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Vakarų Valstybių Ministeriai 
Tariasi Paryžiuje Dėl Berlyno
Vakarų Užsienių Reikalų Ministeriai Tariasi Paryžiuje 

Dėl Berlyno ir Dėl Derybų su Maskva; Chuščiovo 
Naujausi Grasinimai ir oe Gaulle Užsispyrimas 

Gali Atidėti Derybas Tolimesniam Laikui.

ši pirmadienį Paryžiuje Dominikonų Vd'itŽlU
pr adėjo posėdžiauti Vakarai Nenori Trauktis 
valstybių užsienių reikalų
ministeriai. Jie susirinko pa- ~ , ... .

Dominikonų respublikoje 
generalinis streikas buvo at

skarti dėl derybų su Mas
kva Berlyno klausimu, bet 
savo pirmame posėdyje jie 
turėjo svarstyti Katangos? 
karo klausimą, nes Belgijos 
užsienių reikalų ministeris 
Paul-Henrl Spaak kreipėsi 
i juos reikalaudamas, kad 
jie dan tų Įtakos i Jungtinių 
Tautų organizaciją, kad ši 
tuoj pat sulaikytų karą Ka- 
tangoje. Belgijos žmonėse

sauktas, nes buvo lyg ir su
sitarta, kad prezidento Ka- 
laguer vyriausybė pasi- 
tiauks ir valdžia pereis i o- 
t ozicijos partijų rankas. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad Bala- 
guer nesutinka trauktis iš 
prezidento vietos, nes esą 
Kariuomenė su tuo nesutin
kanti. Bet prezidentas Bala- 
ęuer žada pravesti laisvus 
įir kimus gegužės 16 d. ir 
tada trauktis. . .

Ką opozicija darys po ši
tokio armijos vadų nuspren-
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JONAS GLEMŽA SVEIKINASI SU ITALIJOS MIN. .PIRM. FANFANI Susirinks
Tartis Dėl Kubos

Amerikos Valstybės Susirinks Sausio 10 Dieną Tartis Dėl 
Kubos; Kai Kurios Valstybės Nenori “Intervencijos“

1 Kubos Vidaus Reikalus, Bet Jos Nenori Nė Ko
munistinės Diktatūros Savo Pašonėje.

Katangos karas sukėlė pasi
baisėjimo, nes Katangoje tafja trauktis Jonas Glemža, dalyvaudamas spalio 29-2? d. Romoje Vidurio ir Rytų Europos Sociali-
vis dar yra apie 20.000 bei- opozicija darys po ši- stM Unijos konferencijoj ir Socialistų Internacionalo kongrese, turėjo progos susitikti
gų, kurie ten ramiai tokio armijos vadų nus»>ren- su Italijos ministerių pirmininku Fanfarų Paveiksle J. Glemža sveikinasi su minist.
Įvairius darbus ir jiems Įp*® |dįmo? Opozicija bandė ge- pirm. Fanfani, už Glemžos Vilčinskai iš Londono, greta Fanfani Soc. Internacionalo 
šia Kongo, karių sau\al.ė ii įneraiiRju streiku pašalinti sekretorius. Min. pirm. Fanfani yra krikščionių demokratų žmogus, bet ne
prievartavimas, aip tai at- gaiacuer’| prezidentūros koniško plauko, io vyriausybėj bendradarb iauja liberalai ir socialdemokratai, 
sitiko kitose Kongo dalyse. jr uda pradėti valytj Tru. _________________________________________________________ _______

Dėl derybų su rusais Ber- iiHo diktatūros palikimą. ..
Lichmann Kaltas 
Sako Žydų Teismas

prancis-

Kalangos Karas
Kelia Abejonių

Kongo provincijoj Katan
goje Jungtinių Jautų ka- 
i iuomenė pradėjo karą 
prieš Katangos provincijos 
vyriausybę, kuri nenori pa
klusti Kongo centralinei 
vyriausybei ir sutiktų Įeiti Į 
bendrą Kongo valstybę tik 
gana palaidos federaccijos 
i ėmuose.

Dėl to karo ir Amerikoje 
ir ypač Anglijoj ir Prancū
zijoj reiškiama daug abejo
nių, o Belgijos vyriausybė 
protestuoja prieš tą ka»a.

Jungtinių Tautų karo va
dai Katangoje sako, kad jie 
per kelias dienas tą karą už
baigsią ir Katangą atvešią i 
bendros Kongo valstybės 
globą. Karas ten jau tęsiasi

jillo diktatūros palikimą, 
bet armija to kaip tik ir bi
jo, nes armija per eilę metų 
rėmė Trujillo kruviną šeimi
ninkavimą ir nenorėtu susi-

lyno klausimu Vakarų vals
tvbiu ministeriai tun šiokio•'c.
tokio galvosūkio. Maskva, 
kuri visą Berlyno “krizę”
iškepė, dar nėra prašiusi |aukti doraus apvalvmo. 
v akarų valstybių derėtis dėl ____________ '
Berlyno padėties pakeitimo. 
Rusai tik grasina savo ga
lingomis bombomis ir žada 
Berlyno klausimą “spręsti” 
vierašališkai ir kaip jiems 
patinka. Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle yra griež
tai priešingas deryboms, 
kol rusai nerodo noro tartis 
ir kol jie nenustoja grasinti. 
Dabartinėse sąlygose tartis 
su rusais reikštų eiti be ke
purių prašyli, kad nišai su
tiktų derėtis. De Gaulle at
sisako prašyli rusų derėtis ir 
atsisakytų tokiose derybose 
dalvvauti. Kadangi Vakaru 
valstybės nenori rodyti vie
šai savo nevieningumo ir su 
de Gaulle nenori pyktis dėl 
derybų klausimo, tai grei
čiausiai derybų reikalu nie
ko Paryžiuje ir nebus nutar
ta. Bet tą parodys pačių mi
nisterių pranešimas apie sa
vo pasitarimus.

Paryžiaus pasitarimuose 
dalyvauja Amerikos valsty
bės sekretorius Dean Rusk, 
Anglijos užs. reikalų mini
steris lordas Home, prancū
zų užs. reikalų ministeris 
Couve de Murville ir Vokie
tijos užs. reikalų ministeris 
Dr. Gerhard Schoeder. 

DUOS, NEDUOS BOMBŲ?

Anglija buvo pažadėjusi 
duoti JT kariuomenei Ka
tangoje 24 bombas po 1000 
svarų “gynimosi tikslams.”

Ši pirmadienį anglai pa
skelbė, kad bombų davimas 
sulaikomas, kol paaiškės ko 
•TT kariuomenė Katangoje 
siekia. Todėl tik vėliau ir 
bus žinoma, ar JT lėktuvai 
gaus bombų, ar negaus jų.

Afrikoje Gimė Nauja; Maskva Nutraukė 
Negrų Valstybė Kyšius su Albanija

per fa laika

Amerikos Valstybių orga
nizacija jau seniai buvo 
raginama ką nors daryti dėl 
Kuboje Įsigalėjusios komu? 
nistuojančios diktatūros, bet 
tų valstybių organizacija 
visai nieko nedarė. Bet da
bar ta A. V. Organizacija 
dauguma balsų sutiko susi
rinkti pasitarti tuo reika
lu.

Sausio 10 d. susirinks 
Amerikos Valstybių Orga
nizacijos atstovai tartis dėl 
Kubos. Ar bus kas nutaita 
daryti su Kuba, po jos aiš-z 
kaus susibroliavimo su So
vietų Rusija ir po to, kai F. 
Castro pats pasigyrė esąs 
komunistas-leninistas ir ve
siąs Kubą Į komunizmą, pa
rodys valstybių pasitarimai.

Kai kurios Pietų Ameri
kos valstybės yra priešingos 
intervencijai, nors neseniai 
buvo nutarta daryti inter
venciją prieš Trujillo dikta
tūrą.

Dviejų mastų vartojimas, 
vieno prieš Dominikonų dik
tatūrą ir kito prieš Kubos 
diktatūrą, būtų keista poli
tika, bet keisti dalykai poli
tikoje nėra jokia keisteny
bė ir dažnai pasitaiko. Apie 
intervenciją ypač nenori už
siminti didžiosios P. Ameri
kos valstvbės, kaip Brazili
ja, Argentina ir Meksika.

Sausio 10 d. A. Valstybių 
Organizacijos posėdžiai bus 
tuo Įdomūs, kad parodys, 
kiek bendra politika santy
kiuose su Kuba yra Įmano
ma.

Briuselyje Minia 
Keiškia Protestą

Sekmadienį Belgijos sos
tinėje Briuselyje minia žmo
nių, daugiausia studentai, 
apmėtė akmenimis Ameri
kos ambasados namą. Poli
cija demonstrantus greit iš
vaikė. Belgai bandė protes- 
uoti prieš Ameriką todėl, 
<ad Amerikos vyiausybė re- 
nia Jungtinių Tautų karą 
orieš Katangą. Be Amerikos 
•agalbos JT organizacija ir 
•legalėtų vesti karo Katan
goje. Amerika duoda lėktu
vus JT kariams gabenti Į 
Katangą ir pristato tiems 
kariams amuniciją ir kitus
karo reikmenis.

Katangos sostinėj ERza- 
bethvillėj 2<w> baltų jaunuo
lių irgi užpuolė Amerikos 
ambasadą ir apmėtė ją ak
menimis. Katangos polici
ja demonstrantus išvaikė.

Katangos sostinėj dabar 
eina mūšiai, JT kariuomenė 
ten pradeda iš oro daužyti 
miesto centre esantį pašto 
pastatą ir kitas “strategines 
pozicijas.“

JT kariuomenė spėjo išdau
žyti radijo stoti, vieną dide
lę moterų ligoninę ir daužo 
iš lėktuvų Katangos sostinės 
paštą.

Maskva Vėl Giriasi 
Savo Bombomis

Gruodžio 9 d. Afrikoje Albanijos vyriausybė pra- 
gimė dar viena rauja nepri- neša, kad Sovietų Sąjunga 
klausoma regiu valstvbėlnuf,au^ė diplomatinius san- 
Tanganaika. Ii kadaise ‘bu-: V^ius su Albanija ir Įsakė 

pirmadienį išnešė spren- j vo kaįzeHnt.~Vokfetijos ko- Albanijos dipomatams tuoj

Izarelio teismas, kuris tei
sė nacių pulkininką Adolfą 
Eichmann’ą už žydų naiki
nimą Europoje karo metu,

‘Laidos’ Amerika^. .. . . , t„_____ -idimą n sako, kad Eichmann, jonjja o p0 pįrni0 pasauli
Kinijos komunistai savo Yra katas' Kaltas už žydų 

, žudymus, uz priklausymąoficialiniame spaudos orga- r ’ ,. - i K- ,i naciu SS kaiskai organiza- ne garsiai skelbia, kad jiei .. v1 . . „ , ., . .Amo ikn- !clJab kun zy(JM naikinimą, .
vvkdė ir už kitokius prasi-1 Nauja va.Avbe tun nuo- 

pneKU kaitimus, numatytus Izaelio f «**!? vyriausybe ir žada

Kinų Komunistai

visiškai nebijo 
karo galybės ir jei 
prie karo, jie “palaidotų” 
Ameriką.

Tokią nuomonę kinų ko-

j statyme.
Sprendimas Eichmanno 

byloje yra kelių šimtų pus-munistai paskelbė sąrysy su ..... . ...iv * lapių ir 3 teisėjai pasikeis-labar svarstomu JT orgam- . 1 t .. , J 1.. . , , . ..... darni ii skaitė.zacijoj klausimu, ar įsileisti ... •. . . .. . *__  • Eichmanui gresia mirtiesKinu komunistus i ta oi gani- , . . .
_____ v?_________ bausme. Bausmę teismas pa

skelbs šios savaitės gale atzaciją. Ta proga kinų komu 
nistai suverčia daug šmeižtų
ir koliojimosi prieš Ameri
kos diplomatus Jungtinių 
Tautų organizacijoj.

ateinančios . savaites pra
džioje.

Izraelio agentai Eichman- 
ną pagavo Argentinoje ir ji
slaptai atsigabeno i Izraeli.

nio ka>o buvo Tautų Sąjun-
pat apleisti Maskvą ir va
žiuoti kur nori.

Maskva dabar pasielgė sugos globoje ir angų valdo-j Albanįja tai - kaip gta 
ma mandato teisėmis.

vesti neutralią fdiliką.

MATYSIS SU KENNEDY Į

Anglijos min. pirm. Har
old Macmillan gruod
žio 21 d. Bermudoj su
sitiks su prez. Kennedy 
ir tarsis su juo Berlvno 
ir kitais klausimais. Va
karu valstybių pozicijų 
išlyginimas vis dar nėra 
baigtas . . .

Ligoninės Gaisre 15 
Ligonių Sudegė

1 Pereitą penktadienj Hart- 
J forde, Conn., vienoje ligoni
nėje kilo gaisras, kui iame 
žuvo 1 ligoninės tarnauto
jas ir 14 ligonių.

Tyrinėjimas parodė, kad 
jligo.inės devintame aukšte 

14 ligonių sudegė tik todėl, 
kad kas tai atidarė gaisro 
duris, kurios gaisro pradžio
je buvo uždarytos, kaip ir
turėjo būti padaryta.

Jei tos durvs būtu buvu-Z
sios uždaros, gaisras nebūtų 
galėjęs taip greitai išsiplės
ti devintame aukšte ir būtų 
buvę užtenkamai laiko visus 
ligonius išgelbėti.

Vienas ligoninės tarnau
tojas žuvo todėl, kad jis bu-1 
vo ugnies atskirtas nuo išė-1 
jimo.

PRIEŠ RUNGTYNES

Gruodžio 4 d. Toronte, 
Ont., įvykusios sunkaus 
svorio bokso rungtynės, 
pasibaigė čempiono F. 
Patterson (apačioj! lai
mėjimu. Ji šaukės i ko
vą Tom O’Neely (vir
šuj) buvo suluptas ir 
net 8 kartus patiestas 
ant žemės.

linas elgėsi su Jugoslavija, 
kuri nebenorėjo aklai sekti 
Maskvos politiką ir reika
lavo sau daugiau nepriklau
somybės. Dabai Maskva nu
li aukia ryšius su Albanija 
už tai, kad ji vis dar seka 
senąją Stalino politiką ir ne
skaito Chiuščiovo neklai
dingu komunistų partijų va
dovu visame pasaulyje.

Stebėtojai mano, kad Ma
skva neteptų rankų ginče su 
Albanija, jei Kinijos komu
nistai neremtų to mažiuko 
krašto komunistų. Todėl 
nutraukimas ryšių su Alba
nija yra Įspėjimas kinams 
nepei tempti stygos ir ne- 
užrūstirti Nikitos, nes ir 
gali atsidurti už komunisti
nės ‘ažnyčios durų kaip 
eretikai.

Alžeriįoj Teroras 
Vis Dar N esi'iau io

Alžerijoj arabų naciona
listų teroras pi ieš prancūzus 
ir prancūzų nacionalistų te
roras prieš arabu nacionali
stus nesiliauja. Dabar ten 
pasirodė ir trečia teroristinė 
oganizcaija, kuri sakosi pa
laikanti de Gaulle vyriausy
bę ir padeda vyriausybei ko
voti prieš teroristinę “Slap
tosios Armijos Organizaci
ją.” šiuo tarpu teroras ir ne
tikrumas yra vyriausieji to 

[neramaus krašto požymiai. 
Sako, eina ir derybos . . .

Rusijos diktatorius N. 
S. Chruščiovas vėl prabilo 
apie Maskvos nepaprastą 
karišką galybę ir sakė, kad 
Maskva turi galingiausių 
atominių bombų, virš 100 
megatonų galingumo ir tos 
bombos gali pasiekti visus 
pasaulio kampus.

Apie savo bombas Chruš
čiovas kalba nepavargda
mas, lyg tarsi pats netikėtų, 
kari pasaulis tų jo bombų 
bijo, o todėl vis kartoja ir 
kartoja, kad jis turi stiprių 
bombų ir kad tos bombos 
gali pasiekti visus pasaulio 
kampus. Nuo tij grasinimų 
katojimo N. S. Chiuščiovo 
bombos nesidaro baisesnės 
ir niekas jų daugiau nebijo.

PAUKŠČIU DRAUGAS

Jamie Walker iš Dalias, 
Tex., turi kelias Siamo 
kates, bet jis labai mėg
sta ir paukščius . . .
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Vėl karas Katangoje
Rašant šias eilutes tolimame Konge, Katangos pro

vincijoj vėl vyksta karas. Jau penkias dienas Elizabeth- 
ville gatvėse ir priemiesčiuose eina kautynės tarp Jung
tinių Tautų kariuomenės ir Katangos provincjos karių. 
Puolikas šitame atnaujintame kare yra Jungtinių Tautų 
kariuomenė, ar teisingiau keletas biurokratų iš JT se
kretariato, kurie ginklais nori prijungti Katangos provin
ciją prie bendrosios Kongo valstybės.

Kongo, kaip ir kitos buvusios Europos valstybių ko
lonijos Afrikoje ir Azijoje, yra tik geografinis vardas ir 
kadaise turėjo vieną belgų administraciją. Kongo tautos 
nėra ir kai kurios to plataus krašto dalys visai nenori dė
tis į bendrą valstybę. Bet Afrikos kai kurios valstybės ma
no, kad Kongo turi būti ‘'suvienyta” ir gai-siai to reika
lauja. Panašiai mano ir Kongo centralinės vyriausybės 
žmonės, kas yra visai supratama, nes kaip čia nenorėsi di
desnį žemės plotą įjungti į savo valstybės ribas. Bet ko
dėl to turi norėti Jungtinės Tautos ir Amerika, to jokiu 
būdu suprasti negalima ir kodėl tam tikslui naudojama 
JT kariuomenė, to joks Saliamonas dar neišaiškino.

