii? tęs politinę ko-i 
vą, bet nesidės nė prie vie
los iš politinių organizaci
jų. bet dirbs vienas ir tikisi, j 
kad kraštas ji parems jo | 
kovoje prieš kraštui gre
sianti komunizmo pavojų. . .

KARDIN. MINDSZENTY 
BUS IŠLEISTAS?

giau ar mažiau visose Pie
tų ir Centralinės Amerikos 

i valstybėse. Todėl tokios val
stybės geriau linksta Kubos 
į klausimo iš viso neliesti, 
bent jau šiuo tarpu.

Betgi IauKiama. kad 13 
valstybių balsuos už AVO 
vadovybės susirinkimą ir už 
aptarimą Kubos klausimo.

Dervbos tarp komunisti
nės Vengrijos ir Amerikos 
pradedamos dėl kardinolo 
Mindszenty išleidimo išva
žiuoti iš Vengrijos i užsieni. 
Nno 1956 metu kardinolas 
gyvena Budapešte Ameri

LIŪTAS PYKSTA

Jaunas 19 menesių liūtas 
Detroite rodo savo nepasi
tenkinimą sargais, kurie jo 
neleido su tigrais į cirko 
sceną.Liūto "pyktis ” per
duodamas per radiją klau
sytojams. . .

tų būti geriausiai paruoštas 
laisviems rinkimams.

Nesutikimai reiškiasi ir 
krašto kariškose pajėgose. 
Kariuomenės dalis būtų ne
abejojamai parimusi Tru
jillo šeimos pastangas grįž
ti i valdžią. Karo aviacija 
pasisakė ir kovoja prieš 
Trujillo šeimos užmačias, 
bet karo aviacijos tarpe kai 
kurie karininkai sako. kad 
dabartinis karo aviacijos 
vadas nori pats Įkopti Į dik- 
atoi iaus sostą . . .

fungtin. Tautos Vėl 
Kariaus Katangoje?

kos ambasadoje, kur jis ga- 
kad gynimas Formozos sa- vo prieglaudą nuo rusų ir 
los nėra pateisinamas, nes vengrų komunistų keršto.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius V Thant Įs
pėjo Katangos provincijos 
Konge vyriausybę, kad JT 
organizacija nevergs ir grin
da pavartoti, kari sulaikytų 
Katangos kareivių sauvalia
vimus ir užpuldinėjimus 
prieš JT organizacijos ka
rius ir pareigūnus. Du auk
šti JT pareigūnai praeitą 
savaitę buvo primušti Ka
tangos kareivių, o iš viso 
jau 11 JT karių ir pareigū
nų yra “dingę" Katangoje. 
Spėjama, kad jie laikomi 
kur nors Katangoje kaip be
laisviai.

silaukė tik paniekos.
Jei kada prieis prie susi

tarimo atominius bandy
mus uždrausti ir tą draudi
mą kontroliuoti, tada Vaka
ių valstybės sutiks sulaikyti 
visokius atominius bandy
mus.

Amerikos vyriausybė pa
brėžia, kari požeminiai ban
dymai neužteršią oro ir to
dėl nėra pavojingi, o jeigu 
Amerikos saugumas reika
laus. tada Amerika darys 
bandymus ir ore, jei nebus 
susitarta bandymus uždįau
sti.

BOSTONO POLICIJA 
VAIDINO TELEVIZIJOJ

SENA PASLAPTIS

Prieš 21 metus dingo Pa
cifike Amerikos lakūnė A- 
meiia Ehrhard ir jos na
vigatorius Fred Noonan. Ju 
paveikslai čia matyti. Apie 
jų pėdsakus vis pasirodo 
žinių, bet kol kas nieko tik
ra nežinoma.

Dešimts Bostono policini- 
kų pasirodė esą televizijos 
aktoriai prieš savo norą. Jie 
ir viena “raktų” krautuvėlė 
ir dirbtuvėlė šiomis dieno
mis buvo rodomi visame 
krašte (išskyrus Bostoną ir 
apylinkes) ir visi galėjo ste
bėti, kaip Bostono policinin
kai ėjo pas “bukius” gal lai
mės išmėginti su arkliukais, 
o gal ir gauti užmokestį už 
mokėjimą tylėti. . .

Taip ar kitaip, Bostono 
geram vardui tie policinin
kai nepasitarnavo ir už savo 
darbelius turės aiškintis, o 
gal ir kitokių nemalonumų 
paragauti.

Policininkai ir kiti gemb- 
leriai Bostone buvo fotogra
fuojami iš vieno lango prieš 
lažybininkų centrą ir pas
kui. kai federaliniai agentai 
tą gemblerių lizdą atvyko 
kratyti, tada televizijos fo
tografai ir tą federalinės 
policijos žygi nufilmavo.

7vnn.ua
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Idėjų sėjimas
Prezidentas Kennedy pereitą savaitę turėjo pasima

tymą su sovietiško diktatoriaus žentu ii- Maskvos “Izvie- 
stija” redaktorių Adžubieju. Sako tai buvęs interview, 
nors tikrumoje tai buvo debatai, kiek primenantieji R. 
Nixon’o ‘‘virtuvės debatus” Maskvoje su Adžubiejaus 
uošviu Chruščiovu. Adžubiejus nesitenkino davęs klau
simus, bet polemizavo ir kritikavo prezidento pasisaky
mus ir, kaip ta garsioji moterėlė, stengėsi pasakyti pasku
tinį žodi. Vienpartinės spaudos žmogui iš totalitarinės 
diktatūros krašto, kur tik viena nuomonė spaudoje tėra 
atstovaujama, bandymas polemizuoti su prezidentu ir 
kitikuoti jo žodžius yra suprantama. O prezidentas Ken
nedy leidosi į tokius debatus turėdamas vieną tikslą— 
pasėti rusų galvose šiek tiek kritiškų idėjų, iš kurių gal 
kada išdygs, išaugs ir pribręs demokratiškos idėjos val
stybės tvarkyme.

Prezidentas užsiminė, kad Amerika labai geibia de
mokratinį valstybių tvarkymąsi ir priminė, kad įusai. ne
žiūrint pasižadėjimo Jaltoje, nedavė Europos rytų tau
toms progos laisvai pasirinkti, kokios santvarkos jos no
ri ir kad tos tautos dabar jokio pasirinkimo neturi—jos 
valdomos diktatoriškai, o jų valios niekas nė neklausia, 
tik pritarimo reikalauja. Taip yra dabar ir Kuboje . . .

Chruščiovas jau prieš kelis metus pasakojo prancū
zų socialistų delegacijai, kaip komunistų partijos valdan- 
ęioj viršūnėlėj, prezidiume, Berija buvo nušautas ir jau 
lavonui atšalus buvo suuostas “teismas,” kuris lavoną 
“nuteisė” sušaudyti. Dabar Chruščiovas tą istoriją pakar
tojo komunistų patikimųjų vadų vaišėse ir sakė, kad jis 
atidengia “istoriją.” Berija, vienas iš kolektyvinės vado
vybės vadų, buvo nušautas aukščiausių vadų posėdyje. 
Kai Chruščiovas tuo giriasi, jis visam pasauliui atiden
gia, kad Sovetija, po 44 metų “leninizmo” vis dai- tvar-

teroru. Pirma Maskvoje, o 
paskui Ukrainoje Chruščio
vas garsiai ir net isteriškai 
šūkavo apie liaudies priešų 
naikinimą ir rodė tokį be-j 
gailestingą kiaujo troškimą, 
kad jam tikrai priklauso, 
“šlovinga” vieta šalia bude
lio Stalino. Iki 1938 m. sau
sio mėn. Chruščiovas buvo 
Maskvos srities kompartijos 
pirmuoju sekretorių ir kai 
ėjo garsiosios bolševikų va
dų bylos, Chruščiovas dary- ‘ 
davo pranešimus partijos 
narių susirinkimuose ir ant 
teisiamųjų bolševikų vadų 
liedavo pamazgas kibirais, 
štai vienas pavyzdys kaip 
Chruščiovas niekino Gamar- 
niką, žymų generolą ir seną 
komunistą, kurs prieš Tu- 
chačevskio, Uborevičiaua, 
Jakirio ir kitų generolų “tei
smą” nusižudė. Chruščiovas 
Gamarniką vadino “trockis- 
tiniu pardaviku, tėvynės iš
daviku,, liaudies priešu,” 
kuris “šlykščiai užsimaska
vęs vedė savo ardomąjį dar
ba” ir grasino visiems to
kiems, kaip Gamamikas, Ja- 
kiris, Tuchačevskis ir kt., 
kad:

"Bet tegu žino priešai, kaip 
giliai jie besėdėtų savo urvuose, 
kad mes juos išaiškinsime ir 
sunaikinsime, sutrinkime prie
šus visus iki paskutinio į dul
kes ir paleisime jas pavėjui.

DOMINIKONU RESPUBLIKOJ NERAMU

Dominikonų respublikos sostinėje .Santo Domingo 
žmonės nerimsta, reikalauja šluoti lauk visus Trujillo 
31 metų diktatuos likučius. Kariuomenė ten eina po
licijos pareigas ir tik kariuomenė ir begali krašte pa
laikyti tvarką, čia matyti kareivių būrys gatvėje, ku
ris daboja, kad uždraustomis valandomis niekas ne
vaikščiotų gatvėmis. Neramumai Dominikonuose dar 
tęsiasi ir iš len galima laukti visokių naujienų ir net 
staigmenų. Kraštas gyvena revoliucinį karštį.

Kongo respublikoj vaka
re -x i it) ii’ lytų valstybės vis darPereitą savaitę prekybos ~ ,* 1 J žvejoja di-umstame vande

nyje ir žvejos, kol viena ar

185 milionai amerikiečių
Pereitą savaitę prekyt

depratamentas paskelbė,
kad Amerikos gyventojų ~ “j "ims “viršų''* arbi 
clcinčiu« ian 1 8 S mi- puse ims virbų, 41 Daskaičius jau pasiekė 18o mi k R respublika su
ltonų, arba nuo pernykščio , °v skils i dvi ar tris dalis.gyventojų surašinėjimo ba- f ...
landžio 1 d. gyventojų skai- Kol kas JT oi ganizacija 
čius iki dabartinio laiko pa- įar nepradėjo karo prieš 
augo virš penkių milionų. katangos separatistus, ir 

Nuo prezidento Kennedy dar nie^° napadaiė, kad

kosi pagal laukinių vilkų “konstituciją”—kuris iš vadei- įkad ir P*****0 nel,ktų iš tų pra-
, , .x - i i- , . i keiktu socialistinės tėvynėsvų sugeba kitus pagauti uz gerkles, tas yra “genijus,” gi- ir

liausiąs marksizmo-leninizmo žinovas ir jo žodis yra vis- iia
(“Prav-

1937 m. birželio 6 d.)
ką nusveriantis. Į taip valdomą kraštą prezidentas Ken- Į
nedy metė mintį, kad demokratinis, laisvas tautos apsi- Sekamą dieną savo ata- 
sprendimas yra labai brangus dalykas. Prezidentas Rusi- skaitiniame. pranešime tas 
JOS pavyzdžio neminėjo, bet ^Įvejantieji rusa, ir patys ',aužfei jr Rad
supras, kad kalbama apie jų kraštą, kur pasišovę valdyti •
žmonės smurtu veda kraštą į “laimingą” ateitį, o jei kas “Mūsų partija be gailesčio 
nenori eiti ar netiki į tokią ateitį, tiems valdantieji bizū- ‘ sudaužys pardaviku ir išdavikų 
nu ir kalėjimu kala į makaules savo išganingą “mokslą.”

Sovietų Sąjungos laukinių vilkų konstitucija kiekvie
nam Sovietijos gyventojui yra gerai žinoma. Valdantieji 
diktatoriai tame krašte nesugeba valdyti ko nors nepul
dami, neuidami, nesiundydami visų šunų ant kokios nors

bandą. nutrins nuo žemės pa 
viršiaus visą trockistinę ir de
šiniųjų dvėselieną/’ (“Pravda 
1937 m. birželio 7 d.)

Laisvė nedaloma
Vid. ir Rytų Europos So-1 prievarta, prieš tautų valią, 

cialistų Unijos Konferenci- j įvedę ten Sovietų diktatūri- 
ja Romoje 1961 m. spalio! nę santvarką;
20-21 d.d., be kitų. priėmė • protestuoja prieš naudo- 
šitokią rezoliuciją: j jimą piktam santykių su

Kongo kariai, išskerdusieji 
13 italų beginklių lakūnų, 
būtų nubausti. Atrodo, kad 
tvarkos darytojai nesijaučią 
labai saugūs...

O juk jau antri metai, 
kaip tarptautinė armija su
sirinko Kongo džunglėse ir 
rengėsi parodyti, ką ji gali. 
Kol kas nieko ypatingo ne
parodė.

A. Stevenson’as kaltina
Amerikos atstovas JT or

ganizacijoj įteikė tos orga
nizacijos vadovybei platų 
kaltinimą prieš rusų koloni
alizmą Rylų ir Centro Euro
poje. Amerikos atstovas pa
tiekė daug medžiagos ir ra
gina tas valstybes, kurios 
taip garsiai protestuoja dėl
Vakarti kolonializmo liku-£
čių Afrikoje, pagalvoti apie 
naują rusišką kolonializmą, 
kuris pavergė visą eilę tautų 
ir kartu drįsta dėtis “koloni
alizmo” priešininku. Tą ru
sų veidmainybę daugelis 
Afrikos ir Azijos tautų ne- 

tas-leninistas” ir būsiąs to- nori suprasti, nes jų visas 
kiu iki mirties. Kuba bus Rėmęsis yra kreipiamas į

išrinkimo 1960 metais lap 
kričio mėnesį iki dabartinio 
laiko Amerkos gyventojų 
skaičius padidėjo 3 milio- 
nais.

Gyventojų skaičiaus au
gimas kituose, ypač taip va
dinamuose ūkiškai atsiliku
siuose kraštuose, vyksta dar 
sparčiau ir kai kur žmonių 
daugėjimas yra skurdo pa
grindinė priežastis.

Amerikoje gyventojų dau
gėjimas nėra ūkiška prob
lema. Maisto ir pramonės 
išdirbinių čia niekam nepri
trūks, bet gyventojų ir ypač 
dirbančiųjų daugėjimas ke
lia prieš visą kraštą klausi
mą, kaip skatinti ūkio kili
mą, kad visiems norintiems 
ir galintiems dirbti būtų pa
rūpinta užtenkamai darbo. 
To klausimo Amerika dar 
nėra išsprendusi.

“Leninistas iki galo”
Kubos diktatorius Fidel 

Castro vienoje kalboje pasi
sakė, kad jis esąs “marksis-

Rytų Europa ir Azijos ir Afrikos tautomis,' komunį«tinė valstvbė be i Europos valstvbių dar užsi-
Azijos bei Afrikos tautos ^Sovietų jėgos politikos ir demokratiškų rinkimu ir be likusias kolonijas.

nedaloma, ir imperialistinių siekimų tiks- demokratinių laisvių. Ją j Kanados vyriausybės va- 
ais’ priešakyje das J. Diefenbaker neseniai

Laisvė vi a 
dėl jos turi būti kovojama 
visur, kur jai yra pavojus

valdys Castro

1938 m. pradžioje Chru- arba ji yra varžoma. Ar ko-
ščiovas paskiriamas Ukrai 
nes komunistų partijos pir
muoju sekretorių, kas tuo

“antipartinės” ar “berijinės” arba “liaudies priešų” opo
zicijos. Toks gerklių kramtymasis per 44 metus turėtų 
galvojančius rusus nuteikti palankiai demokratiškam metu reiškė ir pirmuoju ko-

va
si

yra vedama laisvei pa-

tiki, kad Rytų Europos, “Suvienytos Kubos Sociali- žadėjo, kad Kanada bandys 
kaip ir naujos Afrikos bei stjnės Revoliucijos Parti- JJ seime iškelti rusų koloni- 
Azijos valstybės, ne tik šie- jos” Castro dar pasigyrė, alizmo siautėjimą Europoje,

iekti. ar atstatyti, ar apsau- • kia tų pačių .aisves ir lygy- kajp taj dabar daro dau- bet pinna teirausis pritari-

tvarkymuisi, kur žmogus nėra matuojamas valdiška mie- 
ra ir pagal tą vertinamas, bet gali pats galvoti ir be “ge
nijų” pasirinkti sau dievus, kokius jis nori arba ir neno
ri garbinti.

Prezidentas priminė rusams, kad tik taika gali ir 
jiems užtikrinti geresnį gyv enimą, kui-io rusai yra išsiilgę, 
nes ant kupros jiems užsikorę diktatoriai apie žmonių 
gerbūvį užmiršta rūpintis, kai juos dilgina imperialistinio 
niežo pagundos ir noras pasaulį atvesti į rusiškojo bol
ševizmo tikėjimą.

Ta proga prezidentas Kennedy pasakė rusams, kad 
jų vyriausybės užgaidos ir reikalavimai Berlyne didina 
karo pavojų, nors tos rūšies nesusipratimai norint galima 
išspręsti nemosikuojant atominėmis bombomis.

Jei yra “krizė” ir “įtempimas”—kalti Sovietijos dik
tatoriai. Tokią tiesą prezidentas pasakė naujojo vilkų 
gaujos genijaus žentui, o kokios tų žodžių pasėkos bus 
įusų galvose, tą tik ateitis parodys. Sėkla mesta, ji gali 
pataikyti i gerą dirvą, todėl ir bandymas gal nenueis nie
kais. * |

munistų skerdiku. Tų pačių

goti, ji kyla iš tų pačių aspi 
racijų. Todėl tarp tų. kurie 
siekia panaikinti koloniali-

metų vasarą Ukrainos ko-Įnę priespaudą Afrikoje, už- 
munistų partijos žurnalas' tikrinti naujų Azijos-Afri

APŽVALGA
NIKITA CHRUSCIOVAS linas įsakė skersti komuni- 

IR STALINAS stus, kurie nebuvo jam išti-
Stalinas nuvainikuotas ir ar ?alii° •»«! )»". neii- 

gerokai apspjaudytas. Bet'!*"”1’ t,k"uo.to laiko Sta- 
klaidinga būtų manyti, kad |,lnasT P^are nevisai ge- 
pasmerkdami “asmenybės l!aįJ.alP ' a"
kultą” Sovietų Sąjungos chra"ėfov^ ° '

Perduag smerkti Staliną 
Chruščiovas vargu ir gali, 
nes pats Chuščiovas yra sta
linizmo auklėtinis ir patsai 
buvo vienas Iš žiauriausių

“Bilšovik” išduoda Chruš
čiovui tokią atestaciją dėl 
jo budeliškų nuopelnų. Jis 
rašo:

‘‘Bėgai lemtingas naikinimas 
liaudies priešų—trockistu. bu- 
charininkų, buržuazinių nacio
nalistų ir visos tos šnipiškos 
bjaurybės—prasidėjo tiktai po 
to, kai Visasąjunginės Komuni
stų partijos centro komitetas 
pasiuntė į Ukrainą vadovauti 
Ukrainos Komunistų Partijos 
centro komitetui nepalaužiamą 
bolševiką ir stalinietį Nikitą 
Sergiejevičių Chruščiovą. 
(“Bilšovik Ukrainy” 1938 m. 
liepos mėn.)