Atnaujintas karas Katangoje vyksta, kaip ir visi ka
rai. Prieš pradėdama karą Jungtinių Tautų organizacija 
melavo, kad Katangos kariai užpuldinėję jos kareivius, 
o dabar jau ir neslepiama, kad karas Katangoje vedamas 
už “Kongo suvienijimą.” Belgijos užsienių reikalų mini
otais P. H. Spaak klausia naująjį JT organizacijos ge
neralinį sekretorių Thant, kokia teise jis įsakė JT kariuo
menei pradėti vėl karo veiksmus prieš Katangą? Veltui 
klausimas. JT organizacija pradėjo vėl karą todėl, kad 
gavo iš kai kurių valstybių greitųjų karo lėktuvų ir gavo 
iš Amerikos vyriausybės pažadą padėti gabenti karius ir 
karo reikmenis Amerikos transporto lėktuvais, todėl ir 
“užmiršo” su ta pačia Katanga pasirašytas karo paliau
bas ir atnaujino visai nereikalingą kraujo praliejimą.

Kaip kiekviename kare, taip ir Katangoje—kenčia 
kaltas, kenčia ir nekaltas. Jungtinių Tautų kanuolės šau
dė į katangiečių karo stovyklą, bet granatos išdaužė di
delę ligoninę, kur daug afrikiečių ligonų gydėsi. Tą daro 
Jungtnių Tautų organizacija, kurioje žodis “taika” yra 
aukštai gerbiamas, bet pati taika mindoma Į purvą.

JT organizacijos karo pranešimai skamba, kaip ir 
Visi karo pranešimai—“mes laimime, priešas turi daug 
aukų, mūsų aukos visai nedidelės” ir t. t. Karo komunika
tai skamba išdidžai, bet per penkias dienas miesto paimti 
taip ir nepajėgta. Katangos kariai laikosi ir net Indijos 
pašlovinti gurkos jų neįveikia, ar bent dar neįveikė .. .

Po keturių dienų kautynių Elizabethville‘ėje, kai Ka
tangos gynėjai pasirodė galį kariauti, centralinė Kongo 
vyrausybė paskelbė savo šantažinį pranešimą, ji skel
bia, kad, jeigu JT kariuomenė nesudaužys Katangos ir 
neprijungs tos provincijos prie Kongo, tai Kongo vyriau
sybė iš bet kur (suprask, iš Maskvos) prašys kariuomenės 
Kongo valstybei suvienyti. .. Taip kadaise grasino ir Lu
mumba, kai jo paties sukurstytas Kongo kariuomenės 
maištas visą tą respubliką sudraskė į kelias besivaidijan
čias dalis. Toliau Lumumbos nenuėjo nė dabartiniai Kon
go vadai, tik neaišku, kodėl Vakarų valstybės leidžia sa
ve šantažuoti.

Neseniai Kongo kareiviai nužudė 13 italų beginklių 
lakūnų, esą “per klaidą” juos paskaitę belgais ir Jungti
nių Tautų organizacija su visa jos lopyta armija nė vie
no žmogžudžio nepagavo ir net nesistengė pagauti. Ka
tangoje kariuomenė yra drausmingesnė ir ten tokių išsi
šokimų visai nebūtų, jei JT tą provinciją paliktų ramybė
je ir leistų jai susitarti taikiai su Kongo centraline vyriau
sybe dėl to krašto būsimos konstitucijos. Vietoje to mato
me šlykštų spektaklį, kaip “taikos” organizacijos kariuo
menė bombarduoja iš kanuolių ligonines ir kala kulkomis 
į katangiečių galvas “vienybės” idėją.

JT buvęs sekretorius D. Hammarksjold žuvo kaip tik 
todėl, kad kai kurie JT satrapėliai Katangoje sukėlė karą 
ir jis vyko daryti karo paliaubas, o kelionėje žuvo. Dabar 
be Hammarksjold tie patys ir panašūs smarkūs vyrai vėl 
rodo savo seklią išmintį ir didelį karingumą toje pačioje 
Katangoje, kad patenkintų kai kurių Afrikos nacionalistų 
“didingus planus.” Kad tai daroma su Amerikos pritari
mu, dėl to ta politika nėra gudresnė.

RIAUŠES DOMINIKONUOSE

Santo Domingo mieste Dominikonų respubliko
je vis dar neramu. Žmonės gatvėse demonstruo
ja už visišką pašalinimą diktatūros likučių, bet 
prezidentas Balaguer nenori paleisti valdžios iš 
savo rankų, juo labiau, kad kariuomenė ji dar 
remia. Paveiksle matyti vienas nušautas 22 me
tų demonstrantas Antonio Reyes. Draugai deda 
ant lavono Dominikonų vėliavą.. .

Lietuviai Vakarų Europoj
(Iš J. Glemžos pranešimo Vliko suvažiavi

mui lapkričio 25 dieną.)

Lietuviai visur susiorga- tesnė. Anglijoje 
nizavę į bendruomeninius 
vienetus pagal PLB statutą.
Net ir ten, kur lietuvių yra 
nedaug (Danija, Švedija,
Šveicarija, Belgija), veikia 
tų kraštų Lietuvių Bendruo
menės valdybos. Šios insti
tucijos padeda lietuviams 
įsijungti į pabaltiečių ar pa
vergtum bendras oreraniza- 
cijas. Kraštų valdybos dau
gumoje oficialiai užregist
ruotos. Anglijoje ir Fed.
Vokietijoje dar priskaitoma 
tūkstančiai lietuvių, ir jų 
veikla šiuose kraštuose pla-1 pagal išgales prisideda

APŽVALGA
PALECKIS APIE NAUJĄ 

ŽMOGŲ
Justas Paleckis, vadina

mas Lietuvos prezidentu, ra
šo apie “naują žmogų,” ku
ris gimsta Lietuvoje tarybi
nėje santvarkoje. Jis, aišku, 
galėtų papasakoti, kaip ir 
jis pats pasidarė “nauju 
žmogumi” tarybinei val
džiai su rusų tankais į Lie
tuvą atsiritus. Buvo demok
ratas, o paragavęs sovietiš
ko režimo pasidarė silkių 
bačkos vienybės šalininku 
ir savo brolių persekiotoju.

Lietuvos Raudonasis Kry- , 
žius. Bendra tvarka mūsų 
žmonėmis rūpinasi vokiečių 
įstaigos.

Dideliu Vokietijos lietu
vių nuopelnu reikia laikyti 
tai, kad čia buvo įsteigta 
Vasario 16 d. gimnazija. 
Gimnazija dabar išlaikoma 
JAV lietuvių ir jų organiza
cijų aukomis, prisidedant 
ir kitų kraštų lietuviams.

Vykdomoji Taryba su
pranta, kiek svarbus yra lie
tuvybės stiprinimas visame 
pasaulyje, džiaugiasi lietu
vių pastangomis išlaikyti 
lietuvybę ir pati prie to pri
sideda. Taryba imas konkre
tizuoti Vokietijoje savo su
manymus ir ruošia planą, 
kuris sujungtų gimnazijoje 
besimokantį ir kitą jaunimą 
ir suartintų jį su lietuvių 
visuomene.

Vykdomosios Tarybos ry
šiai su Europos lietuvių ben
druomene artimi ir draugiš
ki. Tiems ryšiams palaikyti 
daug padeda "Eltos infor
macijos“ lietuvių kalba. Ži
noma, pageidautinas dar 
glaudesnis Europos lietuvių 
bendradarbiavimas, tačiau 
tam daug kliūčių sudaro di
deli atstumai ir lietuvių išsi
sklaidymas.

Europos lituvių ir dirban
čiųjų pajamos nepalygina
mai mažesnės, negu užjūrio 
lietuvių. Didžioji dauguma

yra Lietu- Europos lietuvių neįgijo

Jų armija auga! • 1 • • • * * •Indija ir Kinija

vių Namai. Sodyba, Nidos juos priglaudusių valstybių 
Knygų Klubas ir spaustuvė, pilietybės. Priežasčių tam 
leidžiamas savaitraštis ”Eu- labai daug, ir jos įvairiuose 
ropos Lietuvis“ ir spausdi- kraštuose skirtingos. Lietu- 
namos knygos. Vokietijoje viai Europoje, kurių skai- 
lietuvių kontingentas skiria- čius siekia apie 9,000, gyvė
si nuo kitų kraštų todėl, kad na žymiai sunkesnėse sąly-

Klausykit, ponai Bimba, Tarp komunistų valdomos 
Mizara, Jokubka ir Jonike! Kinijos ir Indijos vėl iškilo 
Štai jums linksma žinia: “nesusipratimai” dėl sienų.

Garausis žydų skerdikas Kinai įsiveržė giliau į Indi- 
Adolf Eichmann parašė ka- jos teritoriją, o Indija, ne- 
lėjime savo testmenta ir ja- žiūrint pakartotinų užtiko
me štai ką sako: nimų, kad neleis kinams

“Prieš kelius mėnesius aš vąg^iauti savo teritoriją, 
maniau, kad tarp manęs ir nie^° nedai ė ir nedaro, kad
marksistinės doktrinos yra 
neperžengiama praraja. Da
bar aš taip nebemanau...

“Aš manau,kad nieko nė
ra praktiškesnio - būsimų 
gentkarčių saugumui ir tai
kai kaip įgyvendinimas 
marksistinės - leninistinės 
doktrinos ir aš pareiškiau, 
kad šviesa ateina iš Rytų!”

Taigi, ponai komunistai, 
kurie dabar dedatės tik 
progresyviais liaudies avi
nėliais, nenusiminkit. Eich- 
mann‘as su jumis ir jis išpa
žįsta jūsų tikėjimą į lenini- 
stinę doktriną!

Tokį savo politinį testa
mentą Eichmann’as parašė 
žydų kalėjime ir jis buvo iš- 
šmugeliuotas iš kalėjimo ir 
paskelbtas Muencheno va
kariniame laikraštyje “A- 
bendzeitung.”

Reikia manyti, kad Miza
ra tuoj pat paskelbs savo 
gilius apdūmojimus apie 
klaidatikių grįžimą į tikrąjį 
ragaišio mokslą, o Jonikas,

kinus išprašytų lauk. Dėl to 
visoj Indijoj nemažai pasi
piktinimo Nehru “taikingu
mu” ar lepšiškumu.

Tiesa, teritoriniai ginčai 
liečia tolimas sritis, aukštuo
se kalnuose, sunkiai prieina
mose vietose. Todėl nei ki
nai negali ten mesti didelių 
jėgų, nei indai gali su stip
riomis jėgomis kinų išvaly
ti. Kinai lenda “po truputį,” 
indai protestuoja irgi “po 
truputį.”

Kad nukreiptų Indijos 
dėmesį nuo indijos-Kinijos 
sienų nemalonumų, Indija 
pasišovė išvaryti portugalus 
iš jų Goa kolonijos Indijo
je. Jei tas bus padaryta, In
dijos spauda ir visuomenė 
kuriam laikui bus “užbovy- 
ta,” portugalų kolonializ
mas bus pažemintas, o kinų 
ir indų sienos nepabėgs— 
kinų komunistai vargu nu
stos veržtis į teritoriją, ku
rią jie yra nužiūrėję pasisa
vinti iš savo minkšto kaimy
no, todėl ir tas kaimynas dar

be abejonės, prabils lotyniš-; turės laiko apsigalvoti ir ką 
kai ir sumals buržuazinius nois daryti, kad savo žemių

veik visas 100'; pasitrau- gose, negu kitų kontinentų I nacionalistus į dulkes..Turė- neliečiamvbę užtikrintų, 
kusiųjų iš Lietuvos pateko lietuviai ne tik materialiniu,' darni kelių milionų lavonų •
į Vokietiją. Dalis jų dėl ligų • bet ir dvasiniu požiūriu. Eichmann’o autoritetą už Nauja Afrikos valstybė 
ir senatvės negalėjo toliau Šiam lietuvių skaičiui ne- savo mokslo pranašumą, ko- ., ,
emigruoti ir liko Vokietijo-; proporcingai mažai tenka munistai gali Eichmann’ą Afrikoje gimė dar viena
• -...................................................................................... “ * n™™ i nepriklausoma valstybe —

virš 9
milionų gyventojų ir 362,- 
000 ketvirtainių mylių že-

je. Jais visą laiką įvairiais intelektualinių pajėgų. Tai paskelbti antruoju Dzeržin- nepriKlausoma vaisi; 
būdais ir priemonėmis rūpi- skaudžiai jaučiama, ir dėl skiu ar dar geriau Ježovu! Tanganaika, kun tun 
naši Balfas. Prie šio darbo šios priežasties daug gerų • Tr,lbnn" m.-vontm,,

sumanymų lieka neįgyven- Mirė K. Preikšai
dinti. Iki šiol negalime iš
vystyti pabaltieių ir paverg- . 
tųjų tautų bendradarbiavi

ir

karvę. Jai daugiau nereikalinga kis užmiršo paaiškinti, kaip

Bet tai gal ne visai naujas 
žmogus, o tas pats senasis 
žmogus išmainęs savo įsiti
kinimus į lyšių bliūdelį. To
dėl palikime “prezidentą” 
ramybėje ir pažiūrėkim jo 
pavyzdžių, kaip atrodo tie 
“nauji žmonės” sovietinėje 
Lietuvoje.

“Nuosavybės instinktas, ku
ris atrodė neišnykstantis, am
žiais būdingas žmogui, praran
da jėgą. Tame pačiame ‘Šešupės’ 
kolūkyje paprasta moteris 
Domicėlė Kasparavičienė pap
rašė priimti į artelės bandą jos

nuosava karvė—tegu ii bus kol- tarybinė santvarka Įkinkė 
ūkio. Visa kas Domicėlei reika- Lietuvos moteris į sunkų sta- 
linga. ji tikisi gauti ne iš savo, tybos, kelių tiesimo, ir pana- • bai dažnai turėtų suvaidinti 
sodybos, o iš kolūkio, kuri ji da
bar laiko daug kartų daugiau 
savu.” (“Laisvė” Nr 95).

Bravo, Domicėlė jau at
sivertė į naują žmogų ir at
sisakė nuo savo karvės kol
ūkio naudai. Tai pavyzdys 
“naujo žmogaus,” bet Jus
tas Paleckis užmiršo pasa
kyti, jog Chruščiovas ragino 
taip daryti ir jo činauninkai 
pradėjo valstiečius versti 
a t s išakyti “savanoriškai” 
nuo privačios karvės. Net ir 
pats Nikita turėjo įspėti val
dininkus, kad perdaug ne- 
prievartautų valstiečius dėl 
tų karvių. Taigi, naują Do
micėlę pagimdė diktato
riaus ukazas ir jo valdinin
kų paslaugumas, o silkių 
bačkos “prezidentas” net 
nepasiteiravo, ar kolchozo 
valdovas neatsisakė duoti 
Domicėlės karvei pašaro?
Karvei išmaitinti reikia ke
lių gerų vežimų šieno, o jei 
jo nėra, tai ar negeriau kar
vę “dovanoti” kolchozui, jei 
parduoti nevalia, ir įsigyti 
ožką? Ka manai, “preziden
te”?

kažkokiu ministerių.
Amžinatilsi Preikšą teko 

tik vieną kartą iš arti maty
ti, bet apie jį teko nemažai 
girdėti Šiauliuose. Mačiau 
jį maistininkų profesinės są
jungos susirinkime, kai jis, 
po tos prof. sąjungos skili
mo 1926 metais, buvo išmes
tas iš Šiaulių skyriaus kaip 
komunistas. Tada gavau įs
pūdžio, kad tai yra visai ne
pavojingas komunistas ir 
net pasidarė gaila, kai jis 
beviltiškai šypsodamasis ap
leido susirinkimą po jo iš
metimo, nebandydamas nė 
žodžio pasakyti prieš jo pa
šalinimą.

Pasiteiravus paaiškėjo, 
kad jis nuo jaunų dienų bu
vo komunistas, tikėjo, ką 
2. Angarietis rašė ir buvo 
tiek kvailokas, kad ant visų 
savo nelegališkų komunisti
nių raštų pasirašė “K. Preik
šas.” Pasakojo, kad net po
litinė policija stebėjosi po jo 
arešto 1924 metais, kad to
kią kvailą žuvytę pagavo į 
savo tinklą.

Po fašistinio perversmo 
Lietuvoje K. Preikšas pabė
go į Sovietiją ir ten “išėjo 
stalinizmo mokslus,” o pate
kėjus Lietuvoj Stalino sau
lei, jis grįžo jau išdresiruo
tu Maskvos liokajų. Nuo ta

vai patys mėgsta slankioti da Preikšą karjera buvo už
laiką naujųjų ateivių vienas palangėmis ir užčiaupti tikrinta—kvailas ar gudrus, 
lietuvis berniukas, begelbė-;,kiekvieno bumą, kuri pra- o Stalinui tarnauti mokėjo, 

biltų apie laisvę ir žmonis- todėl buvo “kultūros” mini- 
kumą. Nebėra pas lietuvę stenu, o vėliau net “užsie- 
motiną ir ratelio, nes nebėra nio” reikalų ministerių. Y- 
ko verpti. O ir vaikus jau ra Lietuvoje ir tokia minis- 
kėsinasi atimti internatai ir teriją, bet ministerių joje

mės ploto.
Lietuvoje mirė K. Preik- Naujoji valstybė gimė 

i šas, buvęs kultūros ir dar gruodžio 9 d. ir pirmą ne-
mo. Lietuviai Vokietijoj la

sius darbus ir pagyvenusiai pirmaujantį vaidmenį, bet
moteriškei su trimis vaikais 
statybos darbai vargu teikė 
bet kokį miestų malonumą, 
o todėl ir pabėsrimas gal ne
buvo auka, o tik pakeitimas 
vieno jungo kitu.

Paleckis mini ir šitokį at
sitikimą:

“Marytė Bižytė savanoriškai 
atvyko į nepažįstamą kraštą, 
(Kazachstaną), kadangi ji ten 
buvo reikalinga ir kadangi ir 
kazachų žemę ji laikė tokia pat 
brangia, kaip Vilniaus arba 
Šiaulių. . . ji nesvarstydama 
puolė po automašina, norėdama 
išgelbėti vaikus, svetimus vai
kus, kuriuos tą sekundę pamatė 
pirmą kartą. Marytė žuvo. . .” 
Marvtė žuvo tolimame Ka

lki šiol neturime tam jėgų. 
Kitos mūsų institucijos, kaip 
pvz., Lietuvos Raud. Kry
žius dėl žmonių stokos turi 
pasitenkinti labai siaura 
veikla.

Vykdomoji Taryba siekia 
ir toliau stiprinti savo ryšius 
su visais pasaulio lietuviais. 
Mes savo darbe visur randa
me daug pritarimo, tačiau 
biudžetiniai rėmai neleidžia 
išeiti į didesnes platumas. 
Tam gi būtų pats laikas.

Emigracijos metų sunki 
našta slegia mūsų pečius. 
Ji sunki ne materiališkai, 
•nes daugelis mūsų išeivių 
palyginamai neblogai susi
tvarkė, o dvasiškai. Nuola-

zachstane, kurį ji mylėjusi, tinis tėvynės ilgesys, gimto
sios žemės, jos dvasios ir 
gyvenimo aplinkos stoka ne 
vienam sunkiai pažeidžia 
širdį. Tačiau nepalyginamai

Ji žuvo gelbėdama iš 
po automašinos vaikus. Ir 
tai komunizmo nuopelnas! 

Atsimenu labai seniai te
ko Šiauliuose stebėti kaip sunkiau pergyvena bolševi 
žmogus griebė sulaikyti pa- kinę okupaciją mūsų tautie-
sibaidžiusius arklius, nes ve 
žime sėdėjo du vaikai ir jis 
norėjo juos išgelbėti. Žmogų 
apkruvintą nuvežė į ligoni
nę. Tai buvo dar caro lai
kais. Tą žmogų visi gyrė, 
bet neatsirado žmonių, kurie 
jo žygį būtų rišę su cariz
mu ir Nike. O prieš kurį

čiai už geležinės uždangos. 
Šis gyvenimas mūsų sąmo
nėje sukuria visai kitą vaiz
dą, nei Petro Rimšos kūri
nys "Lietuvė Motina“. Prie 
lietuvės motinos kojų nebė
ra Sabaliuko, nes jam nėra 
ko saugoti. Naujieji valdo-

“Man pasakojo apie nusipel
niusią statybininkę V. Plavins- 
kienę. ši pagyvenusi moteris, 
trijų vaikų motina, atsiradus 
reikalui, savanoriškai paliko 
miestą ir išvyko dirbti į kolū-
£ reiky° * - i=«

skendo. Jo zygj visi auksti-
J. Paleckiui “pasakojo,” no, bet niekas nerišo su A- 

kad nusipelniusi statybinin- merikos kapitalizmu. Žu
ke Plavinskienė sutiku- vęs berniukas buvo Dipi su
si iš miesto “malonumų” nus. ... Ar kvailas “prezi-Į komjaunimas.
bėgti į kolchozą, bet Palec- dentas” iš to darys išvadas? Nukelta į 7 psl.

gali būti ir bet koks iškam
ša. . .

priklausomo gyvenimo die
ną gavo iš Amerikos pasiū- 
mą suteikti jai ekonominės 
paramos.

Nauja valstybė nebus ant
ras Kongo, nes ji yra tinka
miau pasiruošusi nepriklau
somam gyvenimui, neturi 
maišyto gyventojų sąstato 
(baltųjų ten veik visai nė
ra) ir turi stiprų ekonominį 
pagrindą.

Iš plačios Afrikos koloni
jų belieka tik portugalų dvi 
kolonijos ir pūliuojančios 
šalys kaip Pietų Afrika, Al
žerija, Kenija ir Rodezijos.

•
Nasseris dar veikia

Egipto diktatorius Nasse
ris apsilaužė kiek ragus Siri
joje ir jo garsas arabų tar
pe kiek aptemo. Bet dikta
torius nenusimena ir suma
nė naują būdą pagarsėti.

Egipto policija suėmė ke- 
turius prancūzų diplomatus, 
kurie buvo atvykę į Egiptą 
tartis dėl atlyginimo už nu
savintą prancūzų turtą ir 
dėl atnaujinimo diplomati
nių santykių. Tie keturi dip
lomatai, kartu su keliais ki
tais asmenimis suimti ir kal
tinami, kad jie šnipinėję 
Nasserio paslaptis ir darę 
sąmokslą nužudyti arabų 
vienytoją Nasserį. Vienas 
diplomatas jau prisipažino 
pagal visas prisipažinimo 
taisykles išbandytas Mas
kvoje. Prisipažino ir jo se
kretorė. Egipto spauda apie 
tą įvykį triūbija, o arabai 
dėkoja Alachui, kad jis ir 
vėl apsaugojo brangią Nas
serio gyvybę nuo piktų prie
šų pasikėsinimo. J. Dl
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

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

V.Jasaičiui 60 metų
Tai buvo Vokietijoj. Tai 

buvo karo veiksmams apri
mus. Prie Lietuvių tremtinių 
bendruomenės laikinės val
dybos būstinės Wuerzburge 
privažiavo ilgas Lietuvos 
kaimo vežimas. Iš jo išlipo 
du vyriškiai ir užėjo į Lietu
vių tremtinių bendruome-
nės raštinę. Pasitikau juo-'tuvių Tremtinių Bendruo- 
du. Abiejų veidai saulės iri menės valdyboje. Dar tais 

Drabužiai pačiais metais Įvyko V. Vo
kietijoje Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės tarybos 
rinkimai. Abudu buvova iš
rinkti Į valdybą. Pirmąją 
rinktąją Lietuvių Tremtinių 
Bendiuomenės valdybą su
darė prof. Ig. Končius—ku
lį laiką jos pirmininkas— 
kun. Sidaravičius, dr. Vik
toras Jasaitis, -J. Audėnas 
ir aš. Tada jau mes suartė

vėjo nuganntr 
dulkėti. Nenuostabu, būta 
kaistos vasaros dienos. To
lima kelionė važiuota ark
liais, be palydovių dulkių 
neapsieisi. Vienas tų ne
lauktų svečių atsirekomen- 
davo — Viktoras Jasaitis.

Žiūriu į ji ir spėlioju, ai
tas pats Viktoras, Šiauliuose 
gyvenusio visuomenininko 
gydytojo Domo brolis? Jei
jis, tai chemikas daktaras, jom, ir buvo proga iš arti, 
Kauno universitete dirbęs, visuomeninėj dirvoj pažinti 
mokslo žurnalo Kosmos tą "dulkėtą kaimieti“ Vik- 
bendradarbis, daug rašęs torą Jasaitį. Pažinau ji kaip 
Trimite, Mūsų Žinyne ir ki- pareigingą, uolų, pakantų 
tuose laikraščiuose, jau spė- visuomenininką, nuoširdų 
jęs išgarsėti savo specialy- Lietuvos patriotą. Nepaisant 
bėję kažkokiu išradimu mudviejų skirtingų politinių 
sprogstamųjų medžiagų sri- Įsitikinimų, per visą keletos 
tyje-

O prieš mane stovi tipin
gas Lietuvos kaimo žmogus,
kurio rankos sako, kad joms 
darbas nebuvo svetimas. O 
čia dar tie gerokai padėvė
ti drabužiai, vėjo suvelti 
plaukai ir tos dulkės... Ne, 
tai kitas Viktoras Jasaitis, 
kaimo žmogus, darau sau 
sprendimą. O paklausti, ar 
Vytauto D. universiteto ne
organinės ir analitinės che
mijos katedros vedėjas, ne
patogu.

Šnektelėjom. Trumpai. 
Skubėjo dar saulei nenusi
leidus pasiekti Hanau. Te
nai žada lietuvių stovykloje 
apsigyventi. Atsisveikinom. 
Palydėjau jį kaip šaunų, 
kuklų Lietuvos kaimo žmo
gų. Įstrigo tik jo savotiška 
tarplūpyje Įsispraudusi šyp
sena, gudri, sąmojaus ku
pina.

Vakarop pasakoju Lietu
vių Tremtinių Bendruome 
nės laikinos valdybos pirmi
ninkui dr. Jurgiui Krikš- į liai ir sesers jis nebuvo sve 
čiūnui apie tą susitikimą. Jis timas visuomenės darbui, 
mane pradėjo barti, kam Viktoras savanoriu dalyva- 
jam nepranešiau, juk tai vo karo fronte dėl Lietuvos 
tikrai būta chemiko Viktoro valstybės atstatymo. Buvo 
Jasaičio, visuomenės veikė- patekęs lenkų nelaisvėn, 
jo, dėl Lietuvos laisvės kovų Kovom aprimus, Viktoras 
savanorio, Vokietijoje ir baigė gimnazijos mokslą ir 
Austrijoje studijavusio che- 1923 m. išvyko Į užsieni 
miją ir ten mokslo daktaro tęsti aukštojo mokslo studi- 
laipsnį Įsigijusio. Visur, kur jas. Pasirinko chemijos sritį, 
jis studijavo, stengėsi lietu- Uoliai veikė Lietuvos Šau- 
vius studentus susirasti ir lių Sąjungoje. Buvo prieš- 
juos suburti. cheminės ir priešgaisrinės

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

Esą, būtų buvę smagu ir 
naudinga su juo susitikti, 
šnektelti ir tremtyje Įtrauk
ti į darbą.

Tokia nevykusi buvo ma
no pirmoji pažintis su dr. 
Viktoru Jasaičiu. Bet likimo 
buvo lemta man su juo su
artėti ir bendrai dirbti Lie-

metų bendradabiavimą ne- 
turėjova jokių nesusiprati
mų. Mano isitikinimu. tuo . ..A
požiūriu tai reta asmenybė, organizavo htuanist,kos
pakanta apsišarvavusi dėl į“rsust. Yra Lietuvių Enci- 
bendro savo tautos gero. klopedijos bendradarbis.

Viktoras Jasaitis gimė Pradedan‘ 1951 m dirba 
1901 m. g,-uodžio 14 d Speereartndge Warks, Le- 
Stanaičių kaime, Garliavos wlston’ Idaho> kaip sprogs- 
vai. Stanaičiu kaimas buvo » taniųjų medžiagų chemikas.

Uoliam lietuvių atei vi jossumanių, pasiturinčių ūki 
ninku apgyventas. Tokių vi 
so buvo 28 sodybos. Kaime 
buvo per tris šimtus gyven
tojų.

Viktoro tėvas Jurgis 
(1861-1930, buvo draudžia
mos spaudos platintojas, 
rusų žandarų persekioja- 
mas, Vilniaus didžiojo sei
mo dalyvis, vienerius me
tus kalintas, trejus metus 
laikytas koncentracijos sto-
vykioje. Valdė 30 ha ūki. atsiuntė $ 25, kuriuos
Būta darbštaus, sumanaus, 81.tay\ Paskirstė: jo ir A.' 
ūkininko. Augino 6 sūnus j Maculskio Argentinoj pre- 
ir 3 dukteris? Iš jų keturi ^A1?*08’ uz kalendonų ir
baigė aukštuosius mokslus. 

Kaip ir kiti Viktoro bro-

7 i

RENTGENAS SURANDA IR LĖKTUVŲ LIGAS

Lėktuvų pramonėj pradėta naudoti rentgeno nuotraukas lėktuvų vidaus 
trūkumams nustatyti. Tuo būdu gali ma pamatyti iš viršaus nematomus 
sugedimus, kurie lėktuvui skrendant gali būti nelaimės priežastys.

komisijos narys. Tremtyje 
Vokietijoj buvo švietimo ta
rybos narys.

1949 m. atvykęs Į JAV, 
apsigyveno Waterburyje, 
Conn. ir čia be darbo neri-

visuomenės veikėjui, moks
lininkui, spaudos bendra
darbiui linkiu ilgus metus 
gyventi, lietuvių kultūrą ir 
mokslą savo darbais pratur
tinti.

J. Vilkaitis

UŽSAKĖ “KELEIVI" 
DOVANŲ

John Kran iš Freesoil,

St. Michelsono knygą "Lie 
tuvių išeivija Amerikoj“, o 
kas lieka—Maikiui su Tėvu. j* * *

Alukon^ęnė iš So. Bostono 
pratęsė iaikraštĮS savo se
sutei M. čižienei Stoughto-
ne, Mass.J. » * #

Josephine P. Kalin iš Nee- 
dham, Mass., užsakė laik
raštį savo mamytei E. Kali
nauskienei ten pat.* * *

P. Tamulionienė iš
Bostono pratęsė prenume
ratą Elzbietai Pluskienei
Brocktone, Mass.* * *

Veronika Leiner iš Has-
rouck, N. J., užsakė laikrašti
William Niekei.* * *

John ir Lenda Baranaus
kai iš Lawrence, Mass., už
sakė laikraštį savo seneliui
B. Čyžui ten pat.* * *

M. Stonienė iš Svracuse,
N.Y., užsakė laikraštį Stellai
Stonienei ten pat.• « «

Frances Sirutienė iš San 
Diego užsakė savo anūkei 
kalendorių ir Lithuanian
Selfs-tought.• * •

Peter C. Gertas iš Spring
field, Va., išrašė laikraštį 
C. Gertui ten pat.

NE KLAUSĖSI, 
BET SVAJOJO

siųsti nevėliau kaip iki šių 
metų gi-uodžio 31 d. Kon-

--------  kurso Komisijai, c/o J.
Vienybės giuodžio 1 d. Gimbutas, 4 Rutledge St., 

numery Vliko išsėdžiu ap- West Roxbury 32, Mass. 
rašyme pasakyta: ' 8. Premijuotieji rašiniai

"Diskusijose buvo gero- gali būti spausdinami “Tė- 
kai balsų ir už tai, kad Va- vynėje“ (SLA laikraštyje) 
sario 16 d. proga Alto ren- be atskiro honoraro. Nepre- 
kami pinigai būtų teisingiau mijuotieji rašiniai autoriam 

negrąžinami

MONTREAL, P. Q.

Mirė J. Kupleris

Mirė Juozapas Kupleris, 
Keleivio skaitytojas, palikęs 
liūdinčią žmoną Mariją, 4 
dukteris: Mariją Patapienę,

ir tiksliau paskirstomi.“
Visą laiką atidžiai sekiau

Vliko posėdžius ir tokių 
"balsų“ negirdėjau. Girdė
jau, kad paties Vliko Tautos 
Fondo vadovybė neapgalvo
tai lėšas telkia, nes savo va
jų skelbė tada. kada visoj 
Amerikoj lėšos telkiamos
Alto, kurio žymia parama mu • t? -v anaudojasi ir Vlika< Todėl Thomienę, Emiliją Am-naudojasi jr \ .įkas lodei brozi ir Eleną Kurvlie-
buvo pareikšta mintis, kad - wn* - T : . r/ ’ 1 T7 , ’ . nę, sūnų vVilliamą ir Lietu-Tautos Fondas savo vajų ■ n • • u ivoje 2 sesens ir broli, ku-vykdytų kitu metu. o Vasa
rio 16 d. proga lėšas telktų 
Altas.

Matvti, Vienvbės korės-•J ~ * v • I
pondentas Vliko posėdžiuos 
svajojo.

R. M.

RAŠINIO KONKURSAS 
JAUNIMUI

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 328 kuopa Ja
maica Plain skelbia konkur
są lietuvių jaunimui 'para
šyti rašinį apie Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje ir Hovana 
jo reikšmę lietuvybei emi- 9 
gracijoje.

Konkurso sąlygos: 
i 1. Konkurse gali dalvvau- 
ti lietuviai-lietuvės SLA na- 

So. riai ar jų vaikai iki 18 metų 
amžiaus, gyveną Massachu
setts, JAV.

2. Rašinio dydis: nema
žiau kaip 3, nedaugiau kaip 
5 mašinėle rašyti lapai.

3. Rašinys turi būti para
šytas lietuvių kalba.

4. Už tris geriausius raši
nius skiriamos premijos: 
nirmoji $35.00. antroji $25.- 
00 ir trečioji $15.00.

5. Rašinys pasirašomas 
slapyvardžiu. Atskirame už
darame voke turi būti Įdėta 
tikroji pavardė ir vardas, 
adresas, rašinio antraštė, au
toriaus slapyvardis. Ant to 
voko užrašomas tiktai slapy
vardis, ir jis siunčiamas 
drauge su rašiniu.

6. Konkurso sprendėjų 
komisiją sudaro: Margarita 
Michelsonienė, Antanas Gu
staitis ir Jurgis Gimbutas.

7. Rašiniai turi būti pri-

riems reiškiame užuojautą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Sieninis atplėšiamas ka
lendorius 1962, išleido Ni
dos Knygos Klubas ir Euro
pos Lietuvis, kaina nepažy
mėta. leidėjų adresas: I 
Landbroks Gardnes, Lon
don W II, Gr. Britain. -

KALĖDŲ DOVANOS

Knyga — geriausia Ka- 
Pasirinkite iš

šio sąrašo:

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERTKO.JE,. St. Michelso

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50

TŪZU KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

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

KORESPONDENCIJOS
NEW BRITAIN, CONN.

SLA 34 kp. susirinkimas į
Kuopos susirinkimas bus 

šį ketvirtadienį, giuodžio 14 
<1. "Varpo“ klubo salėje 
(352 Park St.). Visi nariai' 
prašomi atsilankyti, nes ta
me susirinkime bus renka
ma kuopos valdyba, nomi
nuojami Centio valdybos 
kandidatai.

Atsiminkite, kad Susivie
nijimas, sulaukęs deimanti
nių metų, nori savo narių 
skaičių padidinti. Prisidėki
me prie to darbo ir mes, ra
ginkime savo pažįstamus ir 
draugus eiti Į SLA garbin
gos organizacijos eiles. 
Piliečių Klubo susirinkimai

Jie bus kiekvieno mėne
sio antrąjį pirmadienį.

Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas

Jį sudaro keliolikos orga
nizacijų atstovai, jie susi
renka kiekvieno mėnesio 
paskutinį penktadienį Lie
tuvių salės žemutiniame 
kamba,y. Dabar jie jau 
įuošiasi Vasario 16 minėji
mui.
"Jaunuolių“ susirinkimas
Antros jaunystės sulauku

sių klubo metinis susirinki
mas bus gruodžio 29 d. Var
po klubo salėje. Jame bus 
renkama kitų metų valdyba, 
nuo kurios pareis ir klubo 
veikla: jei valdyba bus su
mani, tai ir klubas gerai 
veiks.

Dabar klube jau yra apie 
80 narių: 60 vyrų ir 18 mo- 
teių. Tai ženklas, kad tokia 
organizacija New Britaine 
yra reikalinga.

Pranas Naunčikas

LAWRENCE, MASS.

Jau ruošiasi
nepriklausomybės šventei

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius lapkričio 19 d. 
buvo susirinkęs ir tarėsi Va
sario 16-sios minėjimo rei
kalu. Nutarta minėjimą 
rengti vasario 11d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje.

Renkasi SLA 41 kuopa
Kuopos susirinkimas bus 

šį šešadienį, gruodžio 17 d. 
1 vai. Lieuvių Piliečių Klu
bo salėj. Visi nariai būtinai 
turi dalyvauti, nes bus ren
kama valdyba.

Prašoma nesivėlinti, nes 3 
valandą turi prasidėti eglu
tė vaikams.

M.Stonie

MONTREAL, P. Q.

Nepriklausomos Lietuvos 
sukaktis

Nepriklausomos Lietuvos 
savaitraščiui, kurį redaguo
ja Jonas Kardelis, sukako 
10 metų. Ta sukaktis buvo 
iškilmingai paminėta gruo
džio 2 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Inž. J. Bulota skaitė pa
skaitą, meninę programą 
atliko solistė Elzbieta Kar
delienė ir jauni muzikantai: 
Dalia Bartaškaitė, Nijolė 
Jauniūtė ir Emilius Knys- 
tautas, kuriems akompona
vo V. Chambers ir M. Sieg- 
rist.

Kur miela, ten ir akys.

HOMER, N. Y.

Mirė M. Stasiūnienė

Mirė Keleivio skaitytoja 
Marija Stasiūnienė. Ji se
niau dirbo Brooklyno siu
vyklose, bet vėliau išsikėlė 
į Homer ir čia ūkininkavo.

Paliko liūdintį sūnų Ste
poną ir podukrą Martą Ka
minskienę. kuriems reiškia
me užuojautą.

WILKES-BARRE, PA.

Turėjome koncertą
Kapinių valdyba lapkri

čio 26 d. surengė koncertą, 
kurio programą atliko sve
čiai iš Brooklyno, N. Y. Gir
dėjome solo, duetus, kvar
tetą ir oktetą, be to, Buknie- 
nė pasakė monologą "Ieva“.

Publikos prisirinko pilna 
salė. Programa ji buvo pa
tenkinta. Nors čia lietuvių 
nemažai gyvena, bet lietu
viškų koncertų niekas nebe
rengia.

J. V. S.

BROOKLYN, N.Y.

Balfo parengimas 
Vajus prailgintas

K. Lane gimnazijos salėje 
įvyko Balfo vajaus baig
mės parengimas. Programoj 
dalyvavo Operetės choras, 
rašytojas Ant. Gustaitis ir 
Salomėja Narkeliūnaitė pa
rodė filmą iš pavergtos Lie
tuvos.

Po i'nnzrlm/i vrnzvnin 
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daug, arti pilna didžiulė 
Auditorijos salė.

Aukos salėje su lėkštėmis 
-sąrašais nebuvo renkamos. 
Vajaus komiteto pirminin
kas dr. A. Trimakas, dėko
damas susirinkusiems už 
gausų atsilankymą, papra
šė norinčius aukoti Balfui 
patiems vokuose paduoti 
savo aukas prie tam tikslui 
pastatyto staliuko. Gerašir
džiai paklausė ir suaukojo 
1,000 dol. Parengimas davė 
gryno pelno 501 dol. Iš viso 
per vajų aukų Balfo kason 
įplaukė jau virš 4,000 dol. 
Į Balfo Vajaus Komiteto 
kvietimus atsiliepė apie 400 
nuoširdžių aukotojų.

Kadangi Didžiajam New 
Yorke ir jo apylinkėje gyve
na virš 30,000 lietuviu, tai 
Vajaus Komitetas mano, 
kad atsiliepusių skaičius yra 
nuostabiai mažas. Todėl, 
kad ir kiti galėtų savo auka 
prisidėti, Balfo vajus pra
tęstas iki 1962 sausio mėn.

Liudas Norkus

TORONTO, ONT.

Susirgo dr. Pr. Ancevičius
šiandien pasiekė žinia, 

kad dr. Pr. Ancevičius 2 
savaites negalavęs ir gulė
jęs lovoje namuose, vakar 
buvo išvežtas iš Oakvilles į 
St. Michaels ligoninę To
ronte.

Dr. Ancevičius lietuviuo
se plačiai pažįstamas kaip 
žurnalistas, kalbėtojas, kan
didatavęs 2 kartus į Fede- 
ralinį Parlamentą ir pirmas 
lietuvis, išrinktas į Oakville 
mokyklų švietimo tarybą.

Linkime dr. Pr. Ancevi- 
čiui ligą nugalėti ir grįžti 
namo kaip galima greičiau.

i. n.
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žinti tautos engimo faktus. 
Paliesdamas vidaus gyve

nimą. Sniečkus iškilmingai 
' pareiškė: ’ Lietuvių tauta
didžiai dėkinga komunistų

Sunki Sniečkaus-Paleckio ba daugiau kaip 2,000 žmo- partijai, jos centro komite-
padėtis nių, bet kombinato valgykla tui ir tarybinei vyriausybei

.... ... T. sutalpina tik 60 asmenų. Ar už nuolatini rūpinimąsi ta-
Nepriklausoma Lietuva j. vigį kombinato darbi- rybinių žmonių gerove ir 

isspausdino (domų laišką is <nkaj įįa pavalg}.ti? | laime."
Ypatingai nusiskundžia- Apie ligšiolini "rūpinimą- 

ma ir tuo, kad sovietinėse si“ labai jau neigiamas iš
valgytose maistas yra že- vadas galima padalyti pa- 

.. nios kokybės ir labai ne- siskaičius kad ir tuos pačius
t;1 mantla^s patarnavimas. aukščiau pasakytus žodžius.

Kaip ten šeimininkauja "Rūpinimosi“ dėka šimtai 
. ■ lietuvių buvo ištremti, įkišti 

Sovietskaja Litva lapkri- ; kalėjimus, nuolatos perse- 
čio 29 d. rašo, kad durpių. įjojami ir engiami. Pats 
kraikas is Kupiškio i Anyks- Sniečkus pripažino, kad iki 
čius vežamas geležinkeliu sįoĮ Lietuvoje labai lėtai 
tu perkrovimu Panevėžio vykdoma gyvenamųjų namų 
stotyje, tuo keliu vežant, statyba ir remontas, gyven-

Lietuvos. Jo įdomesnes vie
tas čia pakartosime:

’Gal sunkiausia situacija 
yra draugo Sniečkaus. Jis 

iuvo nuoširdų: 
ir Staliną kėlė, drauge su 
draugu Justu Paleckiu. į 
Lietuvos saulės poziciją.
Jiems padėjo, tiesa, ir drau
gas Tilvytis. Aš nežinau, 
kaip jie susidoros su nauja 
situacija, kai Staliną drau-; 
gas Chruščiovas nuvertino'
su visu jo asmens kultu, bet Į vienos tonos važma atsieina lojaį nepatenkinamai aprū-
jų padėtis tikrai nepavydėti- 3 rubl„ o jeį vežti sunkve-_ . . , , . _ . , - pinami būtiniausiomis pre-
na. Juos visi dabar pustais žirniais, atsieitų tik 22 kap. Kernis, blogai dirba komu- 
bado, o, kas vpac jiems Anykščių rajone yra ply- natinio ūkio ir buitinio ap- 

tinė. bet ji savo plytas veža tarnav imo Įmonės. Jau eilę 
i Vilnių ir Šeduvą, o \ ii- metų nusiskundžiama, kad 

savo plytas darbo žmonės labai blogai 
i Anykščių rajoną.

skaudu, tylomis Į juos pa
žiūri su ironija.“

"Vienas gydytojas, išė- ;'niaus plytinė 
jus kalbai apie medicinišką ' sjuncja 
aprūpinimą, pasisakė, kad

SUGRĮŽO IŠ PADANGIŲ

Šitoj kapsulėj šimpandzė beždžionė apkeliavo 
aplink žemę du kartus ir po to buvo nuleista 
žemyn. Panašioje ar toj pačioj kapsulėj ir Ame
rikos astronautas darys savo kelionę aplink 
mę gal dar šiais metais, o gal sausio mėnesį.

sios laisvojo pasaulio vals
tybės. Tai yra ginklas mūsų 
kovoje dėl Lietuvos suvere

URUGVAJUS

Banditas pasmerkė banditą
nių teisių atstatymo. Sovie-. jp mūsų spauda pilna ži- 
tų Sąjunga visokiais būdais njy apje Sovietų komparti- 
ir kiekviena proga siekia šį jos kongresą, kuris pa- 
teisinį ginklą Lietuvai iš i smerkė senus bolševikų tū- 
rankų išmušti. Savaime su-! žus — Molotovą, Kaganovi- 
prantama todėl, kad kiek-; ėįų, Malenkovą ir kt., o bu- 
vieno mūsų yra pareiga vusio "tėvo ir mokytojo“ 

Stalino lavoną nutarė iš
mesti iš mauzolėjaus.. Toks 
jau jis niekšas buvęs.

Ką dabar darys mūsų ko
munistai, Kremliaus pa
stumdėliai? Kai mirė Stali
nas, jie įsirengė "altorių“ 
su Stalino paveikslu ir ke
lias dienas prie jo stovėjo 

Cionvkščiu

vengti visa to, kas Lietuvos 
okupacijos pripažinimą de 
jure lengvintų ar jį impli
kuotų ;

5. Esamose sąlygose kul
tūriniai ryšiai yra galimi tik
tai tarp paskii-ų asmenų, ta
kiau jie turi būti palaikomi 
visu atsargumu, kad toks
bendradarbiavimas nepa-i garbės sargyba, 
teistų pagrindinių kovos, lietuvių komunistų vadas 
rii cipų už Lietuvos suvere-! St. Rasikas ta proga pasakė 
.ių teisių vykdymo atstaty- į kalbą, kurioje tą banditą 

mą ir kad jis savo ruožtu ne-1 Staliną kėlė į padanges.
pakenktų likusiems 
lietuviams.

krašte

III.KRA5TO PAŽINIMO 
REIKALU:

aprūpinami butais, tačiau

'Šis didelis ir brangus žmo
gus Stalinas mirė, bet jo 
dvasia yra gvva ir ji bus 
gyva amžinai su mumis“, 
kalbėjo tada Rasikas. O

Organizuoti atskilų šakų (iabar...
žinovų ir suinteresuotų as
menų pasitarimus dabarti- Miršta lietuviai
nei Lietuvos būklei išaiškin- Spalio pradžioje mirė 54 
ti įvairiose srityse, kaip lite- metų amžiaus Pranas Mikė- 
raturos, meno, ūkio, teisės nas, kilęs iš Varnėnų kaimo,

! Tai aiškus aikvojimas, iki šiol padalyta labai ma-
mediamskų in^"Įrašo minėtame laikrašty Pa- 
tulaikymas įs uz"jnevėžio stoties viršininkas 

t hapancev.

vaistų ir 
trumentų 
sienio jau esąs stipriai jau 
ciamas. Pav., jis pametęs 
savo vienintelį švirkštą ir 
naujo negalįs gauti, o be 
švirkšto juk gydytojas da
bar negali dirbti.

"Sugrįžęs į Kauną, radau 
revoliuciją, dabar jau nebe
atmenu kurią iš eilės: buvu
si Laisvės alėja, o ligšiol — 
Stalino alėja, pergyveno 
naują krikštą, po 20-ties 
metų ji gavo Karolio Mark
so vardą.

"Laukiame Putino "Suki
lėlių“ antrojo tomo, kuris 
turi pasirodyti 7-jame jo 
raštų tome. Pinnasis tomas 
turėjo didelį pasisekimą, ka
žin kaip jam pavyko antra-

Vandens "problema“

Sovietskaja Litva lapkri
čio 29 d. rašo Y. Poliakov 
iš Kauno. Jis gyvena Tune
lio gatvėj Nr. bš. Prieš kelis

zai, kad šie skundai didėja 
metai iš metų. lrargi gali už 
v isa tai lietuvių tauta dėko
ti. iš viso, ar tinka čia bet 
kokie padėkos žodžiai?

Prasidėjus “nustalinimui" 
kai kurie lengviau tikį žmo
nės ėmė galvoti, kad Sovie
tu Sąjungoje tikrai daug

Vliko nutarimai

ei; t rąmuc ere verniMe, rlol L-nnrk nenuiiv IramIIUZĮ7

mėnesius to namo 3-jo ir kas keičiasi gerojon pusėn. 
4-jo aukšto gyventojai nebe- Tačiau tai netiesa. Tas pats 
gauna vandens. Sniečkus toliau savo kalbo-

Gyventojai kreųrėsi i Na- je sako:
mų valdybos Nr. 16 viršinin- "Ryžtingai kovodama su 
ką Barcevičių. Šis visaip iš- asmenybės kulto pasireiški- 
sisukinėja. Vienam sako, į mais, partija visuomet sau- 
kad spaudimas mažas, ki- gojo ir saugos komunistų ir 
tam, kad stato vandentiekio visos liaudies pripažintą 
bokštą, trečiam, kad jau ryt partijos veikėjų, ištikimai 
bus vanduo. Vis žada. bet tarnaujančių liaudžiai, ko- 
vandens vis dar nėra. munizmo reikalui, autori-

Pradžioje vandeni nešė tetą“.
iš rūsy esančio šulinio, bet Reiškia, ir toliau 
viena diena namų valdybos riamas 
darbininkai šulinį užrakino, tikiu asmenybių garbini 
Atsikreipus i Barcevičių, mas. žinoma, tik kita for 
gautas patarimas — Nemu
nas netoli.

Šitaip aprūpinami reika
lai ten, kur, Chruščiovo žo-

girdėti, turėjęs nemaža rū
pesčių. Vis dėlto mes jo 
laukiame. Tikimės, kad jis 
bus tęsinys pirmojo tomo.
Visiškai suprantama, kad 
romano herojus kunigas 
mūsų sąlygomis yra labai
nekošer. Betgi faktas lieka, .....................
faktu ir ne betkokiu, bet ^?lais’ Jau įžengta į komu- 
istoriniu faktu, nesgi tas ku- nizm3- 
nigas caro buvo pakaitas, 
kodėl jis nebuvo batsiuvys 
arba stalius, o dar geriau— 
kalvis? Tegu būtų buvęs 
nors plikbajoris, o čia —ku
nigas. Na, gal kaip nors ga
lima bus jį peidirbti į ko
munistą? Na. tegul ir ne 
klasišką, bet gal kokį lyg ir 
apykomunistį.

"Draugą Jurginį pritren
kė mūsų vadas Sniečkus, bet 
Jurginis moka atsikirsti. Jis 
sako: Tu gi stalinistas,
Sniečkau. Tai tu gi iš tos 
auti: altinės grupės, ir tu 
mane užsipuoli. Traukis.
ISniečkus šią vasarą kaltino 
i toriką Jurginį, kad šis ne
komunistiškai nušviečia Lie
tuvos praeitį. Red.)”

Šitaip ten rūpinasi 
darbininkais

Sniečkus pripažįsta 
lietuvių tautos naikinimą

(E) Pasibaigus partijos 
22-jam suvažiavimui, viso
se sovietinėse respublikose

Čia spausdinami Vyriau- pasmerkti sovietinį kolonia- 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo li/mą ir sovietų vykdomą 
Komiteto sesijos. Įvykusios 'dvasinį, ir medžiaginį smur- 
1961 m. lapkričio 25-26 d. tą juieš lietuvių tautą; PA-

\ EsTi VLIKO Prezidiumui pavesti 
imtis priemonių plačiau su-' 
pažini tinti naujai priimtuo- 

įsius į Jungtines Tautas na-
V liko Pilnaties Sesija, iš- įus su Lietuvos byla ir stip- 

klausiusi pranešimų ir dis- , įntj įtvj plėsti akciją per Pa- 
kusijų tarptautinės politikos vergtųjų Tautų organizaci- 
klausimais ir turėdama gal- Ja Lietuvos nepriklausomy- 
voje, KAD pasaulio politinis Į oėi atstatyti.

ii. KULTŪRINIŲ MAINŲ 
REIKALU:

d., nutarimai.
BENDROS POLITIKOS 

REIKALU:

įtempimas, ypač ryšium su 
x ' RerĮynn įr bendrai Vokietį-

kokiu tai mastu tam’J0® problemomis, yra padi
dėjęs; KAD svarbiausią šio

ma ir kitomis priemonėmis. 
Savo laiku juk ir Stalinas 
"ištikimai“ tarnavo liau
džiai. Jo vietą užėmė Chruš
čiovas, po jo užims dar kas

įtempimo priežastį sudaro 
sovietų pastangos išgauti iš 
Vakaių status quo Rytų Eu
ropoje pripažinimą: KAD 
sovietų spaudimas Į Suomiją

Sesija, išklausiusi prane- 
imų santykių su pavergtą

ja tauta reikalu, NUTARĖ 
pareikšti sekantį:

1. kultūriniai mainai tarp 
okupuotosios Lietuvos lietu
viu ir lietuvių, gyvenančių

pradėti rengti partinio ak- . aL.,.^ b,I santvarka, tol nebus galimatvvo susirinkimai, kuriuose . ,, _ . . . , . ® _ .kalbėti apie koki nors rūpi
nimąsi darbo žmonėmis, ne-

ir kitus Skandinavijos kraš-
nors, tačiau visos tariamos Aus yra suaktualinęs Baltijos laisvajame pasaulyje, kol 
"asmenybės kulto“ klaidos' valstybių problemą, o tuo- Lietuva yra Sovietų okupuo- 
lieka. Apkaltinus gi asme- mi pat ir Lietuvos laisvės' ta, būtų nustatomi ir tvar- 
nybę.daug lengviau paslėp- bylą; KAD atviras destali- komi Maskvos įsakymais 
ti sovietinio gyvenimo trū- nizacijos procesas, pradėtas pagal bendras komunistų 
kumus, kurie yra vergovi-j Sovietų Sąjungoje, sudaro partijos direktyvas, nes san- 
nės santvarkos išdava. Ir i palankias politines sąlygas tykiai su užsieniais yra 
kol egzistuos ši vergovinė kelti tarptautiniuose foru-i Maskvos kompetencijos;

2. Okupuotoje Lietuvoje

ir t. t.
IV. POLITINIO DARBO 

KOORDINACIJOS
REIKALU:

Taujienų 
Gedvilą, 
ir kt.

valse.; Vitoldas 
Antanas Česna

M. Krasinskas
Sesija, įžvelgdama reika

lą suburti visas lietuvių jė
gas Lietuvos laisvės kovai 
vesti ir koordinuoti, nutarė 

VLIKO Prezidiu
mui kontaktuoti suintere
suotas tuo reikalu organiza- metais Šeduvoje veikė 93 
C i jas ir paruošti planą vie- , alinės, 1561 metais Jurbarke 19, 
ringam Lietuvos laisvinimo 
darbui įgyvendinti.