Apie Chruščiovo skerdi- 
kiškus nuopelnus kalba ir 
Stalino vardo “obkomo” 
pirmas sekretorius Ščerba
kovas. Jis rašo:

“Aš pasirašau po draugų 
nuomone, kad tikrasis, begailes- 
tingas liaudies priešų sunaikini
mas Ukrainoje prasidėjo tik po 
to, kai Visasąjunginės Komuni
stų Partijos centro komitetas 
pasiuntė draugą Nikitą Sergie
jevičių Chruščovą vadovauti 
Ukrainos bolševikams.

“Dabar Ukrainos liaudis ga
li !>ūti tikra, kad sunaikinimas 
lenkiškų ir vokiškų fašistų a- 
gentų bus davestas iki galo, kad 
liaudies priešai visi iki vieno 
bus sunaikinti.’” (“Visti” 1938 
m. birželio mėn. 17 d.)

Tokių kruvinų pasisaky
mų apie Chruščiovą ir pa
ties Chruščiovo yra devy-

kos valstybių nepriklauso
mybę ir atstatyti laisvę Ry

bes principų, bet taip pat komunistinių partijų mo JT narių tarpe. Kaip
gyvybiniai suinteresuotos , vadaj, kad jis esąs priešin- į seksis Kanadai verbuoti ša- 
remti: . ; gas “asmenybės kultui,” va- Uninkns. tam via„«imiii an.

• 3 k '^un^ines. Tautas, ku- Einasi, išpažįsta leninizmą.
rios butų pajėgios ginti ma- kaip jf aiškina chruščio-
žas tautas prieš didžiųjų 
valstybių dominavimą ir

tų Europoje, yra būtinas padėti svetimų įsikišimų bei

komunistai visai atsiribojo 
nuo Stalino kruvinojo dar
bų. Taip nėra. Stalinas ko
munistų smerkiamas už jo 
kai kuriuos darbus, padary
tus tik po 1934 metų, Ank-'
stesnieji Stalino darbai, jo Stalino skerdikų. Apie Ni- 
pravesta žiauri kolektiviza- kitos Chruščiovo pasižvmė- 
cija ir jo dirbtinai sukeltas stalininėse skerdynė-
badas Ukrainoje, nuo kurio se {a®° “Socialističeskij Vie- 
žuvo milionai žmonių, ne- steik,” rusų socialdemokra 
įskaitoma į Stalino prasi- tų organas vėliausioje lai- 
žengimų skaičių. Tik kai doje (lapkričio mėn.)
Stalino politinė policija pa- Chruščiovo karjera prasi- j ni°s „

stpriausias solidarumas.
Pastarųjų laikų patyri

mas rodo, kad priespauda,, 
betkur ir betkurioje formo- 
je ji būtų, reiškia pavojų vi
sam pasauliui. Laisvė vieno
je pasaulio dalyje negali bū
ti laimėta, nusileidžiant jos 
panaikinimui kitoje dalyje; 
Angolos laisvė nebus pa
greitinta, jeieru bus sutikta 
su priespauda Vengrijoje, 
ar su Sov. Sąjungos Pabal
tijo valstybių aneksija.

• # *
Rytų ir Vid. Europos So

cialistų Unija sveikina bu
vusias kolonijas Azijoje ir 
Afrikoje, gavusias nepri
klausomybę, ir skaito, kad 
tai vra labai padrąsinantis 
mūsų laikų įvykis, aštriai 
kontrastiškas su Sov. Są
jungos neo - kolonializmu, 
pavergusiu buvusias Rytų 
Europos nepriklausomas 
valstybes;

smerkia Sovietų valdovu 
veidmainystę, kurie dedasi 
esą kovotojai dėl Afrikos ir 
Azijos tautų laisvės, patys 
laikydami pavergę Rytų Eu
ropą, išnaudodami ją eko
nomiškai, rusifikuodami, ir

vo karjerą padarė žengda
mas per komunistų lavonų
krūvas. Toks yra naujausias 
Sovietijos genijus vadas, 
kuris kratosi stalinizmo pats 
iki ausu būdamas staliniz-

3 dėjo ai Stalino kniviniioju' r0<10> ka<i Chruifiova, sa- m išsimurzinęs.

agresijų aukoms:
b) tarptautinį ūkio plana

vimą bei bendradarbiavimą, 
apsaugojant mažas valsty
bes nuo išnaudojimo;

c) padaryti galą ginkla
vimosi varžy’boms, už nusi
ginklavimą su veiksminga 
kontrole.

Rytų ir Vid. Europos So
cialistų Unija solidarizuoja 
su socialistų partijomis ir 
socializmo pionieriais Azi
joje ir Afrikoje. Kaip Rytų 
Europos, taip ir Azijos bei 
Afrikos socialistų pareiga— 
patiekti savo tautoms Socia
listų programą, kuri derintų 
ekonominį planavimą su 
laisve.

Patyrimai Rytų Europoje 
rodo pasauliui, kad socializ
mas negali būti pasiektas be 
demokratinės santvarkos; 
industrializacija, ekonomi
nis planavimas ir nacionali
zavimas gali tik demokrati
nėje santvarkoje realizuoti 
socializmo tikslus. Laisvės 
panaikinimas po priedanga 
socializmo veda į tyroniją, 
bet jokiu būdu ne į bendruo
menę, kurią verta būtų va
dinti socialistine.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLU 
JOJE NAUJAS ADRESAS

1 Stewart Street, 
Moeeend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

vas ir Maskva, o ne Pekinas 
ir Albanija.

Esant viršūnėj lengva pa
sakyti, kad būsiu “marksis- 
tu-leninistu iki mirties,” bet 
Kubos darbininkams ir val
stiečiam. nekalbant jau apie 
inteligentiją ir viduriniųjų 
sluoksnių žmones, Castro 
pasirinktas bolševikiškos 
diktatūros kelias į ilgą sau
valės kelionę, gali atrodyti 
kiek kitaip. Tik balso jiems 
Castro žada neduoti savo 
nuomonei pareikšti.

O jei Kubos žmonės pa
norės, kad ir jų balsas būtų 
išklausytas, jie turės nesi
tenkinti klausimu per tele
viziją ir radiją, ką Casro 
mano, bet turės ieškoti vėz
do savo “išganytojui” paro
dyti, kad ir jie gali turėti 
savo nuomonę ir ją net pa
reikšti.

Kongo painiava
Su dideliu triukšmu iš JT 

Kongo “gelbėtojų” tarpo 
pasitraukė Airijos diploma- 
tos ir Katangos srities JT 
karo pajėgų viršininkas O’ 
Brien. Jis sako, kad nebega
lėjęs savo pareigų eiti. nes 
Anglija ir Prancūzija dariu
sios į jį kažkokį spaudimą. 
Kaip prancūzai ir ypatingai 
anglai jį “spaudė,” airių di
plomatas plačiau nepasako
ja, bet ir be sakymo galima 
įsivaizdinti, kad anglai ir 
prancūzai Afrikoje nenori 
Gizengų ir kitokių Maskvos 
remiamų politikierių šeimi
ninkavimo.

lininkus tam klausimui ap
tarti ir rusų kolonializmui 
pasmerkti, galėsime spręsti 
tik kitais metais.

Dominikonų krašte
31 metus Dominikonų re

spublikoje viešpatavo žiau
ri, grobuoniška Trajillo dik
tatūra. Diktatorius ir jo rė
mėjai be gailesčio naikino 
opozicijos žmones ir niekas 
dar nesuskaitė, kiek aukų 
pareikalavo kruvinas Tru
jillo šeimos ir su jais susi
dėjusių karininkų viešpata
vimas.

Nušovus diktatorių š. m. 
gegužės gale, Dominikonų 
respublikoj opozicija pradė
jo kilti iš nebuities, vėliau iš 
užsienio pradėjo grįžti se
niau pabėgę opozicijos žmo
nės ir dabar tame užguitame 
krašte opozicijos paskelb
tas streikas jau apima visą 
kraštą ir paraližuoja visą 
gyvenimą.

Bet grįžimas į demokra
tiją po 31 metų kruvinos ir 
negailestingos diktatūros 
nėra ir negali būti lengvas. 
Reikia juk apsivalyti nuo 
diktatūros palikimo. Reikia 
kaip nors išlyginti padary
tas skriaudas, reikia atimti 
Trujillo šeimos ir pakalikų 
suvogtą turtą. Kaip visą tą 
padaryti be reformų vyriau
sybės ir be neišvengiamo 
griežtumo. Už tokią vyriau
sybę Dominikonų žmonės 
dabar ir kovoja. Reikia ma
nyti, kad jų kova bus sėk
minga ir nešvarios diktatū
ros palikimas bus iš pagrin
dų iššluotas.

J. D.

t



Nr 49, Gruodžio 6, 1961 KELEIVIO. SO. r>Ooiv»”T a uMdpi^ ticvioa

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

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

Laisvės kova ■ visų reikalas čių nesustiprins. Nepasiseki
mų gali būti, bet jų neturė
tume bijoti. Jei jų paisytu-

----------------- me, tai turėtume išsiskirstyti
Iš Vliko prezidiumo primininko dr. A. Trimako praneši- įr palikti tautos ateities rei- 

mo Vliko suvažiavimui lapkričio 25 d. kalą likimui spręsti, kas
... .. ,. ....... ., laisvės jai tikrai neatneš.“'Apžvelgęs šių dienų į-,aiškėja ir nenorėdamas pa

temptą politinę padėt}, dr. Į silikti kiašte, bandė prisi- 
A. Trimakas tęsė: Įtaikinti prie laiko reikalavi

„Politikoje nieko nėra 
pastovaus. Visa keičiasi lai
ko tėkmėje, pastovus vien 
žmonių troškimas siekti lai
mės, gerovės ir laisvės.

„ši nuotaika jaučiama pa
vergtame krašte, nepaisant 
okupanto grasinimų ir tero
ro veiksmų. Maskvos tarnai 
ir agentai stengiasi kiekvie
na proga niekinti mūsų da
romus žygius tautai laisvin
ti. Jie tam negailėjo nei pa
stangų nei lėšų. Kiekviena 
proga buvo išnaudota pulti

mų. Religinis persekiojimas 
tolygiai tęsiamas, nes baž
nyčia ir šeima pasiliko lie
tuvybės tvirtovės. Į jas 
Maskva ir kreipia savo smū
gius.

„Šią nelemtą padėti daug 
kartų teko nušviesti Vakarų 
atstovams per paskutiniuo
sius metus ir pakartotinai 
prašyti nepalikti Lietuvos 
bylos kanceliarijų stalčiuos. 
Tai būva padaryta žodžiu ir 
raštu naujajai šio krašto ad
ministracijai pradėjus veik-

Toliau dr. A. Trimakas 
suminėjo, kas daryta infor
macijos srityje: leista Eltos 
biuleteniai net 6 kalbomis, 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 40 m. sukakties proga 
išleista anglų kalba jo na
rtų atsišaukimo 10,000 egz., 
taip pat ir Vliko atsišauki
mo Vasario 16 proga: su
šelptas lėšomis akademinio 
jaunimo anglų kalba lei
džiamas Lituanus žurnalas, 
ispanų kalba išleistas K. Či
biro paraoštas leidinėlis a- 
pie sovietų kolonializmą 
Lietuvoje, taipgi pavergtoje 
Lietuvoje bei Sibire sukurtų 
eilėraščių rinkinys „Rūda 
ir Rauda“ ir t.t.

„Radijo programos mūsų 
broliams pavergtame kraš
te informuoti“, sakė dr. A. 
Trimakas, „buvo tobulina
mos, kreipiant ypatingą dė
mesį į Maskvos pastangas 
rusų kalbai, kultūrai ir kny
goms primesti, šiandien jau 
ne paslaptis, kad sovietai

FORTKNATAS J. BAGOČIUS Vieningas Vliko suvažiavimas
Paskutiniajame numery 

buvo trumpai paminėtas 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) 
suvažiavimas New Yorke 
lapkričio 25-26 dienomis, o 
šį kaitą kiek plačiau apie jį 
pakalbėsime.

Vlike, kaip žinome, daly
vauja viso 9 partijos ir są
jūdžiai, būtent: socialdemo
kratų, Liaudininkų, ūkinin
kų, krikščionių demokratų 
partijos, ūkininkų sąjunga, 
darbo federacija, vienybės 
sąjūdis, vilniečių sąjunga 
ir Maž. Lietuvos rezistenci-

Aišku, tik gerai paruošta 
medžiaga tėra vertinga, 
stengiantis supažindinti su 
mūsų byla laisvąjį pasaulį.

Svarbus reikalas ir krašto 
informavimas. To, kas iki 
šiol daiyta, nepakanka. Bū
tina sukurti būsimos Lietu
vos paveikslą. Krašto paver
gėjai sako, kad mes norime 
atkurti Lietuvą su senais 
dvarais, kapitalistais ir t.t., 
mes turime pasakyti, dėl 
kokios Lietuvos kovojame. 

! Tai nėra lengvas darbas, bet 
galimas.

Turėjo būti atskiras inž.

vadinamus nacionalistinius-1 ti, sveikinant prezidentą 
buržuazi n ins sluoksnius, vei- Kennedy ir \ alstybes Sek- 
kiančius užsieny prie Tary- retorių Dean Rusk. Vėliau 
bų režimą. Kadangi sovieti- Prezidentui vykstant į Pa- 
nė agitacija visvien neturė- ryžių, Vieną, Londoną ir 
jo pasisekimo lietuvių tarpe nutarus prabilti Jungtinėse 
ir nepalaužė jų noro laisvai Tautose, mūsų pageidavi- 
.gyventi, buvo sustiprinta buvo pakartoti. Be to, 
rusinimo akcija. Atgaben- Vakanj užsienių reikalų mi- 
tieji rasai plačiau reiškėsi misterių konferencijos Wa- 
viešajame gyvenime, dau- shingtone ir JT Gen. An-
giau buvo privežta rusų kai- bruka rusų kalbų Lietuvai
ba leidinių u- spaudos, nors ir "ori padaryti ją pagrin-

dine, išstumiant lietuvių

Gruodžio 7 d. sueina 10 metu nuo jo 
mirtie'. Mirė 61 melu amžiaus. Velionis 
buvo “Kovos*' administratorius. “Kelei
vio” bendradarbis, visoj Amerikoj žino
mas tisuomenininkas. žymus kalbėtojas.

ja. Seniau jame dalyvavo ir i A. Baraduko pranešimas a- 
tautininkai su frontininkais pie tai, kaip daugiau jauni- 
(krikščionių atskala), bėrimo į Lietuvos laisvinimo 
jie išėjo. i darbą įtraukti, bet pranešė-

Ir šiame.suvažiavime visų Ja pasaukus karinės prievo- 
minėtų organizacijų atsto- 1Se
vai dalyvavo, o be jų, nema 
žas būiys įvairių kitų orga
nizacijų atstovų ir šiaip 
svečių.

Suvažiavimą sveikino PL 
Bendruomenės valdybos pir
mininkas dr. J. Songaila iš 
Toronto, JAV LB valdybos 
naiys inž. V. Adamkavičius, 
Moterų Katalikių S-gos atst. 
M. Galdikienė, Pavergtųjų

ir mažai kas ja įdomaujasi, 
daugiau buvo girdima rusų 
dainų ir muzikos per Vil
niaus radiją ir garsiau buvo 
skelbiama, kad rusų kalba 
turi tapti bendrine kalba 
krašte, o pati Lietuva pasi
daryti mišri gyventojų tau
tybės požiūriu. Tuo pat tiks
lu vis daugiau lietuvių buvo 
viliojama ir net verčiama 
keliauti į Sovietų Sąjungą 
ir ten apsigyventi trumpes
niam ar ilgesniam laikui. 
Baigusieji mokslą buvo be
veik kaip taisyklė skiriami 
darbui toli nuo Lietuvos 
Vadinamieji parazitai ir so
cialiniai nepageidaujamieji 
buvo taip pat vežami taria
mam perauklėjimui į toli
mesnes Sovietų Sąjungos 
vietas. Į išvežtųjų ir kaltina
mųjų tarpą buvo įtraukta ei
lė asmenų, kurie veikė juo
dojoje rinkoje arba neat
skleidė šaltinių, kas jiems 
siuntė iš užsienio siuntiniua

kad lietuvių tauta laukia ne- ... .................
sulaukdama lyžtingesnių kalb« 15 vlesoJ° genimo, 
žygių jos laisvės labui. Ka- Atgabentieji naujieji ru
dau^ valstvbių atstovai hetuv"i kalbos nesimo- 
Jungtinėse Tautose veikia ko> nes to nereikalaujama, 
savo vyriausybių pavesti, ne
vien jie buvo kontaktuoti, 
bei ir Įvairios musų organi
zacijos ir paskiri veikėjai 
įvairiuose kraštuose prašyti 
veikti savo vyriausybes, kad 
jos paremtų Lietuvos bylą 
ir keltų sovietinio kolonia
lizmo panaikinimo reikalą. 
Žygiai, deja, lūkesčių nepa
tenkino. Mažesnieji kraštai 
pritarė pačiam reikalui iš es
mės, tačiau su sąlyga, kad 
ne jie, bet didžiosios valsty
bės imtųsi iniciatyvos lais
vės reikalą kelti. O šios tuo 
taipu vis dar delsia drąsiau 
laisvės reikalu pasireikšti. 
Nepaisant to, buvo išnaudo
tos visos progos, kaip Bel
grado konferencija ir įvai
rūs kiti tarptautiniai suva-

nors formaliai visi valdi
ninkai turėtų mokėti krašto 
kalbą. Maskva tuo siekia, 
kaip jau minėjau, paversti 
Lietuvą ir kitus sovietų oku
puotus kraštus daugiakal
biais vienetais, o vėliau ir 
visai juos surusinti. Tai yra 
naujas mūsų tautai pavojus, 
kuris ligi šiol mažiau buvo 
jaučiamas, šalia šių grynai nesnių jėgų j Lietuvos lais- 
tautiniai kultūrinių radijo vinimo dalba. ?kiliant jon)s

(b) Atskleisti visus rusi- joji Vliko vadovybė sugebės
fikacijos žygius ir paskatin- tai Įgyvendinti ir sudina- 
ti tautinę savigarbą, kelti minti savo veiklą, noriu jus 
savąjį lietuviškąjį kultūrinį visus ir plačią išeiviją pra- 
pranašumą ir savosios kai- šyti spiestis apie Vliką, rem- 
bos meilę, groži ir reikšmę, ti jį ir visaip jam talkinta- i *0“rį7pi™.
o taip pat lietuviškos sei- kauti. Lietuvos laisves kova v 8^^^, rašuis- 
mos, kaip lietuvybės tvir- nėra vieno žmogaus reika- visi Lietuvos diplomatai> L 
toves ir židinio, vaidmenį: las, bet visos tautos. Nuo simuti dr Vygandas, St.