V. ATKURSIMOS 
LIETUVOS REIKALU:
Sesija NUTARĖ pavestiTT7Z\ --- -------- • - *

yjuiruvr rreziaiumui pamos- 
ti išlaisvinsimos demokrati
nės Lietuvos Respublikos 
valstybinės, ūkinės ir kultū
rinės santvarkos pagrindi
nių dėsnių projektą.

VI. VLIKO—ALTO 
BENDRADARBIAVIMO 

REIKALU:
VLIK-ALT bendradrbia- 

vimui sustiprinti ir nesklan

ĮVAIRENYBĖS

SMUKLĖS LIETUVOJE

Iš paskiru išlikusių archyvi
nių dokumentu sužinome, kad

du metais Valkininkuose 39.
Net mažoje Darsūniškio gy

venvietėje I06O metais veikė 
11 alinių. Be to, šalia jų. visur 
būdavo dar kitos smuklės, ku
riose ”šinkoriai“ pardavinėdavo 
midų ir degtinę.

17-19 amžiais degtinės gami
ni mas ir pardavinėjimas labai 
išplito ir tapo vienu pelningiau
sių pajamų šaltinių.

Kartais ir sienos ausis turi.

Pats prekybos ministeris 
Mikutis pripažįsta, kad ypa
tingai blogas yra Įmonių 
dai bininkų maitinimo reika
las. Neretai atsitinka, kad 
musu darbininkai negali 
pietų pertraukos metu gau
ti karšto maisto,“ sako Mi
kutis.

\ i* n tik Vilniuje yra 28 
fabrikai su 7,500 darbinin
kų, kuriems nėra nei val
gyklų. nei menkiausių bufe
tų, kuriuose būtų galima 
gauti ko nors pavalgyti. Ne
geresnė padėtis dažnai būna 
ir ten, kur tokios valgyklos 
vra. Jos tiek mažos, kad ne
gali aptarnauti visų darbi
ninkų. Klaipėdos celiuliozės 
ir popieriaus kombinate dir-

dar kartą apsvarstomos pai 
tinės direktyvos. Toks pasi 
tarimas Įvyko ir Vilniuje. 
Žymiausią pasitarimo pro
gramos dalį užėmė Snieč
kaus kalba, kurio je garbina
ma Lietuvos komunistų 
veikla nuo 20 iki 22 suvažia
vimo, nurodoma visa eilė 
ūkinio, kultūrinio ir politi
nio darbo trūkumų, nušvie
čiami tolesnio Lietuvos so- 
vietinimo planai.

Paliesdamas savo kalbo- 
jeje Stalino "nusikaltimus“, 
Sniečkus primą kartą atvirai 
pabrėžė: "Kiek vertingų
kadrų būtų turėjusi Tarybų 
Lietuva, jeigu ne tos Stalino 
asmenybės kulto laikotarpiu 
nevaržomai siautėjusių nu
sikaltėlių intrigos!“ ("Tie
sa nr. 272 ).

Ir ši kartą Sniečkus nusi
plovė rankas, visą kaltę su
versdamas Stalinui ir visiš-

žiūrint, kad bus pasmerkia
mos Įvairiausios asmenybės. 
Pati santvarka turi būti pa
merkta.

?J. D. Gedvilas — nusipelnęs 
kultūros veikėjas

Ilgai buvusiam ministe- 
tiii pitmininku, dabar švie
timo ministeriui Mečiui 
Gedvilui "už nuopelnus vys
tant lietuvių socialistinę kul
tūrą ir ilgametę aktyvią vi- 
uomeninę - politinę veiklą, 

ryšium su gimimo 60 meti
nėmis“ suteiktas "nusipel
niusio" veikėjo garbės vad- 
das“.

Mirė K. Preikšas

Gruodžio 5 d. širdies prie
puoliu mirė Kazys Preikšas, 
gimęs 190.3 m. birželio 14 d. 
Verbūnuose, netoli Šiaulių.

Velionis buvo senas ko
kai neprisimindamas Lietu- munistas, partijos centro ko
vos komunistų, kurie ne- miteto narys, tariamas už- 
svarstydami prisidėjo prie dienių reikalų ministeris, 
savo tautos trėmimų, naiki- aukščiausios taiybos atsto- 
nimo. Žinoma, jis kitaip ir vas<
negali pasielgti, nes "laisvės Su didelėmis iškilmėmis 
ir žmogaus teisių šalyje“ nė- palaidotas Vilniuje Karių 
ra nė kalbos apie bet kokį kapinėse Antakalny.
teisingumą, tačiau svarbu------ ;----------- 77------------
tai, kad pats bolševikų va- Paleidęs akmenį iš rankos, ne- 
dovas yra priverstas pripa- suturesI-

muose Stalino ir Sovietų Są
jungos agentų padarytus 
tarptautinius nusikaltimus 
Lietuvoje ir KAD kolonia
lizmo panaikinimo reikalas 
ir tautų apsisprendimo tei
sės laidavimas yra tapęs ak
tualia šių dienų tai ptautinės 
politikos problema, 

NUTARĖ: Atkreipti Lie
tuvos visuomenės dėmesį : 
ypatingą šio momento poli
tinę svarbą ir kviesti visus 
geros valios lietuvius ir jų 
organizacijas i politinio dar
bo vienybę Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti, kad 
kiekvienas, kur galėdamas 
per spaudą, radiją, klubus, 
amerikoniškas ir kitų drau 
gingų tautų organizacijas 
keltų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikalą, 
kviečiant i talką lietuvių 
studentų ir jaunimo organi
zacijas; PAVESTI VLIKO 
Prezidiumui paruošti plates
nį memorandumą apie So
vietų Sąjungos agentų pa
darytus tarptautinius nusi
kaltimus prieš Lietuvą; DĖ
TI PASTANGŲ, kad Lietu
vos suvereninių teisių atsta
tymo klausimas būtų iškel
tas Jungtinėse Tautose ir 
koordinuoti tuo reikalu ve
damą akciją: APELIUOTI

išlyginti Sesija siūlo abiejų 
organizacijų vadovybėms 

dūmams, jei jų pasitaikytų,' tartis tais reikalais.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
nei a rei rašytojų, nei meni- Parašė STASYS MICHELSONAS
ninku laisvų organizacijų.
Jos visos yra Lietuvos ko-. Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- 
munistų j ai tijos kontroliuo- lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
,amos, o partija savo ruožtu Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
ia Sovietų Sąjungos komu- 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 Bendiuomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4*00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass. /

ii tų partijos padalinys. To
jų santykių užmezgimas 
. palaikymas reikštų santy- 
Jų užmezgimą su Maskvos 
.onti oliuojamomis organi- 
ac i jomis. Be to, okupuoton 
ietuvon galima siųsti tik 

.okias knygas, kurias įsilei- 
ižia Maskvos agentai;

3. Organizuotas laisvųjų 
ietuvių bendravimas kultū- 
iniais ar kitokiais reikalais 

1 okupacinio režimo orga
nus ar jo agentūromis Lie- 
uvoje reikštų Lietuvos a- 
įeksijos pripažinimą. Tai 
jutų ne kas kita, kaip sava
noriška talka Sovietų Sąjun
gai legalizuoti agresiją prieš 
Lietuvą ir josios inkorpora
vimą i Sovietų Sąjungą. To
riu keliu plečiami kultūri
niai mainai būtų ne lietuvių 
išeivijos ryšiai su Tėvyne, o 
Lietuvos laisvės kovoje pasi
metusių lietuvių santykiai 
su Lietuvos okupantais;

4. Lietuva tebėra tarptau
tinės bendruomenės narys, 
nes jos aneksijos nepripaži-

i pasaulio sąžine, kviečiant1 no ir nepripažįsta didžio-
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MAIKIO ir TĖVo KRAITIS
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Maiklo su Tfcvu
|l Mūsų skaitytojai, atnaujin

dami prenumeratas. atsiuntė 
;Maikiui ir Tėvui dovanų:

. Naujalis iš Edinboro, Pa., 
$5.25.

P. Maukus iš Blackstone, 
Mass., $4.75.

A. Ambrazas, 
—$3.00.

B. Sviklas 
Mass.,—$2.50.

Po $2.00: A.

B. C., Canada,

iš Worcester,

Ambrose, Chi-

S. ir M. Michelsonų sukaktis Įveju bus 
1 chelsonas

St.

J. VLKS

— Sei, Maik, ar tu girdė- • žiūri savo biznio, nenori 
jai, kad Čikagoj vargani- uostyt. Jo paskirtas frentas pa. 
zuojasi motei-ų annija? irgi nenori uostyt, nors ir. po

—Bet kodėl tėvas neiš- jis gauna nesiektą pėdę. Jis 
moksti geriau lietuviu kai- nori paskirti 100,000 mote 
bos?

— O kaip aš kalbu? Ar 
ne lietuviškai?

— Bet kalbi netaisyklin
gai. Sakai, armija "vargoni-

cago, Ilk; S. Jurgelevičius, Dor- 
Jchester, Mass. ir J. Salas, Ak-!
ron, Ohio.

A. Skudžinskienė, Miami 
Beatch, Fla.—$1.70.

W. Senkus, Chicago. 111. — 
$1.75.

Po $1.25: C. Simonovice, We- 
terbury, Conn.; J. Kuzen, Pater- 

<>n, N. J.; A. Buglis, Jamaica, 
N. Mrs. A. Block, Brooklyn, 
N. Y.; J. Ambrozaitis, Portage, 
Pa.; A. Visiški, Scranton, Pa.; 
J. Matulonis, Flemington, N. J.; 
C. Dibulskis, Paterson, N. J. 
Mrs. K. Skudzinskas, L. I., 
N. YM. Sulmistras, Montre
al. Gan.; J. Shimkus, Phila. 
Pa.;. T. Supinsky, Shadyside, 
Ohio; J. Palszie. Wapping, 
Conn.; K. Giedraitis, Verdun, 
Can.; A. Švedas. Montreal, 
Can.; T. Mickus, New Haven, 
Conn.; K. Stankevičius, Cuddv,

Tyliai, be jokių Įprastų 
minėjimų, Stasjs Michelso
nas sulaukė S0 metų am
žiaus. Gimė 188 i m. gruo
džio 1 d. (pagal seną kalen
dorių, pagal naują 13 d.) 
Palėvenės dvare, Ukmer
gės apskr.

Kas galėtų pasakyti, kad 
savo išvaizda atrodąs žy
miai jaunesnis, judrus, verž
lus Stasys Michelsonas jau 
turi ant savo pečių tokią 
amžiaus naštą? Juo labiau, 
kad jo gyve; imo kelia: 

į buvo tiesiąja nuvestas, gero ę
! ėjo palydėtas.

užnešti.
kasmet sureda

guodavo ir plačiai žinomą 
Keleivio kalendorių. Jo yra 
parašyti ir išleisti šie leidi- 

Tiesa, Keleivis nebuvo A- niai: Amerikoniškos vestu
mei ikos 1 ietuvių Socialis- vės, Kaip senovės žmonės 
tų Sąjungos laikraštis, jis į eisis.atydavo sau žemę, 
tik laikėsi greta sąjungos. Žmogaus išsivystymas. Mo
jus visiems reikalams talki- nologai ir deklamacijos,

Mi- m. išleido gerai sutvarkytą 
Naujų valgių knygą.

Čia tenka prisiminti, kad 
"popierinė“ mano pažintis 
su St. Michelsonų prasidėjo 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą,nes jau tada pradėjau 
iš Lietuvos Keleiviui rašinė
ti. Susimezgė susirašinėji
mas laiškais. Rašiau Kelei-

Žmonių skerdykla, lengvas i viui ne aš vienas. Bendra-ninkaudamas.
Anais metais leisti laik- būdas

rasti, ir dar srovini, savo at- Kodėl aš netikiu į Dievą,',viui siuntė taip pat ir mano 
sakomu be buvo nelengvas Salomėja, Ar buvo visuoti- brolis Vincas. Tai ir vienas 
darbas. Reikėjo gi suktis, nis tvanas, Kokius dievus
verstis, kad galima būtų su- garbino žmones senovėje, 
daryti medžiagines galimy- Lietuvos respublikos istori- 
bes laikraščiui eiti. Kelei- ja nuo 19u5 m. revoliucijos 
vis ne tik išsivertė savo lėšo- iki šių dienų 1921 m., Tei- 

ne- mis, bet Įsigijo spaustuvę, singas patarėjas, Amerikos 
pasistatė nuosavus namus. įdom'bės ir šiomis dieno-

išmokti angliškai, barbiavo ir savo eiles Kelei-

iai didis J. Gegužio ir

ir kitas iš St. Michelsono 
gaudavom laiškų, O kai ka
da ir vieną kitą dolerį hono
raro. Besimokantiems tai 
buvo didelis pinigas.

Asmeniškai su St. Michel- 
sonu susipažinau 1949 m.

St. mis išėjo 500 psl. Lietuvių balandžio mėn. pradžioje, 
išeivija Amerikoj. ' Tada, išlipęs iš laivo, tuoj

Taigi St. Michelsonui rū- pasukau į Keleivio redakci- 
pėjo ir mokslo populiarini- ją. Čia ir teko susitikti su 
mas. Anuomet mūsų ateivi- St. Michelsonų.
ja buvo mažai raštinga, ne Žmogus, sulaukęs 80 me- 
visi pramoko anglų kalbos, tų, jau savaimi įdomus. Re
tai tie leidiniai padėjo mū- tai kas tokį amželį sutaupo, 
sų tautiečiams šviestis ir Tai jau ir šiaip smalsu tok- 
skatino juos daugiau žinoti, sai asmuo pažinti. O St. Mi~ ii i • *.11 !• J*St. Michelsonas, kaip ir 
dauguma to meto šviesuolių, 
buvo ir mokytojas, ir sceno

chelsonas ne tik gali di
džiuotis praeityje nuveiktais 
darbais ir savo amžiumi, bet

je aktorius, režisierius, ir:savo sukaktuves 
karnos ratelių steigėjas,!nikavo ir nauju

jis apvai- 
savo kūli

au, tai pasakyk, už ką tiems 
ponams čikagiečiai moka 
algas?

zuojasi.” Tai reiškia, armija — Tėvas irgi nenorėtum 
virsta vargonais. visur uostinėti, jeigu būtum

— Nu, o kaip tu sakytum? t Chicagos majoru.
— Aš sakyčiau, armija — Maiki, aš ir be uostinė-

organizuojasi. jimo galiu pasakyti, iš kur
— Ar tai būtų mand- kokia pavietrė pareina. Nė

riau? Į seniai perėjau per bobinčių
— Būtų taisykiingiau. :h- laidavai pasakiau zakris-
— Dac inaf, Maik, nešiką- tijonui, kad oras tenai no 

binėk prie manęs. Aš norė- gut.

kartu laikraštininkas ir vi- • niu — Lietuvių išeivija A- 
suomenės veikėjas, pamoks- Į merikoj. Ar tai neįdomu?

Ar daug mes tokių asmenų 
turime?

Linkiu St. Michelsonui ir 
jo gyvenimo draugei Mar
garitai Michelsonienei dar 
ilgus metus gyventi ir tą gy-

lininkas. Jis Keleivio ir ki
tais reikalais važinėjo po 

$1.00: M. Teresevičius, Į Kilęs iš aukštųjų bajoi'ų i Michelsono nuopelnas. Bet lietuvių naujokynus ir darė 
pranešimus. Tokių paskaitų 
jo skaityta virš dviejų tūks
tančių. Tokiose kelionėse

Montreal, Can.; Mrs. J. Sillus, šeimos, augo tokioje aplin- 
Cicago, Ilk; A. Kėkštas, Omą- koje, kur vyravo lenkų ir ki 

tos kalbos, ne lietuvių. Mo
kėsi vokiečių garsioje tech
nikos mokykloje Rygoje. 
Aukštąjį mokslą pradėjo 
studijuoti Rygos Politecch- 
nikos Institute. 0 buvo nu- 

ggrift. Pa.; D. Deilis, Brockton. matytas į kunigus. Tuo tiks- 
Mass.; A. Lutkuvienė. Bridge-; lu buvo apgyvendintas pa 
water. Mass.; P. Macejūnas,! savo pusbroli kunigą K. Mi- 
Southington. Conn.; A. Lapash,.chalkevičių. būsimą Vilnijos 
Far Rockaway, N. J.; J. Bur- vyskupą, pasiruošti į kunigų 
niauskas, Baltimore. Md.; J. seminariją.

ių, kad tos už dyką uostytų, ha. Nebr.; W. Mikonis, Roches- 
iš kur eina negeras dūkas.llter. n. y.; A. Monrwell, St.