(c) Stiprinti ideologinę musų visų pastangų pareis ir Barzdukas> inž j. Ru4is
kovą su komunizmu visose J°s sėkmė. jr
gyvenimo srityse:

(d) Neatlaidžiai reika
lauti laisvo apsisprendimo 
teisės Lietuvai grąžinimo:

(e) Stipriau įsijungti į 
laisvojo pasaulio žygius 
prieš sovietinę karinę, poli
tinę, ūkinę ir kultūrinę o- 
fenzyvą:

ST. PETERSBURG, FLA.

Paskutiniuoju metu buvo žiavimai Lietuvos bylai ju 
apkaltinti ir tie, kurie pasi- dinti. Suprasdami, kaip 
statė namukus, bet nenuro- svarbu išlaikyti Lietuvos by-

pranesimų, nemaža dėme
sio buvo kreipiama į ideolo
ginę kovą su komunizmu, 
į jaunimo problemas, į ato
minių sprogdinimų pavojų 
žmonių sveikatai, i sovietų 
manevrus Berlyno klausi
mu, į jų pastangas griauti 
Jungtines Tautas ir paverg
ti Azijos, Afrikos ir net 
Pietų Amerikos kaikurias 
tautas“.

Toliau dr. A. Trimakas

Išėjo
Lapkričio 15 d. išėjo 

„Floridos Lietuvių“ pirma
sis numeris. Tai 4 nedidelių 
puslapių laikraštis, kuri lei- 

. . , . . džia Anelė Zabukienė ir
S“: Petras P«ius. o redaguoja 

Albinas Ramius, metinės 
prenumeratos kaina $4, ad- 
min. adresas: 7412 E. De- 

Jlouil Avė., Tampa 10, Fla.
Laikraščio uždavinys bū

siąs rašyti apie Floridos lie
tuvių gyvenimą, infomiuoti 
šiaurėj gyvenančius mūsų 
tautiečius apie įsikūrimo są
lygas šioje saulės šalyje.

Iš Vliko Prezidiumo 
pirm. dr. A. Trimako, Vykd. 

i Tarvbos nirm. J. Glemžos.I — ---- *

lės atlikti, to pranešimo ne
buvo. Tačiau suvažiavimas 
to klausimo nepamiršo, apie 
jį kalbėjo. Tuo klausimu pa
sisakė ne vienas jaunosios 
kartos atstovas, ne vienas 
jau į tą darbą įsitraukė,— 
jų yra ir politinėj ir infor
macijos komisijose. Tas ro
do, kad tie, kurie nori darbą 
dirbti, kliūčių neturi. Reikia 
linkėti, kad tokių daugiau 
atsirastų ir sumažėtų skai
čius tų, kurie ieško priežas
čių savo šalinimuisi nuo 
laisvinimo darbo pateisinti 
ir jas randa netikusioj Vliko 
santvarkoj.

Sielojosi suvažiavimas ir 
visų vienybės laisvinimo 
darbe klausimu. Rodos, ta-

Floridos Lietuviai“ politinės komisijos pirm. dr. Ine darbe visi gali sutilpti, 
D. Krivicko ir informaci- i Vilke visiems durys atviros,

, ~ . . . ... . priminė, kad buvo dedamosd* is kur gavę statybinės lą gyvą, ją keleme nors ir j j Uetuvos Iaisvi.
medžiagos ir lesų jiems sta- neįtikėdami greit ką lai- nimo darb įtraukti nauj 
tyti. Neseniai pradėta kalti meti. Pats jos kėlimo faktas
nauji šūkiai jaunimui telk- turi reikšmės. Jei tai neda- 
ti darbams į Sovietų Sąjun- rytume, byla dabartinėse 
gą. Kadangi gyvenimo sąly- sąlygose lengvai galėtų būti 
gos krašte nėra lengvos, užmiršta. Džiaugtis vien 
vykstančiųjų atsiranda. Be Lietuvos praeitimi ir jos 
to, ne vienas, matydamas, laisvės simbolika negana, 
kad tarptautinė politika ne- Pasyvi laikysena laisvės vil-

atsakingas pareigas ir už-į 
davinius;

(g) Skatinti jaunuosius 
akademikus studijuoti po
litines problemas ir tautų Į 
bei žmogaus teisių restau
ravimo reikalą:

(h) Sudaryti tyrinėjimų 
ir dokumentacijos centrą, 
kuris ruoštų Eltos biulete
niams ir radijo programom 
medžiagą:

(i) Padalyti ELTOS biu
letenius ispanų kalba mėne
siniais leidiniais:

(j) Suintensyvinti Lietu
vos reikalų kėlimą per sve- mėlyni karveliai. Aloyzo Ba 
timųjų spaudą, radiją, orga-'• ™™/py'a!<a,les va,kams’ 
nizacijas ir paskirus vei
kėjus.

„Tikėdamasis, kad nau-

KNYGOS JAUNIMUI

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

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

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

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi, 
palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.

Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir
dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti.

šiais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina.

“Keleivio” Leidėjai

jaunų jėgų ir kad tos pa
stangos davė gražių vaisių, 
nes atkurtosiose politinėj ir 
informacinėj komisijose dir
ba ir jaunosios kartos at
stovai.

A. Trimakas apgailesta
vo, kad senosios kartos gre
tos sumažėjo, pasitraukus iš 
.gyvųjų tarpo buv. Vykd. 
Tarybos pirminikui K. Žal- 
kauskui ir buv. Vliko na
riui J. Jaks-Tyriui; iškėlė 
Lietuvos diplomatų, Alto, 
Bendruomenės, Laisvės Ko
miteto, Pavergtųjų Tautų 
Organizacijos, spaudos na
šią talką ir visos išeivijos 
medžiaginę ir moralinę pa
ramą.

Savo kalbą dr. A. Trima
kas baigė šitaip:

„Gyvenamasis įtemptas 
metas iškelia vis naujų ne
numatytų sunkumų mūsų 
laisvės kovai. Tai reikalauja 
sustiprinti laisvinimo dar
bą, o svarbiausia:

(a) Suintensyvinti kovą 
su sovietiniu išnaudojimu 
ir kolonializmu Lietuvoje;

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. idomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., kai
na ............................. $2.00

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu 
do Dovydėno apysaka. 168 ps!. 
kaina .................................... .. $2.fW

NAUJAUSIAS GINKLAS

Iš lėktuvo leidžiamas “Perkūnas iš Dangaus” rake
tiniais ginklai' ginkluotas greitas lėktuvas gali sunai
kinti priešo daug įrengimu ir taikiniu.

jos komisijos pirm. O. La- °’ deja, nevisi j jį dedasi, 
banauskaitės pranešimų bu- !^.u'v a^ay imas pavedė ir to-
vo aišku, kad Vlikas atlieka i!lau iešk,otl kellų V1SUS aP- 
didelį darbą, kad būtų rei- į . bendram Lietuvos
kalinga dar daugiau jo at-' *aisvinimo darbui, 
likti, jei būtų daugiau lėšų
ir jėgų.

Todėl suvažiavimas ne
mažai skyrė laiko svarsty
damas, kaip daugiau lėšų 
Lietuvos laisvinimo reika
lui sutelkti ir naujų jaunų 
jėgų į tą darbą įtraukti.

Čia būtina pabrėžti, kad 
vienas didžiųjų Vliko paja
mų šaltinis yra Altas, sva
rus indėlis yra ir Kanados 
lietuvių, prisideda pagal sa
vo išgales ir kitų kraštų lie
tuviai. Tačiau laikas ir rei
kalas reikalauja tų aukų dar 
daugiau, ir mes galėtume jų 
kur kas daugiau sudėti. Su
važiavimas išsiskirstė, tikė
damas, kad taip bus ir pir
ma proga visiems „pasitai
syti“ bus Vasario 16 minė
jimuose.

V. Sidzikauskas padarė 
pranešimą apie tai, kas da
roma Pavergtųjų Europos 
Tautu Organizacijoj, o dr.
D. Krivickas apie santykius 
*u pavergtu kraštu.

Jis atmetė organizuotą 
kultūrinį bendrabarbiavimą, 
nes ten nėra nė vienos lais
vos organizacijos, jos visos 
dirba pagal Maskvos įsaky
mą, ir bendradarbiavimas 
su jomis būtų tik Maskvai 
naudingas. Kas kita asme
niniai santykiai, žinoma, ne
pakenkiant mūsų vedamai 
išlaisvinimo kovai ir ten 
esantiems asmenims.

Pranešėjas iškėlė būtiną 
reikalą rimtai studijuoti., 
kas krašte vyksta, ir tam 
darbui reikia sutelkti kuo 
daugiau atskirų sričių sne-

Suvažiavimo nariai buvo 
labai aktingi, gyvai dalyva
vo visus klausimus svars
tant Svarstė rimtai, kultū
ringai, tik vienas asmuo, net 
su daktaro titulu, pamiršo 
esąs ne turguje ant statinės, 
o rimtų, kultūringų žmonių 
susirinkime. Bet jis buvo 
tuoj priverstas „susitvarky
ti“.

Iš Vokietijos specialiai į 
suvažiavimą atvykęs Vykd. 
Taiybos pirm. -Jonas Glem- 
ža priminė, kad pavergtoje 
Lietuvoje tebėra daug gy
vos jėgos, kad ją turime 
stengtis palaikyti kuo tik 
galime, kad turime jausti 
atsakomybę už tą darbą ir 
jj tęsti.

Šventi žodžiai, ir džiugu, 
kad suvažiavime jie rado vi
sišką pritarimą. Ir seni žila
galviai jo dalyviai ir jauni 
raudonskraosčiai, visi atro
dė kupini to pasiiyžimo ir 
išsiskirstė himno žodžius 
giedodami:
„Tegul meilė Lietuvos dega

mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos vieny- 

' bė težydi!“
Rezoliucijos, kurias čia 

paruošė komisija (dr. D.
Krivickas, L. Šmulkštys, dr.. 
K. Šidlauskas, dr. M. Bra- 
kas, J. Pakalka ir O. Laba
nauskaitė) bus paskelbtos 
vėliau.

Baigiant verta pažymėti, 
kad šio suvažiavimo diena 
buvo istorinė: kaip tik prieš 
18 metų, tai yra 1943 m. 
lapkričio 25 d., ivyko po
grindy sukurto Vliko steigia-

cialistų, kad jie surinktų' rnas’s. susirinkimas. Tada 
medžiagą ir, ją išnagrinėję, V vadovavo prof. Ste- 
skelbtų. ' (Nukelta į 7-tą psl )
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todėl turi būti grąžinta i 
darbą ir už sugaištą laiką 
turi būti sumokėta 46 rub. 
86 kapeikų.

Bet direktorius Pilipenko

Geras pavyzdys, 
kaip žmogus branginamas

Komunistai visuose už
kampiuose plepa, kad So-
\ lelijoj žmogus labai bran-'.iki šiol nė nemano jos i dai
ginamas, kad ten darbo 
žmogus šeimininkas. Bet 
paskaitykime, ką lapkričio 
23 d. Tiesa rašo apie šiau- nis profsąjungos komitetą.'

- — ”• ' kiek-

bą grąžinti, nois i tą rei 
Įsikišo ir tekstiles ir pramo
nės daibininkų respubiiki-

lietės Valerijos Cimbalienės 
likimą.

Ji 10 metų dirbo ”Verps
to“ fabriko kasininke, per 
tą laiką gavo 6 pinigines 
premijas už sąžiningą darbą 
ir 9 premijas už plano Įvyk
dymą... ir staiga direktorius 
M. Pilipenko (rusas) ją at
leidžia.

Cimbalienė kreipiasi i 
liaudies teismą. Šis nutaria, 
kad ji atleista be pagrindo,

KELEIVIS, SO. HOSTON

LIETUVIAI TARPI AUTINĖJ SOCIALISTŲ KONFERENCIJOJE

\ idurio ir Rytų Europos Socialistų l nij<»< 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos atstovai, 
kas (iš Anglijos) ir Vilčinskienė. Tie pity.

konfe rencijoj Komoj spalio 20-21 dienmis dalyvavo ir 
Iš dešinės i kairę: J. Glemža (iš Vokietijos)), J. Vilėin- 
atsto vai dalv\a\o ir Socialistu Internacionalo kongrese.

Tokių pavyzdžių ten 
viename žingsny.

Tokia ten "demokiatija“
Įmonėse ir taip ten saugoja
mos darbininkų teisės!

Apdovanojo Romanovą
"Prezidentas“ J. Paleckis 

iš kažin kur atsibasciusĮ A-
leksieju Romanovą jo 56 nauji Įrengimai po to palie- kai kurios pastangos pavers- internacionalizmą, ateizmą, guose

spauda nusiskundžia, kad ryti išvadą, kad riedamos pavesta skiepyti jaunimui bančių

J. BAKŠYS ATSAKO 
R. MIZARAI

Gerbiamoji Keleivio re- 
jriakiija,

Prašau išspausdinti ši ma- 
' no atsakymą ponui Rokui 
, Mizarai, Laisvės’* redak- 
! toriui.
! Aš buvau ”l^tis\;ei“ pa- 
Įrašęs savo kelionės i Lietu
vą Įspūdžius, bet Rokas at
sisakė juos spausdinti. Re
dakcijos atsakyme jis pa
brėžė, kad aš esu aklas ne
matydamas Lietuvoj prog
reso.

Nesu aklas ir, būdamas 
Lietuvoj, kalbėjausi su dar
bo žmonėmis, o ne taip, kaip 
Mizara ten būdamas kalbė
josi su kunigais, pralotais,

įvairiuose atsakin- j vyskupais ir visokiomis rau- 
posiuose, yra dau- donomis davatkomis.

metų sukakties proga "už 
nupelnus socialistinėj staty
boje“ apdovanojo 
raštu“.

garbė.'

kami be iokios priežiūros, ti Lietuvą pramonės kraštu, 
dažnai genda, ne laiku ir ne i ypač išvystyti prietaisų, 
visada remontuojami. elektrotechnikos pramonę,

Pavergtoji Lietuva
(Iš Vliko Vykdomosios Tarybos pirmininko Jono Glem- 
žos pranešimo Vliko susirinkime Ne* Yorke lapkr. 25 d.)

šiais metais Sovietų Są- , Žydų

Paskutiniais metais kol
chozinė sistema Lietuvos 
žemės ūkyje vis labiau Įtvir
tinama. Palaipsniui prade
damas igvvendinti vienkie- 
mių pei kėlimas i kaimo tipo 
gyvenvietes. Tokiose gyven-i °

kuliai reikia mažiau žalia
vos. Tokio planavimo rezul
tatus galima pastebėti ir 
naujajame 20-ties metų pla
ne, pagal kuri pramonė Lie
tuvoje turi išaugti 9 kartus. jei ne fizini, tai dvasini pa-

junga metė šūki: “Žengia
me i komunizmą!“ Pagal 
naująją komunistų partijos 
programą komunistinė vi
suomenė tun tvarkytis prin
cipu "iš kiekvieno pagal jo 
sugebėjimus ir kiekvienam 
pagal jo poreikius“. Komu
nizmo teoretikų tarpe kilo 
ginčai, ar jau dabar prak- qU(ju 
tiškai galima sudaryti tokiu Į^ydų 
principu besitvaiančią vi
suomenę. 22-jame partijos 
suvažiavime prieita išvada, 
kuri

Lietuvių
Ukrainiečiu
Estijoj i; 
ventojų. 
Tautybė 
Estų 
Rusų 
Suomių 
Ukrainiečių

tokia Knc
galima pereiti tik palaips
niui iki 1986 metų, palie
kant iki to laiko senas visuo
menės darbo ir reikalingų 
prekių pirkimo normas, t. y. 
paliekant pinigini atlygini
mą už darbą pagal darbo 
išdavas ir piniginį atsiskai
tymą už prekes, komunalini 
ir kultūrini patarnavimą. 
Komunistinės propagandos 
mašina jau Įjungta raginti 
žmones dirbti dar daugiau 
ir našiau, kad per 20 metų 
laikotarpį perėjimą i komu
nistinę visuomenę būtų ga
lima Įgyvendinti. Tokioje 
atmosfero je dabar tenka gy
venti ir Lietuvai.

Pateikiu kiek žinių apie 
Lietuvos kryžiaus kelius.

1. Gyventojai
1959 m. sausio mėn. 15 d. 

surašymo duomenimis Lie
tuvoje buvo 2,711,660 gy
ventojų. Jų tarpe:
Tautybė

lietuvių
rusų
gudų
žvdu

Skaičius

ukrainiečiu

79,3
8.5
8.5
0.9
0.7

37.660
32.000
29.666

vietose statomi tipiniai gv-; Pramonė, skilta vietiniams 
j - venamieji ramai kolchozi-,reikalams, vystoma mažiau, 
i ;• inkams, už kuriuos iki šiol1 'U . . • 1 . 1 J J2*4: dali išlaidų padengdavo

viso 1,197,660 gv-

Skaičius G ' -
873,000 72.9
266.666 21. 