Charles, III.; S. Juškus, Chica
go. Ilk; J. Zitke, Brockton, 
Mass.; Anna Zinkevičius, Chi
cago, Ilk; A. Justas, Vander-

štai, 1945 m.liepos 1 d. St. 
Michelsonas Keleivį dova
noja Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjungai.

Ar daug mes panašių pa
vyzdžių turime? Ar daug 
tokių esama, kurie panašiai 
Įamžina savo vardą?

Bet St. Michelsono būta 
s į ne tik apsukraus verslinin

ko. Jis ir našus, sumanus 
i edaktorius-laikraštininkas.

Anais metais lietuvis laik
raštininkas, dirbąs savųjų

reikėjo gerokai pavargti, venimą dar praturtinti savo 
kai kada ir su asmeniškais kūryba.

jau tavęs paklausti, ar tu 
girdėjai apie tą bobų armi
ją, ką Čikagos majoras mo- Tegul tuo 
bilizuoja? j čikagiečiai.

— Girdėjau, tėve, bet tai 
nebus armija.

— Tai turbūt nežinai. Za-i gazietos 
cirką sako skaitęs Čikagos 
gazietoj kad būsiąs šimto 
tūkstančių andarokų vais- 
kas. Taigi aš rokuoju. kad 
bus reikalingas ir genero
las, ar ne?

— Laikraščiai tėve. mėgs
ta paprastus dalykus vadinti 
išpūstais vardais, kad įdo
miau būtu skaitvti. todėl ir <. •<
tą Chicagos moterų komite
tą pavadino "100,000 mote
rų armija“.

— Ai sy, tai bus komite
tas.

— Taip, tėve, komitetas.
— Nu, o kam tokio dide

lio komiteto eikia?
—Chicaga, tėve, yra la

bai didelis miestas, todėl ir 
komitetas turi būti nemažas.

— O ką jis veiks?
—Chicagoje, tėve, yra 

toks departamentas, kurio 
pareiga rūpintis, kad mieste 
būtų švarus oras. Dabar to 
departamento viršininku 
majoras paskyrė savo drau
gą, kuris ir sugalvojo tą mo- 
terų komitetą, kad žiūrėtų, 
kas Chicagos orą užteršia.

— Bet žiūrėjimas čia nie
ko nemačys, Maiki. Jeigu 
Čikagos oras negeras, tai ne 
žiūrėti reikia, ale reikia uos
tyti, iš kur jis išeina. Jeigu 
Čikagos majoras to nežino, 
tai koks, po paralių, iš jo 
majoras?

—Bet kam čia mums tiek 
rūpintis Chicagos oru, tėve?

rūpinasi patys

Ramoška, Manchester. Conn.;
P. Shun, Cleveland. Ohio; K. 
Purvinis, Hobart. Ind.; E. Pel- 
dūnas. Huntington Sta.. N. Y.; 
Mrs. A. Norris. Cleveland, Ohio; 
J. Grabauskas, W. New York, 
N. Y. ;Z. Gapšis. Baltimore,

Ju įait, Maik! Amerikoj Md.; J. Puida, Easton, Pa.; 
iyra ir daugiau fonių. Ve, A. Stvrienė. Woodhaven. N. Y.;

rašo, kad vienas D. Vismantas, Cleveland, Ohio; 
farmeris uždėjo juodą akį Mrs. D. Ablan, Lake Placid, 
Kennedžio ministeriui. Ar Florida: Bronė Kasinskas, Mal
tu žinai, kaip tas atsitiko? den. Mass.; B. Gudaitienė — 

— Žinau, bet ne taip, kaip Thomsonville, Conn. $0.75. 
tėvas sakai. Po $0.50: J. Budrevičius,

— Tas buvo gazietose, i Vietoria. Australia; F. Jenkins.
Akron. Ohio; J. Shopis, St. Pe
tersburg. Fla.; Mrs. S. Muralis. 
I>a\vrence. Mass.; K. Paulaus
kas, S.. Boston. Mass.; J. Petro. 
VVorcester. Mass.

Po $0.25: C. Zamon, Bridge- 
water. Mass.; P. Kirvelaitis. 
VVaterbury. Conn.; J. Prunski. 
Paso Robles. Cal.; A. Norit. VV. 
Springfield. Mass.; P. Remeikis, 
Baltimore. Md.; J. Shidlauskis. 
Uhicago. III.; R. Pačiūnas. Phi- 
'a. Pa.; P. Taleiša. Ozone Park. 
N. Y.; J. Miltenis. Brooklyn.

Savage. N. Brook- 
: J. Skinderis. Clin- 
J. Tomas. Alberta. 
Žukaitis, Providen- 

Mrs. S. Kulikosky. 
Haven. Pa. ;Mrs. K.

Deja, Stasio Michelsono i spaudoje, negalėjo specia.. 
būta to, kurie plaukia prieš 'zuotis kurioje nors vienoje 

; srovę ar, kai zanavykai sa-j spaudos srityje. Jis turėjo 
ko: vėjus gaudo. Kilminga-!būti kronikos žinučių rinkę
sis bajoras virsta socialde-'jas, apžvalgininkas, straip- 
mokratu, lenkinamas nepa-Irių rašytojas, vertėjas, fel- 
siduoda — eina kartu su jetonistas ir humoristas ir

Maiki.
— Buvo, bet ne taip.
— Nu, tai pasakyk kaip. 
— Vashingtone yra kilęs 

-umanymas, tėve, įsteigti 
Kar.sas valstybės prerijoje 
.alstybinį parką ir pavadin- 
,i jį I-'rairie National Park. 
Taigi vidaus departamento 
sekretorius Stewart Udall, 
kurį tėvas vadini Kenne- 
Ižio ministerių, nuvyko 
Iviem orlaiviais su 20 kon- 
rresmanų tos apylinkės pa
žiūrėti. Jie nusileido vienoj 
ganykloj. Tuoj atėjo farme- 
is Selinger ir sušuko:: 

“Šalin nuo mano žemės!“ 
Kai kongresmanas jį pa- 
dausė, ar čia jo nuosava že
mė. farmeris atkirto: "Aš 
ją nuomoju, bet turiu savi
ninko teisę jus iš čia išvyti 
ir sakau: tuojau šalin!“ Ir 
VVashingtono vyrai nesi
ginčijo. Tuojau susėdo į ar
mijos helikopterius ir iš 
skrido, lai ir viskas, tėve.

— Ale tai visgi zajadlas 
buvo farmeris, Maiki. Ar jis 
nebaus džėlos?

N. Y.; J. 
field. Mass. 
ton. Ind.; 
Canada; V. 
ce. R. I.; 
Schuvkill

savo šalies žmonėmis lietu-' 
viais. Kunigystė nesuvilioja. 
Reikėjo gi jam Į>ro tą gyve
nimo plutą pralįsti, nepasi
duoti aplinkai ir pasukti tuo 
keliu, kuris veda — kur pro
tui sveikiau, širdžiai mie
liau. 1905 metų revoliuci
niai sūkuriai Įtraukė ir St. 
Michelsoną. Reakcijai pra
dėjus siausti, daug kas spru
ko į Ameriką. 1906 m. ten 
išvyko ir St. Michelsonas ir 
ipsigyvero Bostone.

Ir čia jis ne pasroviui pa
juko, bet ėjo "vėjų gaudyti“ 
—ūmai įsijungia i lietuvių 
paudos ir visuomenės gyve- 

įnimą. Jis pasirinki patį ne- 
oelningiausi;. ramybes ne
suteikianti yvcn.imo kelią, 
'am. kaip mokančiam ke- 
ias kabas. kai" b imoksli- 
lusiam, buvo 1 ngviau ir 
būtų buvę p■/ ir.Jau įsi
jungti į be’ .d-a amerikinį 
gyvenimą. Bei S . Michel
sonas nuėjo ki u keliu. Jis

t.t. Toks yra ir buvo St. Mi
chelsonas.

Reikėjo suprasti, pažinti, 
ko skaitytojai nori iš laik-

pavojais susidurti.
Savaitraščio skiltyse viso 

St. Michelsono gyvenimo, 
jo nuveiktų darbų neišpasa
kosi.

Šita proga nedera nutylėti 
it’ jo gyvenimo mylimos 
draugės, darbo talkininkės 
ir kartu skatintojos veikti,
■iz\ '7/vnAC If
JV &VIIVO

počiūtės - Michelsonienės,
kuri šiemet yra taip pat su
kaktuvininkė — ir jos 70- 
tasis gimtadienis šių metų 
rtigsėjo 2 d. praėjo kitų 
nepastebėtas.

Margarita Michelsonienė 
gimė 1891 m. rugsėjo 2 d. 
Marijmpolėj. Tėvai ją trejų 
metų atsivežė iš Lietuvos į

KALĖDŲ DOVANOS

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s
romanas o
gyvenimo,
$4.00.

v:___TIIICII nuujinira
394 pusi. kaina

— Gal ir žino, 
nenori uostyt.

— Jeigu taip, Maiki, tai 
Čikagos dimikratų valdžia 
niekam neverta, 
gauna didelę pėdę, ale ne-

Simutis. Nashua. N, H.; V. 
Paliulis. Naugatuck, Conn.; F. 
Jocas. Brockton. Mass.; A. Mar
tin. Grandville, Conn.; Mrs. A. 
Rutkauskas. Phila.. Pa.; Lucy 
Sholtman. Hartford, Conn.; S. 
Žukauskas. Chicago. III.; J„ 
Shaw. Ellenville, N. Y.; VV. Sto
nis, Dubois. Pa.; D. Sabastian. 
La Grange. IIL; L. Stankus, 
Grand Rapids, Mich.; S. Pac-

rdaguotine tik pradeda 
savaitraštį \el< 
m.), bet įsi dm ia i Ameri
kos Lietuvi;; S< ia’istų Są
jungos gvvej.’n'j i; ta kryp- 
timi pasuka Kea-i’-ie turinį.

Elizabeth. N. J-: >• 
Sudbury, Or' . 
Justos. Var.' i g 
Sagaitis, Ver <

— Ne, tėve. Amerikos . kienė. Chicago, III.: O. šlepetie-
farmens tun teisę net ir pre-

tėve, bet; zidentą išvalyti.

Ir niekuo kitu tauta neap- 
reikš savo širdį, sielą ir dvasią 

Majoras ta’P- kaip savo kalba.
V>d linas

nė. Easton. Pa.; J. Bacevich. Li- 
vonia. Mich.; A. Laucevičius. 
Chicago. III.; M. Vitkauskas, 
Brooklyn. N. Y.; A. Gustis. 
Emsworth. Pa.; S. Brown. 
Franklin, Mass.: J. Paliukis, 
Kenosha, \Visc.; Mrs. J. VVish,

raščio. O tų skaitytojų mai- JAV ir apsigyveno Shenan- 
gumėlis, kaip genys miške! doah, Pa. Čia ji mokėsi, čia 
—nuo išsimokslinusio iki
pradedančio spaudą skaity
ti! Reikėjo surasti vidurį, 
kuris visiems būtų priimti
nas. Ir čia sumanumas neap
leido St. Michelsono — kas 
lalėjo būti geresnio už Tė
vo su Maikiu pasikalbėji
mus? Vieni juos skaitė ir 
iuokėsi, kiti rimtai galvojo 
ir iš jų mokėsi. Tai sugebė
jimas paprastais, visiems su
prantamais žodžiais išaiš
kinti sudėtingesnius gyveni
mo Įvykius aiba suteikti kai 
kuriu mokslo žinių. Suteik
ti tokia forma, kad skaitant 
nejučiomis atsirastų veide 
šypsena. Tada ir įdomu ir 
smagu tiems, kam tokie 
klausimai kitu būdu sun
kiau suprantami.

Tėvas ir Maikis turėjo iri 
priešų. Vieni jų

idėjiniai priešai, jei taip ga
lima juos pavadinti, o kiti 
gal per nesusipratimą. Tė
vas ir Maikis turi savus 
skaitytojus. Kai kurie tik 
juos ir teskaito. Gal Tėvas ir 
Maikis kai kada nesusideri
na su laiko dvasia, nuklysta, 
bet suklysti visiems pasitai
ko. Iš savų klaidų protingi 
mokos. Tėvas ir Maikis tai 
supranta ir gyvenimą seka.
Iei ne Tėvas ir Maikis, var
gu šiandien Keleivis gyvuo.-

ii kuri laiką dirbo Darbinin 
kų Vilty. Darbininkų Vilty
je, vėliau Keleivy ji rašė. pa- 
sirašinėdama Kapse. 1937- 
51 m. buvo Keleivio moterų 
skyriaus redaktorė. Ji į tą 
skyrių sutelkė labai daug 
bendradarbių.

M. Michelsonienė dalyva
vo ir tebedalyvauja įvairio
se draugijose, iki šiol bend
radarbiauja Keleivy. 1954

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4-00.

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

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

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

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoj 

Boston

(1907 turi ?av^

Tolvaišą, 
uia; A. 
Pa.; K. 
ada: J.

Milikievicz, Miiit-.s\i!a‘. Pa.; 
M. Nedzinską-. l’> - ' • N G;
P. Maleckas. Ke:. b -L; K. 
Kvietkus. Pb i.. P

A. Šukys, I. >n e. '1 
Visiems at-iu:.' -r ris laik

raščiui aukų rio- : > eiti.
,\(lm•ni-l » :•«■'

tų. Tėvas ir Maikis ateivijos
spaudoje išvarė gilią, pla
čią. sunkią vagą, kurios 
pėdsakai ne taip ūmai laiku I

AR JAU TURI ST. MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
"LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ A- 
MERIKOJ“? JOS KAINA 
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS j 636 Broadway, So
$4, KIETAIS $5. 27. Mass.

“Keleivio” J962 Metų

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JI 

UŽSISAKYTI

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

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass. ?
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MOTERĮ) SKYRIUS
‘PASIŽYMĖJĘS VYRAS’

Mrs. Curti* Harrison ii Cupertino, Calif., gavo 
iš vietos prekybos rūmų titulų “pasižymėjęs šių 
metų vyras.” Jei taip, tai ta moteris užsi
dėjo vyro skrybėlę ir įsikando cigarų (neuž
degtų). Ji sako, kad ji nekalta, kad prekybos 
rūmų galvočiai dar nesugalvojo “pasižymėsios 
moters” titulo pasižymėjusiems biznieriams at
žymėti, o biznis jai sekasi. . .

Hamburgo aerodrome

iš plastikos "lėktuvų keliai“. IŠ MOTERŲ VEIKLOS uodega?
Aplink stovi kėdės. Mes vi- Į . . - . — Todėl, kad jis blogas,
si susėdom, žmonių susirin-i Lietu\ių Bendruomenės — Bet mūsų suniukus juk

! ko apie 80. į atstovu prie Baden-Wuert- labai labai geras, tai kodėl jis
Uniformuotas valdiniu- ten^el^° vyriausybės pa-Su uodega?

skirta Stuttgarto apylinkės

VIENUOLIS

Medviagalio pilis
(Tęsinys)

—Pusta jūsų, pusta mūsų—ne su saule gyvensim!— 
atsakė žemaičiai ir sviedė nuo kalno i juos keletą iečių.

Vienas pasiųstųjų nusirito nuo plausto, kitas suklu
po, o vėliavnešys, pamėginęs plaukti, pasimovė vilkaduo
bėje ant ąžuolinio iešmo.

Dar iš vakaro apstatę piliakalni sargybomis, sukūrė 
kryžiuočiai daugybę laužų, ant kurių virėsi sau valgio, 
kepė kepsnius ir per naktį ūžavo kaip savo žemėje ir vis 
giedojo pergalės giesmes.

Rytojaus dieną iš pat ryto prasidėjo ir darbas. Sek
dami čekų karaliaus Jono pėdomis, ir jie paleido pievose 
ir kviečių margėse ganytis palaidus savo arklius, o pa
tys kirto medžius, vežė juos prie raistų ir balų, statė til
tus, pynė plaustus ir per pelkes tiesė piliakalnio kelius.
Žemaičiai jiems netrukdė, nes ir trukdyti nebuvo kaip: 
kulgrindžių nenorėjo savo priešams atidengti, o kautis 
vandenyje—tai ne miške ir lauke—žemaičiai nebuvo pra
tę. Ypač rūpinosi kalno gynėjai neduoti priešams išgriau
ti užtvankų. Tokiu būdu vanduo apie piliakalnį vis kilo 
aukštyn, ir grėsė pavojus apsemti tiltus, nunešti plaus
tus ir visą priešų darbą paversti niekais.

Kryžiuočių darbą nuo kalno atidžiai sekė nuo kalno
viršūnės žemaičių vadai ir tarėsi, kaip kuo ilgiau laikytis
ir kaip kuo daugiau išžudyti savo amžinų priešų.

* * *
Kai Medviagalio viršūnėje tarėsi žemaičių vadai, 

kaip kuo daugiau sunaikinti presų ir kaip kuo brangiau 
atiduoti savo* gyvybę, tuo pat metu gretimuose miškuose 
didžiojo kunigaikščio pasiųsta pagalba, keli lietuvių pul
kai, suko sau galvą, kaip padėti apgultiesiems. Pradėti 
mūšį vieniems su tokia didele vokiečių kariuomene būtų 
neišmintinga, nes kolei apgultieji nusileistų nuo kalno, 
kolei kas, kryžiuočiai suspėtų pirma sumušti vienus, o pa
skui kitus. O susisiekti su apgultaisiais ir susitarti bend
rai veikti per tankias vokiečių užtvaras nebuvo galima 
nei dieną, nei naktį.