17,060 1.4
16.666 1,3
11.066 6,9
5,666 6.5

Gyventojų prieauglis Lie
tuvoje šiuo metu 6,1 G ir

kolchozas, dali pats jo na
rys. Pagal naujus planus 
numatoma iš viso pastatyti 
266.660 tokių namų. Tam

visomis galimomis priemo- giau, tačiau visur, kaip tai-i Sutinku, kad Laisvėj“ 
nėmis atitraukti ji nuo Lie- syklė, galima rasti rusų, ku- jau daug buvo rašyta apie 
tuvos praeities, neleisti jo tie "už pečių, šešėlyje.“ pažangą Lietuvoj ir nema

čiau reikalo tą viską pakar
toti, bet ten yra ir blogumų, 
kuriuos reikia naikinti.

teto sąstatą, ministrų tary- Manydamas, kad Mizara 
bą.liaudies ūkio tarybą, pa- vra laisvo žodžio šalininkas, 
skiras ministerijas. Lietuva
išvengė ir tokio valymo, 
kaip, pavyzdžiui, Latvija, 
kurios komunistai buvo ap-

tarpe kilti nors mažiausiai Tai ypač pabrėžtina kal- 
pasipriešinimo dvasiai. Šis, bant apie Lietuvos Komu- 
ypatingas dėmesys tapo bū- nistų partijos centro komi- 
tinu todėl, kad Lietuvos
jaunimas dar vis išreiškia

žemės ūkis tik 3 kartus.! sipriešinimą sovietinei prie-

Viešai skelbiamais duo
menimis sovietinės Lietu
vos ūkyje 1961 metų pra
džioje viso dirbo 665,600 
darbininkų ir tarnautojų 
(be kolchozininkųi. Kaip

spaudai. Vis plačiau ir pla
čiau jaunimas Įtraukiamas 
i darbą, mokyklose pertei-j Kaltinti nacionalizmu, bur- 
kiam i darbiniai Įpročiai, j fazinės praeities puoselė- 
kad tokiu būdu iauni žmo-!J*mu- Šis faktas rodo, kad

Įpročiai, 
jauni žmo

nės būtų sunkaus darbo są
lygomis išjungti iš nepagei
daujamo dvasinio, tautinio

i reikalui Mokslų akademijos rūpinamasi jų reikalais, nu-! ir politirio judėjimo.

bendras skaičius yra pašo
kęs iki 2,806,060. Piilei- 
leidžiama, kad atvežama i 
Lietuvą daugiau nei išveža
ma Įvairiems darbams jau
nimo i tolimas Sovietijos 
sritis.

statybos ir architektūros in
stitutas sudarė naujus pro
jektus ir pai-uošė statybai 
reikalingų medžiagų gamy
bos technologiją. Šis užsi
mojimas perkelti Lietuvos i 
žemdirbius i kaimus tapo 
būtinu todėl, kad Lietuvoje 
vyravusi vienkiemių siste
ma dar ir dabar yra stipins 
pagrindas Į kiekvieno lietu
vio kraują Įaugusiai žemės 
nuosavybei priminti. Nete

mdo nustatyti profesinėms 
sąjungoms uždaviniai.

Sovietų Sąjungos profesi
nių sąjungų centi o tai ybos 
pirmininkas Grišin paskuti- 

Lietuvos niuoju metu pareikalavo iš 
profesinių sąjungų, kad jos 
"visapusiškai sustiprintų 
kontrolę ir siektų, kad Įsi- j — * 
pareigojimai būtų išpildy
ti“. ("Pravda“ 1961.Y.31).
Iš šių veikimo gairių matyti, 
kad profesinės sąjungos vis

6. Rusifikacija
Praėjusieji metai Lietu

voje, kaip ir kitose sovietų 
pavergtose respublikose, pa
sižymėjo tolesniu bolševiki
nės diktatūros stiprinimu vi
sose gyvenimo srityse. Po 

JO partijos SuVaZiaviinO
vis labiau ėmė stiprėti rusų 
kalbos ir rasinimo aplamai 
Įteigimo reiškiniai. Sovieti
niame žurnale "Voprosy Ja-

kę Įprastinio gyvenimo pa
liestuose dabar gyvena į gi įndo — savo vienkiemio, 

apie 35 L visų Lietuvos gy- valstiečiai bus greičiau i- 
ventojų, kaimuose — 65' > . jungiami kolcnozinėn vergi-

2. Žemes ūkis -ion- J’4 gyvenimą, bet kokią
veiklą bus galima žymiai 

Jis kaip ir kitkas planuo- geriau kontroliuoti, 
jamas iš apačios pirmųjų
instancijų iki viršūnių, ta- 3. Pramonė
čiau praktiškai tie planai Į 
pačiu viršūnių labai dažnai

"už pečių” esančių rusų pa
tarimų nuolatos ir sąžinin
gai klausoma.

Jeigu imti mažesnius ad
ministracinius vienetus kaip 
rajonų partijos komitetus ir 
rajonų vykdomuosius komi
tetus, tai juose rasime labai 
mažą rasų tarnautojų pro
centą, o ir tie dažniausiai 
yra Lietuvos rusai, atseit 
moka lietuvių kalbą. Mies-
luvse — kitas vaizbas via

2,151,000
231,000 
30,600 
25,060 
18,000

Pagal tuos pačius duome
nis iš viso lietuvių Sovietų 
Sąjungoje yia2,326,006. A- 
pie 97,8 proentai lietuvių 
naudojasi gimtąja kalba. 
Pateikiamas ir Latvijoje gy
venančių lietuvių skaičius. 
Jis siekia 32,000. Kur yra 
likusieji 175,000 lietuvių, 
statistika nenurodo. Tenka 
spėti, kad didžioji dalis yra 
tremtyje, o dalis Įvairiuose 
Rusijos miestuose.

Padėtis bus aiškesnė, jei 
čia duosiu ir litvijos, Esti
jos gyventojų skaičius.

griaunami. Pabaltijo kraš
tai generaliniame Sovietų 
Sąjungos plane priskirti .gy
vulininkystės produktu ga
mybos zonai. Bet šių metų 
pradžioje Chruščiovas stai
ga paskyrė Pabaltijo kraš
tams privalomus grūdų kon
tingentus (prievoles). I.ie- 
uva šiais metais privalo ati

duoti 65,000 tonų. o sekan
čiais metais laipsniškai dau
giau.

Grūdinių kultūrų derliai 
sovietinėje Lietuvoje dar 
toli gražu nepasiekė prieš
karinių. 1939 metais grūdu 
derlius Lietuvoje (be Kiai 
pėdos krašto) buvo iš viso 
>,824,510 tonų, o dabar tik 
už kelių metų numatyta pa
didinti iki 1.640,009 tonų.

Aišku, kad toks ūkininka
vimas "šuoliais“ veikia de
struktyviai Į bendrą ūkio 
vystymąsi, šiais metais ne
įvykdytas pieno supirkimo 
planas.

Galvijų skaičius auga lė
tai ir dar nepasiekė prieška
rinio skaičiaus. Faktinai 
prieauglį išaugina kolcho- 
zininkai savo 60 arų sklype
liuose.

Nusausinimas vykdomas

Besigirdami pasisekimais 
ir pateikdami propagandi
nius skaičius, patys Lietu
vos vadovai yra priversti 
pripažinti ir daug trūkumų. 
Eilė Įmonių ir gamyklų daž
nai neįvykdo darbo našu- 1 
mo kėlimo ir savikainos ma-

labiau tampa varovišku or- ^ykoznanija" (Nr.3-4 1959 
ganu. kuris turi skatinti pla-,m-l buvo atvirai pareikšta, 
čiąsias dirbančiųjų mases.• kad perėjimo

Sekant prekybos apvva. , , , , -
tą, galima nustatyti.' ka<C vald,omų taUtU. kalbo? tUres 
jl kiekvienais metais pa
laipsniui didėja. 1956 me
tais mažmeninė prekių apy
varta Lietuvoje buvo 5.668,3 
miliono rublių, 1959 metais 
7,846 milionų rublių (senui.

Lietuvos kraštas ir toliau > •- .
apiplėšiamas. Tai rodo ir • v’ skaič. kalba gimt. k.' <• 
1960 metų ūkinės pajamos 
ir jų paskirstymas. Tais me
tais gauta iš viso 7,392,688 
tūkstančiai rublių pajamų.

į komunizmą 
visos sovietu

išnykti, o jų vietą užims ra 
sų kalba. Kaip atrodo Rusi
joje ir tautinėse teritorinėse 
lespublikose gimtosios kal
bos naudojimas matyti iš 
žemiau pateikiamos len
telės :

jau rasų daugiau. Tiesa, jie 
nė vienas neužima partijos 
pirmojo sekretoriaus ar vyk
domojo komiteto pirminin
ko vietos, bet dažniausia 
yra pavaduotojais. Tačiau 
šis faktas kalba apie dideli 
"žmonių šešėlyje“ vaid
menį.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį." Šiemet kai
na dar tik $4.00

aš ir rašiau. Bet apsirikau— 
mano raštas nebuvo išspaus
tas. O juk buvau "Laisvės“ 
vajininkų ir per 16 metų 
esu pasiuntęs jai keliolika 
tūkstančių dolerių. Dabar 
gavau už tai užmokestį.

Tik Įsivaizduokite! Dirbk 
jiems visą gyvenimą... ir 
tik parašyk, kas nepatinka. 
;uoj esi apšaukiamas žaba
lu, mulkiu.

Tokio užmokesčio laukite 
r visi kiti. kurie jiems tebe

dirbate. Tik pagalvokite, 
kokia laisvė viešpatautų 
Lietuvoje, jei tokie gaiva
lai būtų jos valdininkai!

Juozas J. Bakšys 
1961 m piimosios grupės 
turistas
VVorcester, Mass.
29 Endieott St.

J. GLEMŽA IŠVYKO

Į Vliko suvažiavimą bu
vo iš Vokietijos atvykęs 
Vykdomosios Tarybos pirm. 
Jonas Glemža.

Po suvažiavimo jis lankė
si Detroite. Chicagoje, o 
gruodžio 5 d. vėl išskrido Į 
Vokietiją.

Iaatvijoj is viso 2,693,006 gana plačiai. Iki šiol statis-
gyventojų 
Tautybė
Latvių
Rusų 
Gudų 
Lenkų

Skaičius
1,298,000

556,000
61,000
60,000

% %
62,0
26,6

2,9
2,9

tikos duomenimis Lietuvoje 
nusausinta 780,000 ha dir
vų, iš jų 200,000 uždara 
drenažu. Tačiau kaitas nuo 
karto tiek Vilniaus radijas, 
tiek sovietinės Lietuvos

........ planu, blogai, nerū-!* « 2,906,128 tūR/tanaai
Stingai panaudoja žalia-1 ™bl«J .at!“k“ ®avlet,“ '' 
, energija *>“» jungai Ir 4’486’°66 tukstan-

unimo 
>e

elektros energija. Per,.. . ... ... T.
šią metų devynis mėnesius clal rublO Pallkta Lietuvai 
uamonės darbuotojai nei-
ykdė darbo našumo kėlimo 

užduoties. Dėl šios priežas- 
ies mėsos, pieno ir žuvies 
įamonės Įmonės nedavė 
ižplanuctos produkcijos už 
!9,6 miliono rublių. Iki šio 
laiko 65' < žvejybinių laivų 
pastovėjo uoste. Nepaga
mintų pagal planą žuvies 
produktų vertė siekia 8,2 
niliono rablių.

Sovietiniai planai išvys
tyti Lietuvoje prietaisų ga
mybą dai irai Įgyvendinti, 
iau dirba visa eilė Įmonių, 
tačiau dėl painaus visasą
junginio planavimo toms 
pačioms prietaisų gamybos 
monėms nuolatos trūksta 

sriegiklių, centravimo grąž
tų bei kitų Įrankių, ir jos 
priverstos šias priemones 
gaminti pas save nepritaiky
tomis sąlygomis žymiai 
aukštesne savikaina ir blo
gesnės kokybes.

Jei pasekti pramonės 
vystymosi planus Lietuvoje 
ir iki šio laiko nuveiktą dar-

Rusų 
Iki ain. 
Gudų 
Lietuvių
Latviu£
Estų 
l enku 
Žydo ‘

99.8 
87.6
84.1
97.8
95.1
95.1 
45,5

4. Švietimas

Paskutiniaisiais duomeni
mis sovietinėje Lietuvoje 
1961 metų pradžioje buvo 
128 aštuonmetės. 646 vidu
rinės mokyklos, iš jų 34 in
ternatai ir 76 technikumai. 
Iš viso Lietuvoje metų pra
džioje mokėsi 512.060 žmo
nių. Šiais metais naujų mo
kyklų statvbai išleista 8,5 
milionai rablių. atiduoto' 
naudoti 26 naujos mokyk
los. Mokyklose - internatuo
se šiuo metu mokosi 11.066 
moksleivių, mokyklose, tu
rinčiose darbo klases,— 
10,600. Aukštosiose Lietu
vos mokyklose mokosi apie 
27,000 studentų. Statistikos 
duomenimis šiuo metu iš 
10,000-čių gyventojų moko
si 1,876 žmonės.

5. Jaunimas
Ypatingas dėmesys ski

riamas visam Lietuvos jau
nimui paruošti ji "aktyviu

114.588,000 
36,981,060 

7,829,660 
2,326,000 
1,400,000 

969,000 
1.380,606 
2.268,600 

Partijos Centro komiteto 
•ezoliucijoje "Apie parti- 
įės propagandos uždavinius 
-iuolaikinėmis sąlygomis“ 
1960 m. sausio 9 d.) buvo 
isu griežtumu pabrėžta, 
og būtina vesti kovą prieš 
įacionalizmą. praeities ide- 
dizavimą. Tuo pačiu metu 
>uvo Įvestas stipresnis ra
inimas, tendencingai ciniš
kai iškraipomi Lietuvos isto- 
ijos duomenys.

Savo ataskaitiniame pra
nešime š. m. ragsėjo 27 d 
Sniečkus nurodė, jog būtina 
rerinti rusų kalbos dėstymą 
.ietuvos mokyklose, ypatin
gą dėmesį skirti tam. kad 
•espublikos kaimo jaunimas 
mokytųsi rusų kalbos.

45' > Sovietų S-gos gyven-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. .Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 

20’g j Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusį Nevv 
Amsterdamu ir dar vėliau Nevv Yorku.

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

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė il

’ojų ne rusų prievartaujami kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

si priemone bolševikams 
namiršti savo kalbą, tačiau 
bus sunkiai Įgyvendinama.

7. Administracija
Kalbant apie Lietuvos

komunizmo statytoju“. Vis į administraciją, negalima 
labiau gyvina veiklą kom-, Pasa^yti, kad ji išimtinai rū

bą ta linkme, galima pada- jaunimas, kuriam taip pat rankose. Lietuvių, dir-
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Balsas iš apačios
laisvos pastabos apie žmones, vietas ir įvykius, 

kuriuos pažinojau

STASYS GRIEŽĖ
(Tęsinys)

— Maišelninkas 1916 - rūkstančių arkliu,
19 prekybininko pavadini
mas, kui is slapta iš Lietuvos 
maišu išnešdavo javus į Vil
niaus krašta ar net i Gudus.

no, kad nuo Visinčios iki 
Rūdninkų 15 km. jokios gy
vos dvasios pakeliui, tik 
vien ošiantis miškas. Arba 
nuo Papiškių kaimo iki Bal
tos Vokės vėl apie tiek ply
ni laukai, oe jokios gyven
vietės ir užuovėjos. Audrai 
užėjus, nors gyvas žemėn 
lįsk: Kiaurai permerkia ir 

vežimų,’žmores ir našulius. Koks 
raguočių ii lito gyvo ir ne-į prekybininkas tokią preky- 
gyvo inventoriaus karo ma- bą varo?
šinos nublokšta už Lietuvos! Va, pora gyvų vaizdelių, 
ribų arba pajungta karo die-j kurie ir po 43 metų dar ta- 

(LE XVII tomas 127 psl.). vaičio Marso tarnybai. Ir šių rytum tik vakar buvę. 
Geriau šio straipsnio būtų eilučių autorius 1915 m. Į 1917 m ūepcs mėn. va

—Sveikas, tėve, ką tu zolėjų jau niekas nestato, 
pasakysi man šiandien? Leninui pastatytas mauzo-

— Maiki, aš jau pasakiau Įėjus Maskvoje yra labai 
tau plenti. Per dvi nedėlias puošnus, pastatytas iš mar- 
aiškinau, kaip seniau Lietu- mero ir stiklo, bet vis dėlto 
voje būdavo keliamos vese- negali prilygti ano karaliaus 
lijos. Šiandien aš noriu, kad mauzolėjui. Chicagos Lie
jau tu man ką nars išvirozy- tuvių Tautinėse Kapinėse 
tum. Girdėjau, kad komu-'irgi galima keletą mauzolė- 

jų matyti, bet jie gana kuk
ius ir nedideli. Tai pasitu
rinčiųjų lietuvių amžino po- 
dsio nameliai.

— Bet gazietos rašė, kad 
tose chicagiečių kapinėse 
buvo palaidotas ir Leonas 
Prūseika, mūsiškių komu- 
nistp čvfas. Tai kaip su juo 
padarė: užkasė i žemę, ar

nistai visur pradėjo griauti 
Stalino paminklus. Ar tas 
gali būti teisybė?

— Tas tiesa, tėve. Griau
ja.

— Tai kaip tas išeina? 
Pirma statė, o dabar griau
ja!

— Pirma jie ji garbino, 
tėve. Jie laikė ji savo moky
toju ir tėvu, todėl ir pamink- mauzolėjų pastatė?
Ius statė. Bet jo įpėdinis — Man rodos, tėve, 
Chruščiovas, pats norėda- Prūseika buvo 
mas garbės, Staliną nuverti- — Nu, 
no. Jisai parodė, kad Stali- tai galės atrasti tą vietą!

nebuvę,— tai ne tik grynas įugpiūčio piadžioje pakliu-. £įuoju atostogų. Diena kar 
'kultūrinis nuosmūkis, bet ir 
tautinis politinis nesusipra
timas laikyti Lietuvą ir Vil
niaus kraštą, kaip dvi atski
ras sąvokas. Bet jeigu jau 
jis yra, reikia apie ji ir pa
kalbėti.

Kad skaitytojui būtų aiš- 
ikiau, grįžkime ano meto 
Lietuvon.

Pirmasis pasaulinis karas 
prasidėjo, praslinkus vos 
dešimt metų nuo spaudos at
gavimo; lietuviškoji inteli
gentija ant piratų suskai
čiuojama; visuomenė neor
ganizuota ; ekonominis kraš
to gyvenimas paremtas vien 
žemės ūkiu, kurio gamyba 
labai menkai išvystyta; pre-

vo vokiečiams tarp Barūnų 
ir Kriavo, Ašmenos apskr., 
su 680 gaivu raguočių, su
rinktų Zūbiškių dvaro apy-

ta, be jokio vėjelio. Rūd
ninkų girioje, 11-tam km. 
nuo Visinčios, sutinkame 
jauną, aukštą, liekną šatenę

lirkėje, Eišiškių valsčiuje. moterį kokių 25-26 metų, ' 
Tik šiame viename valsčiujepūdą rugių nešiną, 5-rių ,
tokių bandų buvo sudaryta 
net keletas ir išvaryta i ry-

metų berniuko lydimą. Vai- 
. kas ištroško, pavargo, toli

KARALIENĖ IR PREZIDENTAS

Anglijos kara.ienė L.zbieta II lanko .Afrikos valsty
bes. čia ją matome su Liberijos prezidentu W. Tub- 
man. Liberija sena negru valstybė, sukurta ameri
kiečiu negrų ir nepriklausoma nuo 1847 metų.

Ir jų dėka išgelbėta daug Užtat jie mokėjo taip susi-

tus.
Visa rytinė

lis, nuo Kuršo pro Diūkšių maišą, grįžta vaiko. Panėšė- 
ežerų gnipę. Smurgainius, jusį kelias varsnas iš našu- 
Kriavą, Beržūnės upę ir to- iįo paleidžia vaika, grižta 
liau į Pinsko pelkynus, nuo maišo. Ar tai pirklė? Tai 
1915 m. ragpiūčio iki 1917 badmirė. Jos kelionė — tik
im. spalio mėn. vilto viską ra Golgota.
alinančio pozicinio karo ap- šiame kelyje pumą kaitą 
kasais ir vilkduobėmis. Čia į,. nežino, ar toli kokia noi’s 
ne tik viskas suv algyta, su- gyvenvietė. Vaiką guodžia, 
naikinta, bet ir dalis gyven- ramina, o pati persigandusi, 

kybą, pramonė, finansai, su- t?!1! iškelta fronto užnuga- Pamačiusi žmones, nežinojo 
sisiekimas ir t.t. svetimose !įn- Nedideli jų telkiniai su- —džiaugtis ar verkti, 
rankose. 1915 m. visa rusiš- simetė Rokišky, prie Dot-[ pai Vgj jgjg m., po Trijų 
koji krašto administracija, nuyos- Kiti pasiekia net pa- Karalių, apie 8-9 vai, vaka- 
su finansais ir susisiekimo P’u> ęapie Vn bąli, Kybar-. ro pasiekiame jau minėtą 
priemonėmis pasitraukia iš tus._ Girdėja u kad ir plačiau papįškių kaimą, gulintį apie 
krašto. Menkai išvystyta
ramonė visiškai sužlugdo-

atsilieka, o miško galo ne- 
Lietuvos da- j matyti. Motina, padėjusi

Edvardas

ma. Milioninės kariaujan
čių valstybių armijos, karo'• dybos sekietonus, 
veiksmų palydimos, persiri-
ta per visą kraštą. Tūkstan
čiai pajėgiausių vyių mobi
lizuoti ir atitraukti nuo ga
ni vbinio darbo. Dešimtys

mums pažįstamas
Kalnėnas, buvęs Lietuvių mįnkštas, ėmė snigti bobos 
Bendruomenės centro vai

25 km. nuo Vilniaus. Oras

kąsniais. Sustojame pasiga- 
.......................... t . nyti. Apie pusiaunaktį pia

nas iš tų įsv lėtintųjų. Apie giefb-ėj0 ir ėmė šalti. Dan- 
juos kalbama ir Maliukevi-

via vie-

gus žvaigždėtas, bet menu
lio nėra. Sniego iki kulnelių. 
Pasileidžiame toliau, kad su 
aušra pasiektume Vilnių. 
Po geros valandos, važiuO-

t jant per Keturiasdešimt To- 
išvietintus gyventojus, orga- torių kaimo Jaukų iygumą.

ciaus Klemenso gyvenimo 
biuožuose, sakinyje; ”1 pas. 
karo metu M<aliukevičius,
globojo L) waIz«anumunki lįH JVZSD^
susimetusiu.- karo veiksmu

tūkstančių gyvybių nuo ba
do mirties Vilniuje.

Kai jie pareidavo, namuo
se būdavo tikra šventė: ne 
tik visa šeima susirinkdavo, 
bet ir kaimynai subėgdavo. 
Kiek ’ būdavo džiaugsmo. 
Malūnan glūdus neši? Mies
te jie tik komerciniai, sva
rais nesiterlioja. Be to, daug

tvarkyti, kad ir patiems ir 
savajai varguomenei nerei
kėjo vaikščioti su maišeliais 
po kaimus šunų lodyti.

Šalia nežinomojo Karei
vio ir Knygnešio, turėtų sto
vėti trečias paminklas — 
Nežinomojo Maišelninko, 
kad primintų kartų kaitoms 
žmogaus pasiryžimą grum-

nudulka. O čia kiekvienas . grumtis, o nepasiduoti 
grūdas pasvertas. Rankinė- • nusiminimui net ii tada, ka-

kad
užkastas, 

tai kaip komunis-

— O gal jie tos vietos ir 
neieškos, tėve. Dar nežinia, 

komunistų veikėjus, kad ga-įkaip su pačiais komunistais 
lėtų viešpatauti. Tas pritren- Amerikoje galės išeiti. Gal 
kė viso pasaulio komunis
tus. Daugelis jų nenorėjo 
tikėti, kad tai tiesa. Bet il
gainiui jie pradėjo Chruš
čiovui tikėti, ir paskutinis 

‘komunistų kongresas Mask
voje nutarė išmesti Stalino 
kūną iš mauzclėjaus, kur 
jis gulėjo šalia Lenino stik
liniame karste užbalzamuo- 
tas, kaip koks šventasis, ši
taip Staliną išniekinus pa
čioj Maskvoj, prasidėjo jo 
niekinimas ir kitur. Jo pa
minklai jau nuversti komu
nistų valdomoj Rytų Vokie
tijoj, Bulgarijoj, Čekoslova
kijoj ir kitur. Čekoslovaki
joj komunistai buvo pasta-

nas žudė nekaltus žmones, 
šaudė net užsitarnavusius

reikės to vardo visai įssiza 
dėti.

— Ar žinai, Maiki, kad 
ir aš taip rokuoju. Juk jie 
garbino Staliną. O jeigu 
dabar pati Maskva išmetė jį 
i mėšlyną, tai jau ir mūsiš
kiams komunistams razu- 
mas turėtų pasakyti, kad 
komunistais vadintis toliau 
būtų sai mata.

— Bet ne tame dalykas 
tėve. Juk Chruščiovas irgi 
komunistas, bet to vardo ne
išsižada. Amerikos komu- 
ni.-tams yra kitokia bėda 
Valdžia verčia juos regist- 
i uotis svetimos valstybės a- 
gentais. o jie atsisako. Taigi

tę mauzolėjų net ir buvu-įgali būti sunkių .pabaudų ii
šiam savo prezidentui Gott- 
vvaldui, kuris buvo karštas 
Stalino garbintojas. Dabar 
Gottvvaldo kūnas jau išmes
tas iš to mauzolėjaus.

— O kas vra tas mozalė-

kalėjimo, jeigu jie nepa
skelbs, kad jie išsižada ko 
munizmo.

— Vot, vot, apie tai ir aš 
girdėjau. Bet tu. Maiki, dau
giau apie tą bizni žinai, tai

jus. Maiki? Ar tai reiškia Įiįvirozyk man visą teisybę, 
numirėlį aliejum išmozoti?

Ne, tėve. tai ne aliejus.
Tai vi a tam tikras pastatas ką į lakupą

Pasakyk, ar Kennedis suva
lys Bimbos ir Mizaros vais-

miiusio žmogaus palaikams. 
Piimutinis mauzolėjus buvo 
pastatytas 353 metais prieš 
Kristų, Halikarnaso mieste. 
Mažojoj Azijoj, Karijos ka
raliui Mauzoliui. Iš to parei
na iš mauzolėjaus vardas. 
Tas pastatas buvo 140 pėdų 
augščio ir ant viršaus buvo 
užkelta milžiniška to kara
liaus statula. Ji buvo laiko
ma viena iš senovinio pasau
lio stebuklų. Bet mūsų lai
kais tokių ištaigingų mau-

— Tėvas nori žinoti tei- 
•ybę. Bet kas vra teisybė, 
sunku pasakyti. Aš žinau 
tiktai lakta. Faktas vra 
toks: 1950 metais Kongre
sas išleido vidaus saugumo 
įstatymą, kuris angliškai va
dinasi: Internal Security 
Act of 1950. Einant tuo įsta
tymu, komunistų partija 
turėjo kasmet registruotis 
Teisingumo Departamente, 
kaip Sovietų Rusijos agen
tūra. Bet vietoj registruotis,

ji pasisamdė keletą advoka
tų ir apeliavo į Vyriausiąjį 
Tribunolą, kad ją nuo tokios 
pareigos atleistų. Byla tęsėsi 
10 metų, ir šįmet Vyriau
sias Tribunolas nusprendė, mo j Rusiją.- (LE XVII to- 
5-kiais balsais prieš 4, kad mo 739 psl.). šie telkiniai 
komunistų partija privalo re- buvo labai maži; po dvi 
gistruotis, kaip reikalauja šeimas išsimėtę šiaurės 
1950 metu įstatymas. Ji pri- vakarų Rūdninkų gilios pa
valo ne tiktai registruotis kraščio kaimuose apie Pa 
kaip svetimos valstybės a- iukni ir vertėsi miško dar- 
gentūra. bet pnvalo parody- bais Pristigę duonos, pasi- 
ti, kiek ji turi narių, iš kur 
ji gauna pinigų savo laikraš
čiams ir knygoms leisti; ji 
uri parodyt, kokios jos pa- 
amos ir kaip tos pajamos 
unaudojamos. Už nesire- 

gistravimą numatoma 5 me
tai kalėjimo ir $10,000 pi
niginės pabaudos už kiek- 
.ieną praleistą dieną.

— Tai išrodo prasti py- 
agai, Maiki, ar ne?

— Taip. tėve, padėtis ne
maloni. Komunistų partija 
turėjo jau užsiregistruoti, 
bet pranešė valdžiai, kad 
nesiregisti uos, nes regist- 
uodamosi ji liudytų prieš 

save, o šios šalies konstitu
cijoje yra vadinamas 5-tas 
amendmentas, kuris nuo to
kio liudymo kaltinamąjį 
atleidžia.

— Nu, tai kaip dabai 
bus?

—Kaip bus toliau, tėve, 
kol kas dar negalima pasa
kyti. Valdžia dar davė ko
munistų partijai laiko apsi
galvoti iki lapkričio 30 die
nos. Tas laikas jau pasibai
gė, ir Teisingumo Departa
mento viršininkas R. Ken
nedy pasakė, kad Įstatymas tervs. rastos iškreiptais pe- 
bus vykdomas, reiškia, ne- J čiais. apsipylę prakaitu mai- 
užsiregistravę komunistai 
bus baudžiami.

— Maiki, tu esi laimin
gas, kad Dievas tau davė 
razumo prie komunistų nesi- 
dėti. Kitaip dabar būtų ir

nizuodamas jiems visokia- baltam sniego fone ir tamso- 
riopą pagalbą . Tik ten be je įžiūrime priešais tamsią 
reikalo pridėta: ...tuo dau- dėmę. Apylinkė gerai pažis- 
gelį sulaikydama^nuo bėgi-; tama: joj jokio medelio, jo

kio klūmelio nėra. Pasitai
kydavo apiplėšimu ir net 

y užmušimų, bet ne šioje vie-

leisdavo su maišeliais toliau 
į vakarus ir suklaidino ano 
straipsnio autorių: jis juos 
palaikė slaptais pirkliais, iš- 
nešarčiais iš Lietuvos javus 
net Į Gudų žemę, kuri iš 
tikiųjų baigdavosi šiapus 
Rūdninkų, apie Merkį.

Didelė dalis šių išvietin- 
tųjų susimetė Vilniaus mies
te, tikėdamiesi greičiau su
sirasti darbo ir duonos.

Vokiečių okupacinė val
džia kraštą apkrauna sun
kiai pakeliamom karo rekvi
zicijom. Nei ryšio, nei trans
porto plienu nių. nei pakan
kamai organizuoto miesto 
gyventojų arūpinimo maistu 
nėra. Netrukus Vilniaus m. 
pajuto aštru maisto produk- 
ų tiūkumą. Badas pirmiau- 
ia pažvelgė į akis. žinoma, 
kuidžiam, darbininkijai. 

Pasipylė žmonės į artimiau- 
siasapylinkes.o ten aprinkę, 
traukė vis tolvn. vis gilyn į 
vakaras duonos ieškoti. Ar 
jie buvo prekybininkai?

Reikėjo patiems matyti, 
kaip vasaros kaitroje, ru
dens darganoje, ar žiemos 
šaltyje ir DŪgoie vvrai ir mo-

sėlius glūdų tempė pėsti po 
50-60 km., dažnai mažų vai
kų palydimi, tada būtų su
prasta, kokią
varė.

Kas keliavo senuoju Ei

toje : cia . perdaug atvira. 
Dėl viso ko pasiruošiame su 
tėvu visokiem netikėtumam. 
Pakelės telefono laidai 
žvengia nuo šalčio, arkliai 
bėga lengva ristelia, dėmė 
artėja. Privažiuojame — 
maišelninkai: vyras ir dvi 
moterys visiškai išsisėmę 
kapstosi sniege.

Išeita žmonių vakare iš 
minėtų Papiškių ir norėta 
dar prieš vidurnaktį pasiek- 
i Baltą Vokę. Užėjus snie
go debesiui, sulipo dangus 
ra žeme, pametę orientaci- 
ą, išklysdavo iš kelio ir į- 

smukdavo ra van. Išsikepus 
įėja dažnai ne i kelią, o Į 
'auką. pradeda eiti, jaučia 
io kojomis arimą. Grįžta, 
eško kelio, visai pameta 
kryptį ir bijo nuklysti ir pa- 
imesti. Našuliai sudrėko, 

rasunkėjo, patys išsisėmė. 
Sustojo pailsėti, suprakaita
vę kūnai ėmė vėsti, sąnariai 
-tingti. Senesnė moterėlė i 
tiek išsekus, kad jau ir be 
našulio viena nepastovi, o 
ki Vokės dar geri trys km.

Dažnai skaitome spaudo
je, kad bekasdamas sniegą 
nuo širdies smūgio sukrito 
tai tas. tai kitas. Ką reiškia 
kastuvas sniego prieš šį bad- 
mirių žygį. Kas suskaičiavo, 
kiek jų po maišeliais sukri
to sniego pusnyse ir nesikė
lė. Ar tai pirkliai?

1917 m. Vilnių ištiko tik
ras badas, bet niekas ne- 
-kaičiavo, kiek buvo išvežta 

prekybą jie io auku į Rasus, Užupį ar 
Antakalnio kalveles.

Maišelninkai buvo tikri

mis mėsai malti mašinėlė
mis sumaldavo. Tai pramo
nė, verta Brockhauso garbės.

Bepiga buvo 2-jo pasauli
nio karo metu, kai visa kraš
to administracija savose 
rankose; kai normaliai vei
kė paštas, telefonas, telegra
fas, geležinkeliai ir nei už
miestinės autobusų linijos; 
kai turėjome išugdytus to
kius ekonominius milžinus 
Lietūkį, Maistą, Pienocent
rą, kurie tūkstančiais tonų 
maisto versdavo i maisto 
sandėlius ir parduotuves; 
kai turėjome, kad ir skur
džias, maisto korteles ir kai, 
pristigus ko, užteko parašyti 
laiškelį, paskambinti tele
fonu, ar pasiųsti telegramą: 
Tėvuli, motule, broleli ar 
sesule, atsiųsk rūkytų kum
pių ar kitų gėrybių, ir jos 
pačios pašto siuntiniais at
keliaudavo tau palangėm 

Paklauskite ano meto Vil
niaus centrinio pašto tar
nautojų, kiek iie praleisda
vo kasdien tokių siuntinių 
pro savo rankas. Kodėl čia 
ne prekyba, o vargano žmo- į 
gelio ant pečių parneštas 
glūdų maišelis jau slapta 
prekyba, net Gudų žemę pa
siekusi.

Jau nuo senų senovės pre
kyba Lietuvoje buvo vienos 
tautybės žmonių rankose. 
Pirmojo pasaulinio karo

da, atrodo, nėra jokios vil
ties išlikti.

Ano LE straipsnio auto
rius maištininkus pavadino 
slaptais prekybininkais ir 
Vilniaus kraštą atskyrė nuo 
Lietuvos, nes galvojo ne 
1916-19 m. mintimis, o Ne
priklausomos Lietuvos laikų 
išugdytu Vilniaus kiašto 
supratimu, kuris lenkų buvo 
atplėštas nuo Lietuvos ir 
atitvertas šiaudinėm gai
rėm, deja, stropiai ginkluo
tų sargybų saugomas. Kitaip 
šito visokiariopo klasikinio 

nuosmukio pateisinti nega
lima.

(Bus daugiau)

Klaidos: Paskutiniajame 
numery įsibriovė kelios pra
smę keičiančios klaidos. 
Pradžioje penktoje eilutėje 
po žodžio “nuo”, išleista 
“Eišiškių m. prie”. Straips
nio gale turi būti ne “svar- 
cūgė”, bet “švarcūgė”, ku
li yra suvyta, taip kitų, 
eglinių, ne eglinių vyčių.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai d»- 
džiausią ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947
psl.. su trimis žemėlapiais 

metu jų santykiai su vokie- ir daug paveikslų. Kaina 12 
čiais buvo labai šilti, dolerių.

tau karšta. Ai Im*č jur laif. šiškių-Vilniaus vieškeliu, ži- kovotojai gyventi ar mirti.