Jiems besitariant žvalgai sutiko miške beklaidžio-.
jančią nebejauną, bet nuostabiai dar gražią moteriškę ir' su vynų aUįskyrę nuo ben^ką stebėti, nės judėjimas modelių
atvedė į stovyklą. Jos balti rūbai buvo ilgi ir siekė iki 1 1 « ------ ----------- .-----------------------
žemės. Galvą gaubė tamsus gaubtas. Be to, ji buvo užsi
metusi ant pečių ilgą apsiaustą.

—Kas tu esi ir ko čia ieškai?—paklausė ją vadas.
—>Aš esu čia gimusi ir augusi, o atėjau iš Palangos 

pajūrio nuo šventos Gabijos aukuro. Aš vaidilutė Audro
nė. Atėjau čia pareikšti tau, 'adė, dievų valią, kaip su
naikinti mūsų priešus, piktus kryžiaus karius.

Tai tarusi ji nuleido apsiaustą žemėn, ir kariai pa
matė jos vilnijančius plaukus ir mažuti rūtų vainikėlį ant 
išdidžiai pakeltos galvos. Jos akys tamsoje žibėjo kaip 
žvaigždės.

Visi nustebo. Vadas paprašė kalbėti—pareikšti die
vų valią.

—Dievai lemia taip,—prabilo vaidilutė:—apsiūki
te meškų kailiais eikliausią žirgą eržilą ir paleiskite jį į 
kryžiuočių ramiai besiganančius pievoje arklius. O kai 
kryžiuočių arkliai, užuodę meškos kvapą ir pamatę to
kią pabaisą, pasibaidys ir išlakstys į visas puses, tuomet 
riteriai pasileis juos vytis ir gaudyti, o jūs tuo metu pul
kite savo priešus iš miško ir atskirkite vienus nuo arklių, 
kitus nuo ginklų. Kalno gynėjai, pamatę jus puolant kry
žiuočius, jau patys susipras, kas jiems daiyti . . . Tai to
kia dievų valia!—užbaigė Audronė ir, nusilenkusi vadui, 
dingo miške.

Pasislėpusi miške, ji su dviem vaidilutėm ir vaidi
la kantriai laukė mūšio, visi keturi melsdami dievų pa
galbos žemaičių kariams. O kariai griebėsi ieškoti meš
kos kailio ir tinkamo eržilo.

* * *

kas pradėjo savo “paskaitė
lę“—paaiškinimus. Jis pa
sakė, kad Hamburgo aero
dromas yra vienas iš seniau
sių, nes jis veikia jau 50 
metų. Pradėta buvo nuo ma
žo 9 ha sklypo, o dabar uži
ma milžinišką 600 ha plotą, 
kuris dar vis "auga“ ir to
liau. Seni pastatai buvo per 
paskutinį karą anglų su
sprogdinti, už ką jie esą

pirm. S. Jauniškytė.
Dr. Ona Labanauskaitė

Shau apie peklą

Garsusis anglu rašytojas
bus Diaugo korespondentė j gernartj shaw, paklaustas, ka 
Jungtinėse Tautose.

Iki šiol buvusi korespon- 
naitė pakviesta Vienybės 
dentė Salomėja Narkeliū- 
savaitraštį redaguoti.

Chicagos Čiurlionio gale
rijoj nuo gruodžo 2 d. iki 10 
d. buvo dail. Vandos Kanv-

dėkingi“, nes kitu atveju tės-i>alukienės kurinių pa
roda.jie turėtų tai patys padaryti 

Aerodromo stoties pastato 
praplėtimas dar ne visai už
baigtas. Senas bu' o per ma
žas, nes jau dabar laike 15 
minučių atskrenda ir iš
skrenda vidutiniškai 7 lėk
tuvai. Jeigu skaityti po 100

Rašytoja Birutė I^ukele- 
vičiūtė laimėjo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mui skirto vaidinimo kon
kursą, parašiusi trijų veiks
mų eiliuotą vaidinimą-pasa- 
ką—A ūksi Žąsis.

Ona Ivaškienė vienintelėkeleivių viename lėktuve, .
tai jau sudaro 700 keleiviu m°teris, kandidatuojanti į 
per 15 minučių didžiausios Bostono lietuvių

Dabar čia betoniniai ke-' or£aniz “ ?>•
no Lietuvių Piliečių Br-jesiiai lėktuvams nusileistų bet

į jis manąs apie pragarą, atsakė:
— Žinote, gerbiamasis, man 

sunku duoti nešališką ai sakymą. 
Ten perdaug turiu savo bičiu
liu ir draugų.

Stebuklingas vaistas

Rytų (komunistų) Vokietijoj 
pasakojamas toks juokas:

Užmigusi moteris nepabumla 
jau ilgus metus. Vienas dakta
ras duoda tokių, kitas kitokių 
vaistų, bet jie nieko negelbsti.

Pagaliau atėjo jos sūnus ir 
pašnibždėjo miegančiai i ausi. Ji 
tuoj atsibudo ir išbėgo iš kam
bario.

Klausimas: Ką miegančios
sūnus pašnibždėjo?

Atsakymas: Valdiniam san
dėly vra sviesto.

V. CEKAUSKIENĖ-GRINKEVIČIŪTĖ
Kiek metų jau čia gyvenu, bet dar nė 

sykio nebuvau apžiūrėti Hamburgo aero
dromo, todėl nutariau ten nuvažiuoti. 
Važiavome iš Pinnebergo specialiu auto
busu, kuris mus (apie 40 žmonių) nuve
žė tiesiog pne aerodromo, šoferis pasa
kė, kad po 4 i/2 valandų jis atvažiuos mū
sų iš čia atgal parvežti. Beveik visi mū
sų bendrakeleiviai—vokiečiai—nuskubė
jo pirmiau i kavinę kavos išgerti, bet aš

anksčiau lėktuvai čia- Ąiųsi- 
leisdavo ant žalios pievos.! 
Kad tos pievos būtų tinka
mos tam tikslui, laij^hfyo i 
300 avių, kurios nuėsdavo! 
žolę, kad ji būtų trumpa, ir į 
savo kojukėmis sutrypdavo, i 
kad būtų kieta. Dar ir dabar - 
pašaliuose ganosi keli tų a- 
velių palikuoniai.

Baigęs "paskaitėlę“, jis 
užtraukė užuolaidas ir užge
sino šviesą, bet kita šviesa 
pasirodė salėj: visos lubos 
mirgėjo lyg dangaus žvaigž
dynas, o visas aerodromo 
lauko modelis sužibėjo įvai
riomis spalvomis kaip tikra
me aerodrome. Jis pasakė,

i direktorius.

JUOKAI

Sunku.-

Tėveli.
atsakymas 

kodėl velnias

Kol bitė surenka svarą me
ilaus. jai tenka apskraidyti apie 
'pusę miliono gėlių ir |»ernešti 
apie 50-60 tūkstančių naštų

su nektaro.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

kad toks modelis su "skrai
dančiais“ lėktuvais esąs vie
nintelis pasaulyje. Jis nuėjo 
i stiklini kontrolini bokštą
ir is ten reguliavo 1 =l-x___ientuvu

drakeleiviu, nuėjome savais i eina be pertraukos. Visokių 
keliais. ‘

Aerodromas užima milži
nišką plotą—600 ha (apie 
pustrečios kvadratinės my-

tipų ir didumo lėktuvai iš 
įvairių pasaulio kraštų at
skrenda ir išskrenda. Gar
sintuvas raginą, žiūrovus ap-

lios). Iš gatvės didžiulis pa- lankyti lėktuvų parodą, į(ba pakilti 
statas, dar nevisai užbaig-1’ 
tas. Einam pro vartus į kairę

rai, važiuojam ir mes, nors 
ji yra čia pat.

pusę. kur yra visokios trans
porto ir krovimo finuos, ei-

skridimą“. Tie 
lėktuvai su žiburiais "skri
do“ specialia elektrine juos
tele virš aerodromo mode
lio, laukdami signalo, kada 
jiems galima nusileisti, ar- 

Tai buvo labai
kurią raudoni puriau atviri gražus ir įspūdingas "žais-
autobusai mus tuoj veža. Ge-; liukas“.• • • •

nam vis toliau į "stebėjimo Atvažiuojam prie nedide-
sodą“. Užmokame po 20 Pf. 
už įėjimą ir atsidūrėme ga
na dideliame plote, kur stovi 
visa eilė suolų ir iš kur gali
ma stebėti visa aerodromo

lio pastato, užmokam po 80 
Pf. ir įeinam į salę. Viduryje 
didelis Hamburgo viso aero
dromo modelis, aplink į- 
vairių valstybių lėktuvų mo-

judėjimą. 0 ten tikrai yra deliai, o virš to viso kabo

Kai kryžiuočiai jau užbaigė tiltų statybą ir kai te
reikėjo tik atplukdyti iš Paršežerio plaustus ir ant jų su
statyti taranus, staiga piliakalnio gynėjai pamatė, kaip 
iš miško šuoliais išbėgo kažkoks keistas, gauruotas, pa
sišiaušęs gyvulys ir žvygaudamas puolė ramiai besiganan
čius pievose priešų arklius. Pasibaidę kryžiuočių arkliai 
vieni nurūko į lauką, kiti į mišką, dar kiti sulindo į rai
stus, į marmalynes; o tie, kuriais vežė iš miško rąstus, 
bendro siaubo pagauti, apvertė vežimus, išdrabstė važmą 
ir, trypdami savo varovus bei pasitaikiusius karius, kaip 
padūkę pasileido bėgti, kur kojos neša. Sumišę kryžiuo
čiai, dar nesuprasdami, kas atsitiko, vieni pamanė, kad 
jų žirgus puola kokia nors miško pabaisa, kiti—kad pago
nių dievas, ir atstatė prieš jį kryžiaus pavidalo kalavijų 
rankenas. Dar kiti mėgino nuvyti pabaisą žegnone, rožan
čiais, šventomis relikvijomis, bet tuo metu išpuolę iš miš
ko Ifetuviai pradėjo juos skinti kalavijais, taškyti buožė
mis, badyti ragotinėmis ir būriais imti į nelaisvę. Nieko

nebegalėjo jiems padėti nei susigriebusio komtūro trimi
tai, nei keli tvarkingai mūšin įsitraukę riterių daliniai, 
nes juos užgriuvo nusileidę nuo kalno Medviagalio gynė
jai.

Kai buvo paimtas i nelaisvę pats komtūras ir išžudyti 
ji gynę ritieriai, kiti jau nebesipriešino, o kiekvienas bė
go, kur kojos nešė. ir gelbėjo savo gyvybę. Į vakarą kry
žiuočių kariuomenė jau buvo baigta naikinti. Kurie ir pa
spruko sveiki, tai galą gavo žemaičių giriose, ir tik retas 
kuris kaip šešėlis pasiekė Klaipėdą ir Prūsus. Žemaičiams 
atiteko visi kryžiuočių ginklai, šarvai, taranai, arkliai, 
maisto atsargos ir kitas grobis, kurio buvo prisiplėšę kry
žiaus kariai pakelėje į Medviagalį.

Išvadavo žemaičiai ir visus belaisvius.
Paimtą į nelaisvę komtūrą Markvardą Košau visų 

pajuokai pasodino ant to paties meškos kailiais aptrauk
to eržilo, užvedė ant Medviagalio ir, atsikeršydami už 
1329 metais visus iki vieno išžudytus kalno gynėjus, su
degino ant laužo, o pelenus išbarstė į visas keturias pasau
lio puses.

Vaidilutė Audronė, atkeršijusi už savo mylimąjį ir 
už išžudytus savo tautiečius, vėl sugrįžo į Palangos pajū
rį šventos Gabijos ugnelės kurstyti ir savo amželį baigti.

Apie jos sumanumą ir atliktą žygį žemaičių liaudis 
iki pat krikšto dainavo sudėtas dainas ir statė ją pavyz
džiu visoms lietuvėms moterims, o jaunosios motinos da
žnai savo pirmgimėms dukterims duodavo Audronės var
dą, trokšdamos, kad ir jos, prisiklausiusios apie legenda- 
rinės vaidilutės žygius, išmoktų karštai mylėti savo ginų 
tąjį kraštą, neapkęsti priešų ir neužmiršti jų padarytų tė
vynei skriaudų.

(Galas)

Po to kitoj salėj mums 
parodė dar filmą, kuriame 
buvo aiškinama, kaip sta
toma lėktuvai, kaip ruošia
mas personalas ir kt. Iš ten 
atsisėdom vėl į raudoną pu
siau atvirą autobusiuką, ir 
jis mus pavežiojo po patį ae
rodromą. Palydovas aiški
no, kad tik 86 DM. kainuo
ja nuskristi į BerlynąjSr ąt- 
gal, jeigu kas nori tą malo
numą pigiau turėti — tai 
gali tiktai už 33 DM. nu
skristi į Bremeną ir'atgal. 
O kam ir šitas per brangu— 
tai gali skristi visai veltui 
kaip jau vakar atsitiko. Ke
leivis užėjo į karčiamą, išgė
rė 2 stiklu alaus, bet netu
rėjo kuo užmokėti, tai jis iš 
ten ir “išskrido" tuojau ir 
visai veltui...

(Bus daugiau)
Iš poterių košės nevirsi.

JUOZAS STALINAS

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina .......................................... $115

HIENOJ ANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 nsl.. kaina. .. .$6.09

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 poslapiai. 
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kainomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ........................ $659

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ra
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

MAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. .1. Gimbutas J. (.ingis, J.
Balys ir J. Žilevičius, 326 ps!.. 
kaina .......................................... $5.00.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

MARLBOROUCH'S LITHUANIAN 
SELF-TA. UGIIT. M. Inkienė, «- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3K9 
psl. Kaina................................$3.09.

J
ko romano antroji 
lapiai. Kaina.........

dalis, 426 ptis- 
................. $4.09

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų ičleistą 
knygele —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T.abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Tona® Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. perą 
popiera. Kaina ........................ $5.00

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

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

KQDEL AS NETIKTU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESEI. Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ...................................... $«.00

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

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ___  $2.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945 į užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina...................$4.50

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimi.! iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 ps!., kaina .......... $2.00

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ....................................... 6(1 Ct

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

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

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

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

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina.......................... 25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., ger»« popierius, 
kaina ........................................ $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISGILBraafoj -- - -- --  3<.
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Nenuplaunama geda
J. VLKS

Tretysis Lietuvos seimas. — Komunistų pogrindžio pakri
kimas. — Beprasmis gruodžio 17 d. perversmas.— 

Perversmo sunkūs padariniai

Šiais metais suėjo 35 me-' gutėj "Rinkimai j trečiąjį 
tai, kai Lietuvoje buvo iš- seimą ir mūsų partijos tak- 
rinktas tretysis ir paskutinis tika“ komunistai prisipa- 
demokratiniu būdu rinktas; žįsta:
seimas. Taip pat sueina 35 • .. "...mūsų partija pergyve- 
metai nuo gruodžio 17 (l.na naują krizj, vidujinio 
smurtininkų įvykdyto per- ! partinio gyvenimo krizj.

stovus, išrinko tik 3, lenkai tą j tautos vadą. O tokios 
—1, Klaipėdos krašto —5,4tvirtos, rimtos, ryžtingos VIETINĖS ŽINIOS Kinderio studija Hudsone

versmo.
Verta kai kas bent trum

pai prisiminti, juo labiau, 
kad Lietuvos anų metų įvy
kiai ir dabar su savo padari
niais lydi mūsų tautos gyve
nimą.

tautininkai, susiblokavę su 
liaudininkais,—3 ir Ūkinin
kų partija—2. Tokiu būdu 
trečiame seime jokia politi
nė srovė nesudarė daugu
mos. Koalicinė vyriausybė 
buvo neišvengiama. Tokią 
koalicinę vyriausybę galėjo 
sudalyti krikščionių demo
kratų blokas kartu su liau
dininkais. Būtų buvusi stipri 
koalicija, nes iš 85 seimo at
stovų būtų susidėjusi iš 52 
narių. Arba krikščionys de- 

Seniau buvusia ultra-kairu- mokratai galėjo koalicinę

asmenybės, visiems pervers
mininkams priimtinos, ne
turėta. Todėl ir po giuodžio 
17 d. perversmo sekė kiti 
besiveržiančių i valdžią as
menų.

Visi tie perversmai tram
dė demokratijos įsigalėji
mą, kliudė sparčiai kilti

Bendradarbiauti ar ne? Skautų žiemos iškyla

kusinį seminarą: bendam salies akrai, skaldė^? ; ’
tautą, ir tuose tų metų ne-... . toi Lietuvoj?"

1 IYI • a • - f * ■ ė i Prieš atviras diskusijas iš- 
jo komunistines nuotaikos i J
Lietuvos

Lietuvių Studentų Sąjun- Šį penktadienį, giuodžio 
gos Bostono skyr. giuodžio 15 d. lietuviai skautai ir Vy- 
17 d. 7 v. v. Tautininkų na- čiai išvyksta 2 dienų žiemos 
muose rengia jaunimui, stu- stovyklon North Colebrook, 
dentams ir lietuvybe besi- Conn.
dominčiai visuomenei, dis- 1 Programa: patyrimo laip-

Bendra- 
ar ne su tautie-

mas pasikeitė dešinumo įsi
galėjimu, kuris palietė vi
sas organizacijas, kuris pa
lietė net vadovaujančius 
mūsų partijos organus. Tuo 
sunkiau buvo ruoštis prie

Bet kurioje šalyje įsigalė-' rinkimų, tuo sunkiau buvo 
jusi demokratinė santvarka vest priešrinkiminę kompa- 
komunistams lygi peiliui po niją, kad mūsų partija per
kaklu, ir komunizmo peryk
loje, pačioje Rusijoje, ko
munistai valdžią suėmė į sa
vo rankas smurto keliu. Iš

vyriausybę sudaryti su kitų 
tautų—klaipėdiečių —tauti
ninkų ir Ūkininkų partijoj 
atstovais. Ir tai būtų buvusi

pogrindyje.
Bent pirmomis dienomis 

Maskvos okupantai Lietu
voje turėjo pagrindo teigti, 
kad nuvertė fašistuojančią 
vyriausybę. Ir atsirado, kas

seime tokios koalicijos bai- tam patikėjo ir bent laikinai
palinko talkininkauti oku
pantui iki susiprato, kad

gilsime šiuo svabiu klausi 
mu pasisakant dr. J. Gim 
butą, dr. J. Leimoną, Kelei
vio redaktorių J. Sondą ir 
J. špakevičių.