“Keleivio” J9G2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.
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VIENUOLIS

Medviagalio pilis
(Tęsinys)

Vieną kartą, o tai buvo 1348 metais, rudeniop, pa
matė Medviagalio pilies vyrai, kaip toli vakaruose nušvi
to akiratis ir kruvinų dūmų stulpas iššovė i padangę.

—Šatrija ! Šatrija, Šatrija mums ženklą paduoda!— 
sušuko vyresnysis vyras ir parodė savo bendrams i Šat
rijos pusę.

Nepraėjo ir valandėlės, kai suliepsnojo Girgždūta, 
Padevyčio, Bilionių ir kiti piliakalniai. Tuojau užsidegė 
ir Medviagalio pilies kuoro viršūnėje stiebas ir pašvietė 
plačiai apylinkei.

Dar nepatekėjo ir saulutė, o jau visi žinojo, kad kla
stingas Klaipėdos krašto komtūras Markvaldas Košau 
iš pasalų puola Žemaičių žemę.

Ir vėl sujudo sukruto žemaičiai: kas i girias, kas i 
pilis, kas savo kariaunai i pagalbą. Ši kaną jau nebe tik 
suaugę vyrai, bet ir paaugliai balnojo žirgus, ginklavosi, 
telkėsi i mažesnes ar i didesnes tvtveikas ir traukė i tam 
tikras, dar iš anksto vadų nusakytas vietas.

Dar neužgeso ant sargybos piliakalnių stiebai ir lau
žai, o jau vienoje kitoje vietoje suliepsnojo kryžiuočių 
padegti kaimai, miškai, atskilos sodybos, ir kai padangė 
nušvito raudonais gaisrų atspindžiais. Žemaičių žemė 
vėl pasruvo žmonių krauju, ašaromis ir dejonėmis. Vieni, 
smulkieji, Žemaičių kunigaikščiai, pamatę tokią daugy
bę priešų, atskubėjo i Medviagali, kiti, nesusitarę savo 
tarpe veikti prieš kryžiuočius bendrai, užsidarė savo pi
lyse ir manė arba atsilaikysią patys vieni, arba atsipirk
sią. Prie Medviagalio kūlgrindžio pasidarė tokia spūstis, 
kad vadai pareigūnai nebežinojo, kuriuos pirma ir pralei
sti: šarvuotus karius, maisto tiekėjus ar visuomenės ir 
bendrojo turto gelbėtojus. O gaisrai nuo vakarų krašto 
plito vis smarkiau ir skverbėsi i Žemaičių kraštą vis gi
liau.

Skaudi žinia, kad kryžiuočiai vėl puola Medviagali.

JULIJA ŽYMANTIENC - ŽEMAITĖ

Gimė 1845 m. Plungės parapijoj, mirė 1921 m. 
gruodžio 7 d. Mariampolėje. Būdama kaimo šei
mininke. pradėjo rašyti jau pusę šimto metų at
gyvenusi ir tapo viena stambiųjų mūsų rašyto
jų. davusi eilę klasikiniais pripažintų dalykų, 
kuriuose vaizduojamas mūsų kaimo gyvenimas.

miesto, nežinome kur eiti. Pasivaišinus prasidėjo ir nuoširdžių linkėjimu grei- 
ant galo nesusikalbame. Čia 1 kalbos, ir dainos. Visų pir- čiau pasveikti: Slavinskai, 
vist kalba rusiškai, lenkiš- ma pirmininkė paprašė vi- Francis Stanko, giminaitė

• kai, o mes kitaip nemoka
me, kaip tik lietuviškai: 
mus niekas nesupranta, nei- 
mancma kur ir dingti... Nė 
pastogės, nė duonos kąsnio 
vaikams...“

Taip skundėsi Žemaitei 
žmonės, iš savo gimtųjų vie
tų iškelti. O tokių iš Lietu
vos iškeltų būta per 200-300 
tūkstančių.

sus minutę atsistoti ir susi- Franes Chase ir jos dukra 
kaupus prisimniti Įamžinąs- Mrs. Dulley, Nelly Katiliūtė, 
ti iškeliavusią C. Kelly. Mis. J. Norton, Betty Socha, 

Lipnickai sudainavo Moc- Spūdienė, Merry Akelie- 
kui ilgiausių metų ir dar daktaras Petrikas su 
kelias liaudies dainas, dai- ^mona’ nipai, N. Jasiuky- 
navo ir trejetukas — Anita n?itė, A. Feigerienė, O. Blo- 
Karn Navickaitė, Norris ir
Lipnickas. žinoma, buvo ir 
kalbų. Nevienas kalbėjo 
perdaug ilgai ir nieko ido

Bet tada iškeltieji nebuvo i maus nepasakė. Vakaro ve- 
uždaryti vergų stovyklose, o dėjai turėtų tą reikalą tin- 
tik perkelti toliau nuo karo j Ramiau tvarkyti, 
fronto, nors ir be duonos Vėliau kas šoko, kas šne- 
kąsnio palikti. Bet jais rū- kučiavo, šaltą aluti girkš- 
pintis buvo leista sudalyti nodamas.
iš pačių lietuvių šaipos ko- 

i mitetą.
Gi 1941 m. birželio mėn. Į 

ir vėliau kitais metais tų pa
čių okupantų Lietuvos gy-' 
ventojai buvo tremiami Si
biran sunkiems darbams į 
vergų stovyklas. Jokiai

L. J. Stasiulis

EROOKLYN, N.Y.

L. Šateikienė grižo 
iš ligoninės

Po sėkmingos operacijos 
draugijai nebuvo leista jų Lilija Stil9onaite - šateikie- 
skaudžiu likimu pasirūpinti.! nė grižo namo iš ligoninės, 
Ir taip elgėsi jau nebe ca- kurioj išbuvo 3 savaites, ir 
rinės Rusijos valdininkija, čia pamažu sveiksta gydy- 
bet komunistinės Rusijos i tojo dr. Wendelkino prie-. I

ziene ir ios duktė Mis, 
White, Laucevičiai, \ aite- 
kūnienė, Mrs. Ma. kis, gimi
naitė Hodelienė su šeima, 
iš Detroito giminės inž. Sta
niulis su žmona Adele, K. 
Bizytė.

Ligoninėj ją lankė ir 
daug nelietuvių, jos moki
nių, o jos vyras Antanas ir 
mamytė, aišku, kas dieną. 
Tik jos tėvelis negalėjo jos 
lankyti, nes patsai yra ligo
nis.

Lidija visiems širdingai 
dėkoja, kad jos nelaimėje 
nepamiršo. Dėkoja ir laik
raščiams, kurie rasė apie ją 
ištikusią nelaimę.

Viena lankytojų

l ik drąsūs žmonės atranda 
naujas žemes, niekeno nematy-

APIE ŽEMĖS ŽIUPSNELI

Ir kai Įleisit mane i duobę, o mylimieji! 
ir kai užkasit,
ir kai užbersit žiupsneli žemės ant mano kapo, 
aš iš anksto prašau: neverkit.
Negi verta raudot, brangieji, žiupsnelio žemės, 
kuris grįžta į žemę?

Žemaitę prisiminus

saugumo kariuomenės kari-! žiūroje tus pasaulius, niekeno ir nieka-
ninkai, priešakyje su "ge
neralisimu“ Stalinu.

I.igoninėj ją lankė daug ‘ia nelankytas žvaigždes, 
jos draugu ir draugių, atne- drąsūs būna kūrėjai.

Antanas Rūkas

ik

Kitoj vietoj Žemaitė štai šė dovanų ir gėlių, atsiuntė 
kaip atpasakoja ano meto ■
Lietuvos likimą:

"O ta mūsų žemelė Lietu- i 
va, vilniojančiais javų lau- j 
kais, žydinčiomis pievelė
mis, žaliais miškeliais, srau
niais upeliais papuošta, ko
kią jūs palikote, kokios ilgė- 
jotės ir norėtumėt pamatyt, 
dabar su juoda žeme suly
ginta, karės sudarkyta, ka
reivių sutrypta. Jos gyvento
jai, kaip paukšteliai iš liz
delių išblaškyti, po sveti
mas šalis išvaikyti, svetimu 
žmonių stumdomi, vargsta, 
badauja kur po miesto skie
pus, suterėnus, trokšta, vai- 

’toja... O ir namie pasilikę 
į kokius turi pyragus? Narna' 
sugriauti, sudeginti, gyvu-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

Vladas Šlaitas
pasiekė ir Palangos pajūri, ir šventą Gabiją. Audronė, ne- .•jšnūfg 
užmiršusi savo priesaikos, dieną naktį meldėsi ir galvojo, 
kaip nueiti pas savuosius, kaip padėti jiems atkeršyti.
Jos akyse atgijo gimtasis kalnas su pilimi, koks jis buvo ‘
prieš aštuoniolika metų apsuptas priešų, piktųjų kry-; —------------
žiuočių. Štai jie veža taranus, pina plaustus, stato tiltus... Į VLKS
Tuoj puls mielą piliakalnį: ir vėl žus tųkstančiai brolių §j ketvirtadienį, gruodžio| 1917 m. "Keleivio“spaus-ĮHai atimti išvaryti manta

išplėšta. Drasko, plėšia juosžemaičių, raudos, verks motutės, sesutės, mergelės ... 0 7 d., sueina 40 metų. kai tuvėj buvo išspausdintas
kryžiuočiai prieš mūši ilsisi, daugelis puotauja, o jų ar-i Marijampolėj mirė Julija Lietuvos Šelpimo Fondo lei-
kliai vėl ganosi pievose ir kviečių margėse ... Ūmai Au- Žymantienė, mums visiems j dinys —’ Žemaitės rastai • koliai ii- vokiečiai. Ir vien:
dronė pakilo nuo aukuro papėdės ir nubėgo prie jūros. 4?e,'iau žinoma Žemaitės į a a res metu, kuriame yra jr kiti skriaudžia, trypia.

dabar- iš dvieų pusių: mas-

Ištiesusi į marias rankas, ji piadėjo šaukti iš vandens gel
mių Žilvino dvasią ir klausti ją. kas jai daryli, kaip atlik
ti savo priesaiką—kaip atkeršyti kiyžiuočiams už 1329 
metų žudynes. Ir staiga per jūros bangų mūšą išgirdo ji 
Žilvino balsą . . . Audr onė puolė kniūpsčia ant žemės, 
veidu prisispaudė prie drėgno pajūrio smėlio ir, kai Žil
vinas pakartojo savo patarimą, ji potekom nubėgo per

| vardu.
Pirmojo pasaulinio karo 

metu ji su Sulotais buvo at
vykusi į JAV aukų nuken
tėjusioms dėl karo rinkti. 
Čia ji išbuvo kelerius metus 
ir grįžo jau į nepriklauso
mą Lietuvą. JAV būdama,

S 20 atskirų kūrinių, karo i kraują taško, badu marina...
metu parašytų.

Ten ji rašo apie Lietuvos
vargus pirmojo asaulinio 
karo metu, kada Lietuva bu
vo caro, o vėliau kaizerio

Prie ko tenai turi šauktis? 
Nuo savo skr iaudėjų jokiom 
pagalbos negali tikėtis, nėra 
jėgų apsiginti...“

Tokiais jausmingais, bet

VAIKO SVEIKATA. Parakė dr. V.
Tumėrienė. daug svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 135 p®!, 
kaina ............................................................. $1.25

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus’' 
sūnaus Kipro ftielinio įdomūs atsi. 
minima’. 454 nsl.. kaina. ... $5.00

1995 METAI. Kipro Bielinio atsimi- 
rimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ...................................................t.. $5.00

ŽVILGANT? 1 PRAEITI K. Žuko i- 
domū< atsiminimai. 477 psl . kai
na ............................................................ $5.00.

pasaulio lietuviu žinynas
paruoš' Anicetas Simutis, daugv- 
bė žinių lietuvių i: ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

454 psl. Kaina .................................... $5.50

UETUVTV DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir -eiredagam Jonas Ra
lys. 472 dainos ®>j gaidomis. Ansr'- 

liskai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti lr 
lietuviš’ai nekalbantiems, įrišta 
325 pusi. kaina ................................ $5.00

MAŽOJI LtET7VA. ramše M. Gim 
bn’ienė. J. Gimbutas .1. T.jneis, J. 
Balys ;r J. Žilevičius, 325 psl.. 
kaina............................................................ $5.00.

lengvas 
LĮSK AT.

BŪDAS IŠMOKTI ANG 
Geriao-rias vadovė’i® pra

kopas į Gabiją ir, atidengusi kriviui paslaptį, dviejų vai- Žemaitė lankė lietuvių gy- 
dilučių ir vaidilos lydima, miškais ir laukais nuskubėjo 
Medviagalio gynėjams į pagalbą . . .

0 kryžiuočių voros tuo tai-pu, teriodamos kraštą, žy
giavo ir- žygiavo Medviagalio link'.

Pagaliau išlindo iš miško pirmutiniai geležimis ap
sikaustę jų įitieriai ir, prijoję Medviagalio raistus ir ba
las, sustojo. Prieš jų akis atsivėrė nepaprastas reginys: 
visas kalnas kaip kokia sala plūduriavo vandenyje, o pa
tį kalną vainikavo dantytomis sienomis, apskritais bok
štais akmeninė pilis. Piliakalnio gynėjai jau buvo suspė
ję užtvenkti ir visus upelius. Pakilęs vanduo apsėmė vi
sas sausumas ir susiliejo su Peršežeriu, Lukšu ir- kitais 
ežerais. Išėjo iš krantų ir- Sietuva ir paslėpė vandenyje 
visus maskuotus kulgrindžius. Iš tolo piliakalnis atrodė 
riteriams kaip visai negyvenama sala su užburta pilim: 
ne tik nesimatė, bet ii- nesigirdėjo joje nei žmonių balsų, 
nei arklių žvengimo, nei galvijų maurojimo, nors pėdsa
kai rodė, kad jų ten pr igrūsta devynios galybės. Žiūrėjo 
riteriai į piliakalnį ir- i pilį ir- negalėjo atsigrožėti. Ypač 
jų dėmesį kreipė aukštasis pilies kuoras, kuris iš tolo at
rodė jiems it ant viso piliakalnio uždėta karūna.

Netrukus atvyko ir pats komtūras su visa savo galy
be, su keliais tūkstančiais karių. Viena po kitos vis lindo 
ir lindo iš miško vėliavos, skiltys, mažesni ir didesni da
liniai ir, komtūro paliepimu, viršininkų nurodymu, pra
dėjo sputi piliakalnių iš visų pusių. Kai jau visas kalnas 
buvo apsuptas, trys kryžiuočiai, laikydami iškėlę komtū
ro vėliavą, plaustu priplaukė “salą" ir ordino vardu pa
reikalavo pasiduoti be mūšio. Ir jie, kaip kadaise Čekų 
karalius Jonas, pažadėjo visiems dovanoti gyvybę, jei gy
nėjai sutiksią atiduoti ginklus, apsikrikštyti ir būti nuo
lankiais ordino pavaldiniais. Kitaip, pagrasė jiems pa
siųstieji, jie išnaikinsią žemaičius visus iki vieno, kaip 
tai padaręs ir Čekų karalius Jonas.

venamas vietas, sakė kal
bas. rašė pažangiųjų laik
raščiams.

Žemaitė gerai pažinojo 
Lietuvos kaimą ii- mokėjo 
jo žmonių dvasios virpesius

pavergta. Labai pravartu‘teisingais žodžiais Žemait" 
tuos raštus ir dabar paskai-i pavaizdavo Lietuvos žmo- 
tyti ir kas ten parašyta apie nių kančias per- pirmąjį pa-
Lietuvos kančias palyginti 
su dabar jai daromomis.

Štai vienoj vietoj Žemai
tė šitaip rašo:

"Ogi nuo Prūsų sienos, iš 
Vįrbaliaus, Kybartų, iš apy

gražiai išryškinti, savo raš-; linkių sodžių, — pasakoja 
tuose pavaizduoti, todėl ir- žmoneliai,— maskoliai su- 
Lietuvos kaimas ją mylėjo,; kišo mus i vagonus, atvežė 
jos raštus skaitė ir skaito. čia ir paleido. Nepažįstame

TAI BENT PASIPUOŠUSIOS

Paryžiuje madą pramonėj dirbančios mergaitės savo 
patronka laiko šventą Katryną ir tą dieną puošiasi ir 
"ūžia“ taip. kad visas miestas stebėtasi. Netekėjusios 
.irs 25 metu "katarinietės” šiemet išsigalvojo tokias 
skrybėlaites, kurios daugiau panašios į alyvą darže
lius. kaip į skrybėlaites.

saulinį karą. Bet ano meto 
kančios, palyginti, buvo žy
miai mažesnės, negu jų būta 
per antrojo pasaulinio ka
ro okupacijas ir vėlesniais 
metais, ir dar iki šiol pada
rytos žaizdos nėra užgydy
tos, ir ios vi? dar tolydžio 
atnaujinamos, Lietuva tebe- 
kraujuoja...

Jei Žemaitė gyventų da
bar ir tuo? varnus matytu, ji 
taip pat vaizdžiai juos apra
šytų ir dabartiniams Lietu
vos pavergėjams nekelia
klupsčiautų.

# ♦ ♦
P.^. Straipsny minėta Že

maitės raštu knygą galima 
gauti Keleivio administra
cijoj, jos kaina tik 50 centų.

MIAMI, FLA.

Moterų banketas

Moterų Klubo lapkričio 
mėnesio bankete atsilankė 
tiek svečiu, kad stalus rei
kėjo net abejose salėse pa
statyti.

Pirm. Jennie Nevienė prie 
durų pasitiko Miami Lietu
vių Piliečiu Klubo garbės 
pirm. F. Mockų, atvedė ji 
prie stalo, prisegė raudoną 
rožę ir paprašė visų svečių 
pakelti taures į jo sveikatą.

dedantiems angliška; mokyti®. 
dncAg ištarimą, anglišku® ri-ikal- 

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

MARLB0ROi-0H*S LITHUANIAN
SET.F-T A "GHT. M. Inkienė, ge 
ra® vad<>\č-li® lietTrviu ka’bo® mo
kytis angliškai kalbančiam. 14 
psl., kaina ......................................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimam® su
prasti. Kaina.......................................... 59c

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prie® Smo 
tonos diktatūra. P>'nr.a dali® 3^9 
psl. Kaina...............................................$3.00

NEMUNO SŪNŪį Andriau® Valie- 
425 pus- 
. . . $4.00

ko romano art? 
lapiai. Kaina

i* :i dali®

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo®' pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ............................. $8.57

TIKPA TEISYRft APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra fa tu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo itori.ia ir valdymo praktika. 
Labai daug infonnacijų, 95 psl. 
Kaina................................................... . 50 Cnt.

NFPRTKLA USOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną-- Karys, la
bai daug paveikslų, 235 psl. gera 
popiera. Kair.a.................................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAU3 VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina .................................... $1.20

MIT.ŽINO PAUNKSNIS. Ralio Sruo
jos tn'locriška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, grera popie
ra. kaina ..................................... ................$2.50

KęPRL Aš NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs areiimen- 
tai. Raina ........................................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SE.šCI.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunisras. ap
rašo. kaip kunica® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vien$ 
knvjr$, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ................................. jg.oo

LIETUVA BUDO. Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kam Lietuva kėlėsi 
iš mietro. geriausia dovana kiek
viena protra, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 415 puslapių, 
didelio formato. Kair.a .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romana® iš ž. maičių krik
što laikų, kieti apda-ai .... $3.50

ŽEN1Ž DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kair.a .............................$4.50

ŽEMfi DEGA, .1 Savicko užrašų an
troji d»lis. 414 psl. kaina ....$4.50

.•SOCIALIZMO TEORIJ A. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kabp keiti i vi -uo- 
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .................................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriška- apra-ymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
lietuvių bėgto į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 535 psl. Kaina $5.90

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsimini-: .d iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
ninio. 178 psl., kair.a ................. $2.00

SUžADfiTTNC. J. Tltir.i 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Ga-io®ios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12b puslapiai, 
kaina .............................................................. 50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam®, 544 pusla
pių. Kaina ................................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis, no 
$2. ara visos 3 dalys................. S5.00

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

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

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi,- 
SEVIZMAS. Pasai Kautskj, nau
jausi- mis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
na®. Kaina........................................... 25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa®idaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOČIA.! DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROfiRAMINfiS GAI. 
RftS, 32 psl., kaina.............  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.00

SF.NOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
Lietuvos ne-
1795 metais, 
daugybė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaina ....................................... $10.00

seniausių laikų 
sriklausomvbė®priklausomybės gaio 
Parašė Jonas Karys.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISC39 L Bnadwa( —-i—— JSo. Boston, Mas*.
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WORCESTERIO NAUJIENOS Penki valsai už $1.50

Nominavo Lietuvių Klubo 
valdybos kandidatus

koją.
A. Tomkus į-ūpinosi, kad 

_ . ... x. brolis gautų leidimą atva-
P1**mimnkus tera vienas žiuoti i JAV ir jau buvo ga- 

kandidatas — Antanas šeš- vęs žinią, kad leidimas 
kevicius, i vicepirmininkus (juotaS; bet kojos nupiovi- 
—Edmundas Vaitkūna^ n mas gajį ta sutruk-
Petras Klebauskas, į sekle- (jvtj
tolius Vik. Morkūnas, į fi-

Mirė
Petras Šimakauskas - Si- 

mons, A 1 f onsas Dup-

nansų sekretoiius Vincas 
Veraitis, jo padėjėju Vytau
tas Mačys, į iždininkus Jo- mons, A 1 f onsas 
nas Kasparas, į iždo globė-,kis-Dapkevičius, Andrius 
jus J. Tribandis ir E. Kup-į Kulokas. Lai būna jiems vi
stas, i direktorius A. Stalių-! siems lengva Dėdės Šamo 
lionis, J. Zaleskas, A. Ru-Įžemė! 
telionis. S. Valinskas, K
Šalavėjus, A. Kulieša, Vin
cas Kraunialis, J. Volunge
vičius, J. Jukatonis, Step. 
Valenčius, Kaz. Žvalioms, 
A. Grudzinskas.

Į Maršalkas: Juozas Nor- 
kaitis, į šeimininkus L. Mi
siūnas.

Tarėsi sandariečiai

Sandaros 16 kuopos lap
kričio 26 d. susirinkime 
vienu balsu nutarta pirkti 
Lietuvių Piliečių Klubo pa
skolos lakštų už $500. Kaip 
žinoma, klubas statys nau
jus didelius namus.

Išsirašė Keleivį

Per jūsų bendradarbį Ke- i 
leivį išsirašė Ona Jodžionie- Į 
nė ir Pijus Matulis.

J. Krasinskas

BROOKLYN, N.Y.

IR JAUTIS MOKA ŠOKTI

‘Kaubojus” Butch Rivers iš Camdenton, Mo., išmokė 
jaut; šokti per kliūtis ir kitokių “trikšų.” Katbojaus 
sūnus sėdi ant šokančio jaučio kupros, o tėvas ra
miai Kuli po kliūtimi, 'šokantis jautis buvo išstatytas 
gyvulių parodoje.

VIETINES ŽINIOS

nukeliavo į Chicagą, jos lai- su 4 taškais, P. Tautvaišas ir 
mėtojo Povilo Tautvaišo ži- K. Škėma po 2L5, A. Zujus 
nion. 11 ir V. Kutkus 0 tš. Būdin-

Bostoniškis Šveikauskas ga, kad čia laimėtojais ma-
Bostono Lietuvių Mišrus 

Choras, kuriam vadovauja 
komp. J. Gaidelis, gruodžio puikiai atstovavo savo mie- tome jaunuosius, nes vyre- 

i2 d. So. Bostono Lietuvių P. Į stui. Jis įveikė inž. Nasvytį snieji, matyti, buvo tiek pir- 
Draugijos salėje surengė Į ir šių metų Michigano meis- menybių nuvarginti, kad 
“Valsų vakarą,” kuriuo da-Įterį Kazį Škėmą iš Detroito,'■ pirmavimą turėjo užleisti 
lyviu galėjo būti kiekvienas, kuris 1950 ir 1951 m. buvo jauniesiems, 
sumokėjęs $1.50. Tokių at- Bostono meisteris, šveikau- • K. M.
sirado nemažas būrys. į skas baigė trečiuoju. Ant- --------- -----------------

Svečiai galėjo ne tik gar- moju gana laimingai atsi- VIENINGAS VLIKAS 
džiai užkąsti ir troškuli nu- stojo \ iktoras Palčiauskas, 
malšinti, pašokti, bet turė-' studentas iš Chicagos uni- (Atkelta iš 3 psl.)
jo progos išgirsti ir penkis versiteto, negavęs susitikti ponas Kairys, kuris dabar 
Strausso valsus, kuriuos nei su Škėma, nei Nasvyčiu.1 
choras gražiai dainavo. Šveikauskas gavo ramuvėnų 

Choro valdybos pirm. inž.' skiltą dovaną. Palčiauskas 
V. Bruzgelevičius visiems —inž- Civinsko.
svečiams dėkojo už iki šiol į Atžymėtas buvo jaunuo- 
chorui teiktą paramą, paža-1 lis Algirdas Leonavičius iš 
dėjo toliau puoselėti lietu- į Bostono, jam buvo įteiktos 
vių dainą ir reiškė viltį, kad ' dvi L. Bendruomenės dova-
visuomene ir ateity 
pastangas rems.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

ss
ss

ss
se

es
s

LSS Centro Komiteto 
posėdis

Lapkričio 26 d. įvyko L. 
Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo ir iš Vo
kietijos atvykęs Jonas Glem
ža. Jis padarė pranešimą

Tame susirinkime išrink-,a^e J^.u*?° ^u^?"
ta šios sudėties delegacija į !)OS Socialistų konferenciją 
Sandaros I-sios apskrities J* Socialistų Internacionalo
atstovų suvažiavima Bosto- kongresą, jUf J1S su

-m i * m Vilčinsku dalyvavo, ne gruodžio 10 d.: A. Tom- J

Gruodžio 31 d. Dainavos spor
to Klubo Naujųjų Metų sutiki
mas Aperon Plaza (576 Warren 
St., Roxbury).

Rinkiminės nuotaikos 
“iurum-burum’e”

Jos jau reiškėsi So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos giuodžio 3 d. sureng
tame pokyly vadinamame

nuotaikos jau reiškiasi. Dr- 
jos vadovybės rinkimai bus 
gruodžio 21 d. Yra dvi nuo
monės. Vieni sako, kad rei- j aukštojoj 
kia rinkti senuosius vado-1Park). 
vybės narius, kiti įrodinėja, 
kad reikia “naujo krauja,”

Vasario 18 d. ALTo skyriaus 
rengiamas Lietuvos nepriklau- 

i somybės minėj mas So. Bostono 
mokykloj (Thomas

choro; nos. Leonavičius surinko 
vienodai taškų su inž. Nas
vyčiu ir Chicagos ekspertu 
A. Zujum. Pustaškis žemiau į 
baigė kitas Bostono jaunuo
lis Ramūnas Girnius nors 
prieš pirmenybes buvo ma
nyta, kad Bostono jaunuo
liai gaus pasitenkinti pasku
tinėm vietom. Jas gi užėmė

gyvena netoli New Yorko 
po didelės nelaimės (nuplo
vė koją). Suvažiavimas vie
nu balsu nutarė jį pasvei
kinti.

J. V-gas

Nakties darbai — dienos juo
kai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

Jieškojimai
Čikagiškiai • Pranas Šalkau- į Paie.škau Diwo Dvarecko (I)wareko)
skas ir V. Narkevičius. Šal- is..PuT>ėiy kaim<i’ Merk?n^ p»ra- , , j pijos. Jis pats ar kas jį žino prašomkauskas Illinois pirmenybe- rašyti šių© adresu:
se sukorė šešius taškus

Ii
k r

kus, J. Šalaviejus, J. Kra
sinskas, A. šeitnukšnis, V. 
Ašmenskas, V. Mitrikas, A. 
Palubeckis, J. Dvareckas, 
M. Žemaitaitis, J. Stankevi
čius ir J. Ramonas.

CANTERBURY, CONN.

Pataisome klaidą

Pereitame numery išspau
sdintoje žinioj apie Marei-

Tave gali kas užpulti— Į®"?? PePie"? Pe.r
pinigu, atiduok man kIald? ls Jos arti-

mųjų sąraso išleistos pavar-
Klube mačiau, kaip gi a- . dukterų Eleonoros Ber-

ziai Dasmuosusi noniutė_____ /p____ i__ i____  r*___ v- _ 1 F--------- grnan į vanieruury, vurm.j
Įkalbėjo pensininkui savo,jr gvos Lussier (Manches- 
čekį iškeisti ir pinigus jai ter, yfass seserų Sally Ki- 
atiduoti. Tu gali greit mir- Mikienės (Hartville, Ct.) ir 
ti, tave gali užpulti plėšikas Ąnna Androski (Akron, 
ir pinigus atimti. Tu iškeisk už tai atsiprašome,
čeki ir pinigus atiduok man.
būsi saugus* 
pensininkui.

čiulbėjo ji HAMILTON, ONT.

šurum-burum. Į jį susirenka naujų žmonių, kurie ineštų 
daug daugiau narių negu į j draugijos veiklą naujos 
draugijos susirinkimus.

Iš nugirstųjų kalbų jame 
buvo aišku, kad rinkiminės

dvasios.
Rinkimai parodys, kuri

nuomonė vyrauja.
Narvs

Stanislavos Ročių namuose 
buvo susirinkimas, kuriame 
išrinkta šios sudėties kuo
pos valdyba:

Pirm. Jonas Bajoraitis, ,7 . c .o* - vos Veteranų S-gos skvnusvicepirm. Stanislava Rocie- , £ x. o

Gražiai paminėjo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimą

*7 iorm «aca Čjlt'IIIOO DnlinQnc_ a ūmiavacr—

Minėjimą suruošė Lietu-
>s Vete 

gruodžio 3 d. Tautinės S-
kas, ižd. Antanas Kaušpė- .....
das, fin. sekr. Juozas Šarap- Minėjimą atidarė n jam 
niekas, iždo globėjais Kos- vadovavo skyriaus pirm. 
tas Lukoševičius ir Pranas Krutulis. V ėliavas įnesus, 
Dauginas. JA v ir Lietuvos himnus su-

Pažymėtina, kad nariais «ied.°> ir pinninįnkui te
istojo Ročių šeimos 4, Lu- "V?:*!- Jurg!s Jasmskas 
koševičių 3 asmenys. Reikia Padeklamavo partizanų ku-

sesius taskus ir 
dalinosi trečią vietą su P. 
Tautvaišu ir kitais.

šachmatininkai Clevelan
de turėjo savo pasitarimus. 
Jie išsirinko lietuvių šach
matų vadovu Kazį Merkį ir 
pavedė jam sudaryti Š. A- 
merikos lietuvių šachmati
ninkų vadovybę.

Šachmatininkai Clevelan
de buvo gražiai priiimti ir 
pagloboti. Didžioji padėka 
už tai priklauso dr. Algir
dui Nasvyčiui, vyr. pirme- 

; nybių rengėjui.
Žaibo turnyrą, įvykusį po 

šachmatų pirmenybių, lai
mėjo Gediminas Šveikaus- 

i So. Bostono Liet. Piliečių kas, sukoręs 5:0 taškus, an- 
Draugijos šachmatininkai: truoju baigė V. Palčiauskas 
Gediminas Šveikauskas, 16-

Balanadžio 13 d. 8:30 vai. 
vai. Jordan Hali (salėje) estės 
smuikininkės Celio Aumere 
koncertas, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

•
Gegužės 6 d. 3 vai. popiet So. 

Bostono aukšt. mokyklos salė
je komp. J. Kačinsko vadovau
jamo Melrose simfoninio orke
stro koncertas, rengia Balfo 
skyrius.

Bostono šachmatininkai 
Clevelande

Felix Dware 
907 Park Ave. 
Woonsacket. R. I.

Vedybos
Vidutinio amžiaus ir Kerai atrodanti 
moteris ieško sau gyvenimo draugo 
vedybų tikslu. Galėtų būti nuo 55 
lisri 65 metų amžiaus. Adresas:

Mrs. Anna Daniel 
General Delivery P. O.
Miami, Fla.

NAMAS ST. PETERSBURGE. FLA.
Keturių ruimų medinis namas ge
ram stovy, geroj vietoj su R-a ražu vi
sai arti didelių krautuvių, su dautr 
visokių Įrankių. Kaina $9.000. Ra
šyti adresu:

Mr. Adolf Fervikas 
•>480 lst Ave. So.
St. Petersburg 7, | x.

t

;• i
M i

Tas čekį iškeitė ir pinigus Atgaivinta SLA 72 kuopa Į tikėtis, kad bus ir daugiau rybos eilėraštį, dr. \ . Čepas 
jai atidavė. Ji iš klubo tuoj. nuridentas P Dar ’šeimų, kurių visi nariai į- skaitė paskaitą, J. Jasinskas
icZirs iv ♦ilzeioi-ioio nnm-lrA : OLA UI eZlflentaS L. U3T- “ jlO d ©Iri Q m O VO dar VletlSišėjo ir, tikriausia, nuvyko i 
į komunistų lizdą paūžti. el 

O atidavęs jai pinigus 
sėdėjo nosį nuleidęs.

A. Tomkus gavo 
liūdną žinią

Vietos veikėjas Antanas

TTFP71 fl Pri toc
dalyvaudamas* spalio Etos -■ kuoP%- 

21-22 dienomis SLA 278 
kuopos (St. Catharines) su
ruoštose iškilmėse Susivie- 
rijimo 75 m. sukakčiai pa
žymėti. paragino J. Šarap- 
nicką atgaivinti Hamiltone

Linkime 
darbų.

kuopai našių

J. Š.

GARDNER, MASS.

Tomkus gavo žinią, kad jo veikusią 72-ją kuopą, kuris 
broliui Zenonui, gyvenan- ir ėmėsi šito darbo, 
čiam Lietuvoje, nupiovė Lapkričio 18 d. Prano ir

Lietuviu En<i kie nedijos Leidvklai 
UŽSAKYMAS

Užsakau Broniaus Kviklio “M ŪSU LIETUVO S” 
leidinį, kuris bus išleistas 3 tomais, už $30.00 kainą. (Pastaba: 
perkant pavieniui, vieno tomo kaina $15.00).

Pagerbti Grunskiai
Lapkričio 11 d. apie 250 

asmenų susirinko Lenkų sa
lėj Julijos ir Kazio Gruns- 
kių pagerbti. Puotą rengė jų 
šeimos nariai. Grunskiai yra 
plačiai žinomi asmenys. Po 
gardžios vakarienės šokta 
iki vėlumos.

padeklamavo dar vieną tai 
dienai pritaikytą eilėraštį ir 
tuo pirmoji dalis baigėsi.

Antrojoj daly Benediktas 
Povilavičius padainavo 3 
dainas, jam akomponavo 
komp. J. Gaidelis. Tą dalį 
baigė Izidoriaus Vasyliūno. 
vadovaujamas kvartetas (3 
įo -dalyviai amerikiečiai) 
komp. J. Gaidelio sukurtu 
kvartetu Nr. 4

Vėliau visi buvo pakvies
ti kavutės. Čia buvo progos 
pasišnekėti kiekvienam rū
pimais klausimais.

mečiai jaunuoliai Algirdas 
Leonavičius ir Ramūnas 
Girnius su savo vadovu Ka
ziu Merkiu dalyvavo Š. A- 
merikos lietuvių šachmatų 
pirmenybėse Clevelande per 
Padėkos dienos savaitgalį. 
Pinnenybes laimėjo daug 
kartų buvęs Chicagos ir Illi
nois meisteris Povilas Taut
vaišas, kuris 1949 m. buvo 
laimėjęs Bostono čempiono 
titulą. Tautvaišas be dvejo
jimo yra stipriausias lietu
vis šachmatininikas J. A. 
V-bėse. Šiose pirmenybėse 
tik inž. A. Nasvyčiui iš Cle
velando pavyko nukabinti 
pustaški iš meisterio.

Pati svarbiausioji dova
na, kuri buvo 1959 m. įs
teigta Bostone dr. B. Kal-

. . “ i vaičio ir prof. I. Končiaus—
Pakalbinkim draugus, pa- Lietuvos Laisvės Avilys— 

žįstamus ir kaimynus užsisa- pagaminta iš juodo ąžuolo
IrvtS Ir.t Pr°f' K°nČiaUS akomis ir
kyti Keleivj. Šiemet kai g^irta geriausiam Amerikos 
na dar tik $4.00 metams. lietuviui šachmatininkui,

SPECIALISTAI 
Persiųsti oinigus i S S S R 

Yenintelė turinti leidimą 
ir bondyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMUI TARNYBĄ 

Pilnai garantuojama 
Klausk smulkmenų^
GRAMERCY 
714 Broad Street 

NEWARK. NEW JERSEY
Įsteigta 1947

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

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

• \
• M

(data) (parašas)

(pavardė, vardas ir adresas)

Paskutiniu laiku apie “MŪSŲ LIETUVĄ” buvo visuose laikraš
čiuose rašyta. Jei nepastebėjote, prašome rašyti mums. o mes 
Jums pasiųsime visas informacijas.

Pastaba: Lapeli iškirpkite ir pasiųskite šiuo adresu: 
Lietuvių Enciklopedija. 265 ‘C’ Street. So. Boston 27, Mass.

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

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

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

“KELEIVIS”
06 E. Broadvray, So. Boatoa 27, Mass.

Piliečių Bendrovės 
nauja vadovybė

Lapkričio 28 d. buvo Lie
tuvių Bendrovės susirinki
mas, kuriame išrinkta šito
kia valdyba:

Pirm. Aleksas Juška, vi
cepirm. Antanas Daukantas, 
ižd. Veronika Remkutė, 
sekr. Vanda šerkšnienė, fin. 
sekr. Vincas Višniauskas, 
direktoriai: A. Juška, A. 
Rodosky, Dauckas, C. De- 
besaitis, A. Nakutis, A. Rai
nės Evanaitė-Kaupi, 50 m., 
liko 2 seserys, o lapkričio 13 
d. mirė Marijona Ambrozai- 
nis, Necelis, Debesaitis; 
knygų tikrintojai — Ado
maitis, Brazauskas ir Dou- 
ckas.

Mirė
Lapkričio 12 d. mirė Ag- 

tė-Kasperaitienė, 74 m., pa
liko 4 sūnūs ir brolis Lie
tuvoje.

Gamiikis

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIčIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusų caru. vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius, Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVIČIUS. 193 East Ave.. No. Hamilton. Ont.. Canada
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaidos 
pranašystes.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos:
Apie Hollywoodo žvaigždes;
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 tartai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikalaia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 eentaL

“KELEIVIS”
CM Eaat Broadvray So. Boston 27, Maaa.

“Proletariato diktatūra“ 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ;
Jungta lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja ; 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ 910,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 910.000 dešimdal 

lr dvidešimčia: 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 9826 į mšnsul.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ik; 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
ti SLA kutpuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
* 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

t
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SLA 43 ko. susirinkimas

Sandaros suvažiavimas L. Kapočius “kalėdoja*

Užkliuvę siuntiniai visi bus 
išsiųsti

Svarbus kuopos narių su
sirinkimas bus trečiadienį, New Yorko apskrities 
giuodžio 13 d. 7:30 vai. vak. i prokuroras Kogers -praneša. 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se (63b Broaduay). Jame 
bus įer karna kuopos valdy
ba ir nominuojami Centro 
valdybos kandidatai.

Kiekvieno nario pareiga 
šiame susirinkime dalyvau
ti ir prisidėti prie tinkamos 
kuopos valdybos išlinkimo 
ir tinkamų kandidatų i 
Centro vadovybę nominavi- 
mo.

Susirinkime bus gera pro
ga ir naiio mokesčius sumo
kėti.

Juozas Lekys,
sekretorius

Aukos lietuvių gimnazijai

Jau dešimti metai kaip 
veikia Bostone būrelis Nr. 
120 Vasario 16 Gimnazijai 
Vokietijoj paremti. Būrelis 
išlaiko vieną mokinį ir kas 
mėnesį iš narių surenka ir 
gimnazijai pasiunčia po 20 
dolerių. Iki šiol jau pasiųs
ta $2,627.

Kas norėtų Kalėdų šven
čių proga paremti mokslą 
einantį lietuvišką jaunimą

Kad Genei ai Parcel & Tra- 
vel Co. vedėjas Leonid 1 an- 
kel už vagystę patrauktas 
teismo atsakomybėn.

Visi siuntiniai, kurie buvo 
siunčiami per General Par
cel & Travel Co. bus pa
siųsti adresatams (siuntinių 
gavėjams) be jokių papil
domų išlaidų siuntėjams.

Bėgyje šešių savaičių visi 
'užkliuvę” siuntiniai bus 
.teikti tiems, kam jie buvo 
adresuoti.

Kas nori pasiteirauti apie 
savo siuntinio likimą, gali 
Kreiptis į Mr. A. Godletvski, 
135 W 4th St., Ne\v York 
City. Telefonas C H 3-2583.

Buvęs General Parcel & 
Travel Co. Bostono skyriaus 
vedėjas J. Vaičaitis prašo 
pranešti, kad Bostone jokių 
siuntinių nebėra.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KOVOJE SV DŽIOVA

( hrislmas Seal 55-jį vaju pradedant, majoras (dilins 
Įteikia topografinę Bostono istoriją Charles Finiey. 
vajaus pirmininkui, dalyvaujant Draugi jos Kovai su 
Džiova pirm. dr. Kane (dešinėj) ir Bostono miesto ty
rimo ištaigos atstovui Slavei.

Sandaros 1-sios apskrities 
suvažiavimas bus šį sekma
dienį. gruodžio 10 d. 12 vai. 
Sandaros salėj (124 F St., 
So. Bostone), o jam pasibai
gus rengiamas saunus ban
das. kuriuo rūpinasi 7-oji 
kuopa.

Rengėjai kviečia visus 
sandariečius ir jų bičiulius 
dalyvauti, čia bus gera pro
ga sutikti gal seniai maty
tus bičiulius ir su jais, gar
džiai užkandžiaujant, pasi
kalbėti.

Naujų Metų sutikimas 
Bostone

Bostono kunigai, rodos, 
dar nepradėjo kalėdoti, o 
Laurynas Kapočius, “ka- 
mendorius” iš Sovietų Są
jungos ambasados praeitą 
savaitę jau buvo atvažiavęs

NCCCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. .Siuva zigzagu, 
ado. iš-'iuvinėja. dil ba monograma . 
dirba žirka vones ir t. t., ir t. t. 
Originale -u penkių metų garantija 
.-25 uz viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę 
HA 6-3900

į Bostoną savo parapijonuo- ! \Ray View Realty Co
se maskoliškos dvasios su
stiprinti.

Mirė prel. P. Juškaiti*

Real Estale 
Notary

Insurance 
Public

Žuvo S. Podelienė Adv. Z. Shallnienes 
paskyrimas

A. Dumšaitė išvyko 
j Floridą

Lapkričio 27 d. rytą Ro-, 
chestery, N.Y., žuvo Salo
mėja

Gubernatorius Yolpe pa- 
Brunotaitė-Podelienė, skyrė ir jo Taryba patvirti

no adv. Zuzaną Shallnienę 
“State Advisorv Council,'

V ckietijoj, aukas galima. Floridoj. Sėkmės Aldonai 
prisiųsti ar palikti šiose vie-; naujoj vietoj, 
tosp- O. Ivaškienės baldu i^ n;tose: O. Ivaškienės baldų Jos sesuo Bitutė, kuri šie 
krautuvėj, Keleivio redak- met ištekėjo už Balukonio, 

tebedirba Mass. General li-cijoj ir V. Stelmoko 
estate įstaigoj.

real

1 pnes kelerius metus gyve- 
. nusi So. Bostone.

~ . J Velionė tą rytą ėjo į dar-' Division of Emplovment į
Aldona Dumšaitė, dirbusi i)ą įr visaį netoįį namų ją securjty” nare 

slauge Mass. General ligom- SUvažinėjo automobilis; nu- Adv. Z. Shallnienė savo ofi- 
nej, išvyko dirbti pmatinej vežta į ligoninę ji mirė. są turi So. Bostone ir 19 me- 
klmikoj Tampos mieste, Liko liūdintis vyras Ig-Į tų ji buvo “Board of Rev 

nas, dukterys Dalia Šiurilie-
nė ir Dana Masiulienė ir 
brolis Jonas Brunotas. ku
riems reiškiame užuojautą.

Bostono Sporto Klubas 
"Dainava”, kaip kiekvienais 
metais taip ir šiemet, ren
gia Naujų Metų sutikimą.

šiais metais jis bus mo
derniškoje ir visuomenei ge
rai žinomoj Aperion Plaza 
salėje, (575 VVarren St., 
Ro.vbuiy, Mass.).

Pakvietimai jau siuntinė
jami, bet norintieji dalyvau
ti ir negavę dėl kokių nors 

‘ priežasčių pakvietimo, pra
šomi kreiptis į valdybos na
rius arba tiesiog į Vytautą 
Leveckį pranešant, kad ne
gavo pakvietimo.

Sporto Klubas ‘Dainava’

Giuodžio 1 d. mirė prel.
Pranciškus Juška itis, 28 
metus išbuvęs Cambridge, 
Mass., lietuvių parapijos 
klebonu. Į kunigus jis buvo 
įšventintas 1917 m.

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

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone—City Point išnuomoja
mas pirmame aukšte gražus 3-jų 
.vambarių su vonn. ou'.^s. Yra šiltas 
vanduo, gazas, gazo naujas pečius ir 
kiti patogumai. Teirautis telefonu: 
AN 8-2814. (50

PARDUODAMI
Pigiai mažai dėvėti gyvenamojo kam
bario ir virtuvės baldai, kreiptis va
karais 5-6 vai. 23 Sarnac St.. Dor
chester 22, Mass. Tel. AV 2-6158.

Legionierių vaikų eglutė

STRAND CAFE CORP.
:7i - 37$ H". Broadaav. So. Boston 

TEL.: A N 8-9835
Ieško patyrusių tarnautojų: Barten- 
lerio, counter merginos, veiterkų ir 
kt.. kad kalbėtu angliškai ir lietu
viškai. Kreiptis asmeniškai j

PETR> BELDŽIU. Strand Cafe

Paininia
goninės laboratorijoj 
rante.

labo- Atėję liko apvilti

Jų tėvai gyvena Dorch.es-

Stepono Dariaus posto le
gionieriai gruodžio 23 d. 

ievv, Division of Employm- po pietų i engia vaiku-
ent Securitv” narė.

J. Vembrė pirmasis

Antanas JI 'KN E VIČIUS 
Bronius MIKONIS 

LICENSED BKOKERS
Sąžiningas patarnavimas per kan 
iems, parduodantiems, ir drau 

dziantiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
|Res. A V 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Ne iš vieno So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
nario girdžiu, kai jie. nomi
nuojant tos draugijos vado
vybės narius, balsavę ūži 
adv. Ivašką, Onos Ivaškie- 
nės sūnų, kuris nekandida
tuoja. Kandidatu yra advo
katas Yvvoskus.

Narys

Aukojo Balfui

tery ir yra 
skaitytojai.

seni Keleivio
rer “mano mieli radiją 

buvo skelbta, kad S. Da
riaus posto salėje lapkričio 
19 d. inž. A. Chaplikas ir 
kiti jo vadovaujamos gfu-Moterų Klubo susirinkimas
pės. Keliavusios i Lietuvą, i iz \fpri<;s 

Bostono Lietuvių Moterų daivviai papasakos savo is- 
Klubo nariu svarbus susi- nf,d™įr bus parodytas

Didelis knygos mėgėjas 
Juozas Vembrė Bostone pir
masis Įsigijo ką tik išėjusią 
S. Michelsono knygą "Lietu
vių Išeivija Amerikoje,” ku
rią išleido Keleivis.

Jį pasekė J. Kubiliūnas ir 1

čiams eglutę savo posto pa
talpose, 168 H St., So. Bos
tone. Visi vaikai gaus 
gražių dovanų ir bus rodo
mas vaikams filmas. Komi
tetas deda pastangas, kad
Į' *»-l i .At 11 viri uutu >. i nt i| aiviinmvi.

S. Janeliūnas
Rengimo K-to pirm.

J. Romano reklama

PARDUODAMI 2 PEČIAI
Du virtuvės pečiai “Florence" firmos, 
gerame stovyje, aliejus ir gazas. pad
ejuodami tuoj pat. Kreiptis pas savi
ninką 272 Gold St.. So. Bostone, 2-e 
aukšte. Tel.: AN 9-0769. (49

I

i

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St,

So. Boston

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Rnad 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i i I
Atlieku visus pataisymo, remon- J 
to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir Į

• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
I lavimą. Šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

Petras Dumša iš Dorches
terio Balfui paaukojo $5,00.

N t OSTABLSIS 

“M A Z O W S Z E”
10(1 šokėją ir dainininkų 

iš LENKIJOS
BOSTON GARDEN, BOSTONE
šeštadieni vakare, gruodžio 9 
dieną. 8:30 vai.
Sekmadieni popiet gruodžio 10 
dieną 2:30 vai. popiet.

Biletų kainos:
$5.00. $4.00, $3.00 ir $2.00 

Biletų iš anksto galima gauti:
l’AS BALTIC FLORISTS 

502 E. Broadway, So. Boston

linkimas bus šį šeštadienį, 
giuodžio 9 d., 6 vai. popiet 
Stepono Dariaus posto pa
talpose (168 H St., So. Bo
stone). Visos narės kviečia
mos dalyvauti.
•♦**e**e**e**e**e*^**e**»**»**Z**X**»' 

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų

liūdžiu 
filmas.

Salė prisirinko pilna no
rinčių išgirsti naujienų iš 
Lietuvos. Vakarienė buvo 
gera. ją paruošė legionierių 
moterys.

Po vakarienės J. Roman 
pradėjo prigramą ir pristatė 
inž. A. Chapliką. Jis ilgai 

siunti- kalbėjo, bet mažai ką įdo-
nius giminėms į Lietuvą per maus tepasakė. Baigęs jis 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- pristatinėjo kalbėti vieną 
eina tvarkingai ir be trukdy- po kito ekskursijos daly- 
mosi. Dabar pats laikas siųs- vius. Žilas vyras nusiskun- 
ti dovanas Kalėdoms. Neuž- dė, kad jam neleido tėviš- 
mirškite giminių ir draugų kės pamatyti. Kita papasa-
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

Trans-Atlantic Travel Service

Reikalinga.'
Spaustuvės Darbininkas

Gali kreiptis ir be patyrimo. 
Rašyti ar asmeniškai kreip
tis į Keleivio spaustuvę dar
bo valandomis:

J. Roman per radiją il
gai reklamavo Juodytės 
koncertą, kuris buvo lap
kričio 26 d. Jordan Hali; 
pereitą sekmadienį jis pas
kelbė koncerte buvusių ku
nigų pavardes, pabrėžė, 
kad buvo nemažai kitatau-

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

j Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
Į Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

! VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

636 Broadway, So. Boston čių, bet užtylėjo, kad iš vi- 
Telefonas: AN 8-3071 : so ar buvo 150 atsilankę.

SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 
Leiskit Įdėti naują 1962 JOMAR aukš. spaudimo ai. krosnį

{Taisome, šingeliuojame, den-♦

igiame aliumini jum ir dažo-J 
me iš lauko sienas.

Free Estimate*
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO } 

i Du broliai lietuviai 
> Charles ir Peter Kislauskai» 
{Garantuojame gerą darbą •

> TELEFONAS AN 8-2805

j Dr. J. L. Pasakarnis‘

|kojo, kad ji Amerikoje už 
' danties sutaisymą sumokė- , i 
jusi 38 ir dantis Vilniuje, ! 
bevalgant rūgštų pieną, vėl • 
pradėjo skaudėti. Jai nuro- ■ j 
dę jauną dantistę, kuri dan- J 
tį apžiūrėjusi, ipurkštusi ko- į J 
kių tai vaistų ir dantis nu- i J 
stojęs skaudėti ir už tai nie- i j 
ko nereikėję mokėti. Dar ki- I 
ta leidė pasakojo bevažiuo
dama susirerusi, daktaro ne-

f ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus hurneris • automatiš- 

i kos kantrolės termosCUas 
J Elektros laidai • PIA I t KRO-
• SNIS • 275 galionu tankas ir
• Visiškas įtaisymą'.

t'ž specialią kaina tiktai

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- 
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- buvę, tai ji nusipirkusi sau 
tus i visas valstybes. ir kitiem3 keleiviams alaus

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
J 15 Dorset St.. Dorchcsler. Mass.

! GEneva 6-1201

t 
t 
•♦ i i
J Draudžiame ___ r, — *
kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

nuo polio, viso- •

Į
Dr. Amelia E. Rodd į

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 Mest Broadway. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR minta apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

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

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nua 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nua
• vai. ryta iki 7 vaL vak. ir Mtadieniai* nua 8 ryta iki 2 vai. pa pietų.

▼SDfclAN: JONAS ADOMONIS

ir . . . šiandien esanti svei
ka. Panašiai kalbėjo ir ki
ti ekskursijos dalyviai.

Inž. Chaplikas dar nusi
skundė turėjęs daug vargo 
su savo ekskursantais. Rei
kia važiuoti, belikę 7 mi
nutės, o, žiūrėk, vieno trūk
sta. Apsidairius pastebėta, 
kad jis dar tebesibučiuo- 
ja. . .

Paveikslai daugiausia iš 
Varšuvos. Leningrado ir kt. 
Iš Lietuvos labai mažai, ne
parodė nė vieno kaimiečio, 
nė vieno kolchozo ir t. t.

Žmonės skirstėsi namatę 
ir negirdėję to. ką norėjo 
girdėti ir matyti.

Buvęs kareivis

21 vai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mŪŲ NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. « 
e Lipdau popierius ir taisaus 
(viską, ką pataisyti reikia. 4
> ....................

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Naudoju tik gedausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimų permainyti $27S

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
B DORCHESTER 25, MASS.
Vsmng

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiun, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