Sandariečiams vadovaus 
moteryssų persvara.

Iki tol liaudininkai, bu
vę koalicijoje su krikščionių okupantas nežada atgaivin 
demokratų bloku, dabar pa- ti Lietuvoje buvusios demo- 
linko eiti išvien su socialde- kratinės santvarkos, bet pri- 

į klausimą, kokie pas mus, mokintais. Jų sudarytoji ko- meta savąją tvaiką, 
randasi nukrypimai, su ku-įalicinė vyriausybė užtikrin- 1926 m. giuodžio 17 d.

ilgą laiką nepajėgė atsakyti

riais reikia ypatingai kovot,
kariuomenės pabėgusių ka- kokios linijos laikytis vieša- 
reivių pagalba nuvertė lai- me darbe“ 
kinąją Rusijos vyriausybę, O tie nukrypimai buvo 
sudalytą revoliucijos suku- šie. Vieni iš komunistų buvo 
riuose. Ir komunistams rei- linkę nedalyvauti rinkimuo- 
kėjo išvaikyti jau susirinku- se. Tokie laukė raudonąją 
sį Rusijos steigiamąjį seimą, i anniją ateisiant, tai kuriems 
St seimas buvo rinktas de- • galams dar vargti dėl tų rin-

tą paramą turėjo tik 37-nių perversmo neigiamus pada- 
seimo atstovų.

Juos, tai yra liaudininkų soj musų tautoje, 
ir socialdemokratų koalici
nę vyriausybę, pasižadėjo 
paremti žydų ir lenku at
stovai, tai tik vieno balso 
persvara galėjo toji koalici-

Sandaros 1-sios apskr. su
važiavimas gruodžio 10 d. į 
valdybą išrinko šiuos asme
nis: Pirm. J. Tumavičienę,

snio ir Vyčių programos 
punktai, šaudymas, krepši
nis, plaukiojimas (apšildo
mame baseine), stalo teni
sas, žaidimai, dainos ir t. t.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti iš draugininkų.

Išvažiuojama automobi
liais nuo Tautinės S-gos na
mo punktualiai 6 vai. vak. 

Šachmatininkų susirinkimas

Muziko K. Kinderio stu
dija veikia Hudsone, Mass., 
lb Washington St., telefo
nas JO 2-3111.

Mokoma akordiono, gita- 
taros, piano ir dainų.

T en galima gauti lietuviš
kų dainų plokštelių, galima 
užsisakyti ir per laišką nu
rodytu adresu.

VOKIETIJA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Diaugijos šachmatų 
klubas šaukia metinį susi
rinkimą antradienį, gruo-

vicepirm. A. Andriulionį, j džio 19 d 7 ;30 Val. vak. L. 
sekr. J. Sviklą, ižd. J. Kes-.pjk D-jos nauose. Bus ren- 
lerienę, iždo globėjais A. kama nauja klubo valdyba• • 1 • • , *7 1 ikttiiic* liau ti vaiviy»ja

nnius iki šiol jaučiame vi-1 Tamkų ir J. šalaviejų. . ir aptarti klubo reikalai. Į

Vargo mokyklos
Vakarų Vokietijoje vei

kia 9 lietuvių vargo mokyk
los: Memmingene, Miun
chene, Stuttgarte, Duessel- 
dorfe, Krefelde, Hagene, 
Osnabruecke, Kl. Bueltene 
Peine ir Diepholtze.

Bendruomenės "Informa
cijos“ rašo, kad lietuvių var
go mokyklų galėtų būti ant
ra tiek, jei į jas būtų at
kreiptas didesnis dėmesis.

LIETUVIAI
VOKIETIJOJE

WORCESTER, MASS.

Žuvo V. Burokas

Suvažiavimą sveikino Ke- susirinkimą kviečiai visi 
leivio redaktorius J. Sonda, šachmatininkai ir jų bičiu- 

ibuvo vaišės, kuriose kalbė- liai.

mokratiniu būdu ir visiškai 
laisvose sąlygose. Komunis
tai į St. seimą neišrinko 
nei ketvirtadalio visų atsto
vų skaičiaus.

Nors Lietuvoje pirmais ir 
jos vėlesniais nepriklauso
mybės metais vidaus politi
nis gyvenimas įvairiomis 
administracijos priemonė
mis buvo varžomas, bet iki 
veikė seimai, tiek jų, tiek 
vietose savivaldybių rinki
mai buvo įvykdomi demo
kratiniu būdu.

Lietuvoje pogrindyje vei
kusiems komunistams tokie 
demokratiniu būdu atlieka
mi rinkimai buvo neįkan
damas riešutas. Jie nepasi
tikėjo savo pajėgumu, daly
vaudami rinkimuos didesnį 
savo atstovų skaičių praves
ti. Net sunku jiems buvo su
daryti savų kandidatų sąra
šą, tai yra surinkti tiek para
šų, kiek buvo reikalaujama 
kandidatų sąrašą pasira
šyti.

Trečiojo seimo artėjan- 
tieji rinkimai visai pakrikdė 
komunistų jau ir taip ne
reikšmingą pogrindį Lietu
voje.

1926 m.Lietuvos komu
nistų partijos išleistoje kny-

ja išsilaikyti. Ją nesunku 
kimų. Kiti jų spėjo, jei išbuvo krikščionių demokratų 
dalyvaus rinkimuose, vis! blokui, susitarus su kitais, 
viena jokios naudos nebus, J pakrikdyti.

Į jo: A. Čaplikas, J. Tumavi- 
. j čienė, J. Keslerienė, K. Jur- 

B. 
A.

K. Merkis, klubo vadovas 

Studentų susirinkimas

nes savų neišrinks. Tretieji 
manė, ar negeriau būtų sa
vo balsus atiduoti už liaudi
ninkus ir socialdemokratus, 
kad tuo būdu krikščionių 
lemokratų blokas pralaimė
tų rinkimus. Ir taip sampro
tavo ne vien tik eiliniai ko
munistai, bet tokių nuomo
nių būta pačiame partijos 
•entro komitete. Ir čia siau
tė skersvėjai,

O kai buvo išrinktas tre
tysis Lietuvos seimas, be 
komunistų akcijos, Lietuvos 
komunistų partija dar la
biau pakriko. Jie nesitikėjo 
fokio liaudininkų ir social- 
lemokratų laimėjimo. 

Tretysis seimas
1926 m. gegužės 8-10 d. 

išrinkto trečiojo seimo sąs
tatas buvo toks: Krikščio
nių demokratų — 14 (tiek, 
kiek pereitame seime būta), 
Ūkininkų sąjungos 11 (pra
rado tris vietas), Darbo fe
deracija — 5 (neteko 7), 
valstiečiai liaudininkai — 
22 (turėjo 16). socialdemo
kratai — 15 (laimėjo 7 at
stovus), žydai, turėję 7 at-

Deja, buvo ne tas reika
las. Kaip ir visur Europos 
valstybėse, taip ir Lietuvoje, 
pradėjo įsigalėti fašistinės 
nuotaikos. Seimas ir kita de
mokratinė santvarka pradė
ta visaip pajuokti, šaipytis. 
Ir atsirado susimokėlių, 
smurto šalininkų,— "reikia 
versti į balą vežimą!“ Kaip 
tarė, taip padarė, bet kas iš 
tn išėjo? šlapias šienas vežt 
namo reikėjo.
Gruodžio 17 d. perversmas

Gruodžio 7 d. automobi- ,ja p Vaičiūnas, 
lio nelaimėje žuvo 41 metų Raierčius a Tamkusamžiaus Vincas Burokas, M^oška,’ y sLimoki, R Sekmadieni, gnradžio 17 
čia gimęs ir aagę.s, bet są viščinis, J. Vaičaitis, S. Ja- d. 6 vai. vak. Tautininkų na-
momngas ietu\is gerai mo- kutįs> j Lekys, J. Sonda ir muose bus Liet. Stud. S-gos 
kejęs lietuviškai kalbėti. kiti narių susirinkimas. Jame

Giuodžio 9 d.j kapmes jį -------------------------- 5US duotas pranešimas iš
palydėjo didelis worceste- Jnį. K. Daugirdas į Chicagą Chicagoj įvykusio Studen-
riskių būrys. ( --------- tų g.gos suvažiavimo, taip

Velionis ^paliko liūdinčią Inž. Kristaforas Daugir- pat bus galutinai nutarta 
žmona su 5 ir 7 metų vai- das išvažiavo į Chicagą, kur N. Metų ir Simi-Semestri
kais.

REDAKCIJA ATSAKO

J. M. Chicagoje. Tamsta 
klausi, ar turime sapninin- 

Įkų. Turime “Didįjį sapni- 
’ninką,” kurio kaina SI.50.

Pakalbinkim draugus ir 
užsisakyti “Kelei-

! iškėlė jo darbovietės vado- rengimas, 
vautą skyrių. Kol kas šeima 
pasiliko Bostone. Jei darbo' 

j sąlygos ten patiks, į Bostoną 1 
nebegrįš.

Gruodžio 17 d. įvykdytas
perversmas buvo pateisina- i . „ jęajna <4
mas jį įvykdžiusių grėsme l.. . , ■ ■ ___ __L
iš komunistų pusės ar iš ’ KALĖDŲ DOVANOS
lenkų. ; _ ___

Bet jokiais faktais, jo- Knyga — geriausia Ka-

Uorchesteno Klubo 
nauja valdyba

Gruodžio 8 d. susirinkime 
išrinkta šitokia Dorcheste- 
rio Lietuvių Piliečių Klubo; 
valdyba: Pirm. A. J. Na- 
maksy, vicepirmininkas V. 
Anesta, sekr. adv. A. J. 
Young, ižd. P. Žukas, direk

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA — KĄ TIK IŠ
LEISTA ST. MICHELSO
NO PARAŠYTA KNYGA

v ve ■ «« * ax*«a« ■. a.
— LIE.IUVIŲ IS LIVIJA 
AMERIKOJ“. JOS KAINA 
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS 
$4.00, KIETAIS $5.00.

kiais dokumentais tas teisi- lėdų dovana. Pasirinkite iš ‘9™?^ Brazaitis, E. Kibu-
nimasis nebuvo paremtas.

Komunistai tuo metu bu-; jeį galvojai apįe dova- 
yo visiškai paknkę^ Jų ^par- savo pažįstamam ar 

draugui, tai atsiminkite,

šio sąraso:

Lietuviu Endk!nneHii<x I^idvklai 
UŽSAKYMAS

Užsakau Broniaus Kviklio “M Ū SU L I E T U V O S” 
lentini, kuris bus išleistas 3 tomais, už $30.00 kainą. (Pastaba: 
perkant pavieniui, vieno tomo kaina $15.00).

(data) (parašas)

(pavarde, vardas ir adresas)

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

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

tijos centro komitetas buvo 
bejėgis nustatyti tolimesnio 
veikimo gaires. Jų vadai V. 
Kapsukas ir Z. Aleksa gyve
no didžioje nesantaikoje 
ir tarp juodviejų ėjo karšti 
ginčai. V. Kapsukas buvo 
visai išsiblaškęs. Tai jis 
kalbėjo apie naujos vyriau
sybės "paturėjimą“ (su
prask —jos palaikymą), tai 
jis piršo sudaryti valstiečių 
komitetus. Z. Aleksa turėjo 
ryškesnę liniją, bet toli gra
žu iki Lietuvos vyriausybės 
nuvertimo. Jis ryškiai savo 
raštuose pabrėžė, kad ko
munistai nėra tiek stiprūs, 
kad galėtų imtis tokio žygio. 
Tuo labiau, kad toks žygis 

0 mes nebūtų Maskvos paremtas, 
nes ji turėjo savo vidaus di-

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Mkhelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

rienė, V. Petrulienė, C. Sa
vickas ir E. Zukienė.
Paminėjo "ūsų laimėjimą

Boston Sunday Globė 
gruodžio 10 d. paminėjo lie
tuvių šachmatininkų laimė
jimą prieš Sylvania ir pra
laimėjimą prieš Boylston 
klubą.

! Giminės iš Lietuvos paieško KOSTO 
Stepono Kairio “Lietuva Tr jįu^menso kliunkų, jie yra 

budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai", kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administi arijoje:

636 Broa<iwav.
So. Boston 27, Mat*.

i tarp 60 ir 70 metu amžiaus, kadai- 
' se gyveno Philadelphijoj, Pa., tėvas 
buvo Napoleonas. Jie patys ar kas 
juos žino. prašom atsliepti šiuo adre
su; B. Simonavičius

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

Vedybos
Vidutinio amžiaus linksmas vyras 
vedybų tikslu prašo atsiliepti mote
ris nno 40 iki 60 metu amžiaus. Ra
šyti: Karlas Pajaujis. 91-26 X5th Avė 
Woodhaven 21, N. Y. (51

SPECIALISTAI 
Persiųsti pinigus į S S S R 

Venintelė (orinti leidimą 
ir bondyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMUI TARNYBĄ 

Pilnai garantuojama 
Klausk smulkmenų:
f.RAMERCY 
744 Broad Street

NEWARK. NEW JERSEY 
įsteigta 1947

(Atkelta iš 2-o psl.)
Lietuvė motina šiandien 

žiūri į mus su priekaištu ir 
gailesčiu, kad ją apleidome, 
ir laukia, kaip lietuvė kad 
moka laukti, mūsų pagalbos.

Neužmirškime tos Moti
nos ir būkime ryžtingi, jos 
verti vaikai. Būkime jos glo
bėjai!

Voras niekada neįsipainioja 
savo tinkle, nes bėgioja tik ly
giais iš centro i šalis einančiais 
siūlais, o ne lipniais koncentri
niais.

NORIU PIRKTI ARMONIKĄ
Ieškau pirkti Savickio (iš Saločio 
m.) darbo armonika. Norintieii par
duoti rašykite; S. Kawal, 8 Bennet 
St., Brockton, Mass.

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. IU. (52

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVICIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
:Knvga 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:
F. PLESKEVIČIVS, 193 East Avė.. No. Hamilton, Ont„ ( anada
Pastaba; Už. $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaklos 
pranašystes.
«*oooooooouoooooooooooooomoooooooooooooooc

Lietuvių Amerikoje

ii

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

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

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

“KELEIVIS”

08 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

delius rūpesčius. O be to, 
visi faktai rodė, kad darbi
ninkų profesiniame judėji
me Lietuvoje komunistai ne
turėjo savo įtakos. Lietuvoj 
iiems nieku būdu nepavyko 
įsigalėti.

Lenkija, savaime aišku, 
nebuvo palinkusi tada eiti 
karu į Lietuvą.

Tatai, kad perversmu rei
kėjo apginti Lietuvą nuo 
kažinkokių įsivaizduojamų 
priešų, gruodžio 17 d. per
versmas buvo beprasmis. 
Juo siekta įsigalėti valdžio
je, išvaikyti demokratijos 
institucijas kartu su seimu 
ir demokratiniu būdu iš
rinktas savivaldybes ir įgy
vendinti santvarką, atrem- |

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai H Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis: (spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po šerne; žuvys bė akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražlato paveikslaia. 

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

“KELEIVIS"
Broadvraf So. Boston 27, Mase.

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKJ $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos Iki $826 | mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose 
kmijose ir SLA Centro Rašykite tokiu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W«st 30th Street, Nevr York 1, N. Y.
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Dorchesterio Lietu vų 
Moterų Klubo susirinkimas

Inžinieriai pagerbs 
prof. 1. Končių

SLA 308 kp. svarbus 
susirinkimas

Neseniai iš Bostono i VVa- 
teibury, Ct., išsikėlęs prof. 
Ignas Končius yra Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S- 
gos Bostono skyriaus garbės 
narys, todėl Bostono inžinie
riai ši šeštadieni, lapkričio 
16 d. savo mėnesiniame su
sirinkime pagerbs profeso
rių jo 75 metų proga. (Ta 
sukaktis buvo liepos 31 d.).

Tame pačiame susirinki
me bus įenkama ir nauja 
vaidy ba. Susirinkimas bus 
inž. Nenorto bute.

Mus aplankė S. Jasaitienė

Praeitą penktadieni mū
sų Įstaigoje lankėsi Sofija 
Jasaitienė, savo sūnaus dr. 
Stasio J. Jasaičio, kuris tu
ri ofisus Bostone ir Dorche- 
steryj (581 Adams St.), ly
dima.

S. Jasaitienė Lietuvoje 
daug veikė Lietuvos Vaiko. 
Gyvulių Globos ir kitose or-

Evangelikams žinoti

SLA kuopos metinis susi
rinkimas bus ši sekmadieni, 
gruodžio 17 d., 4 vai. popiet 
Sandaros salėje (124 FSt.). 
Jame bus renkama kuopos 
valdyba ir nominuojami 
Centro vykdomosios tarybos 
kandidatai. Čia bus galima 
sumokėti ir mokesčius.

Klubo susirinkimas bus šį 
ketvirtadieni, gruodžio 14 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių I 

! Piliečių Draugijos patalpose 
; So. Bostone. Dalyvės gaus 
iio vanų ir bus pavaišintos.
\ isos narės kviečiamos da
lyvauti.

Valdyba

Policija, gembleriai ir 
. . . kardinolas

Valdyba

L. ir S. Jasaičiai turėjo 
retu svečiu

. ANTANAS MATJOŠKA

Mini savo visuomeninės veiklos 25 metų sukaktį, 
priklauso įvairioms organizacijoms, aktingas Balfe, 
Alte, Bendruomenės skyriuje, LTS skyriuje, ir kito
se organizacijose.

Gruodžio 17 d. 2:30 vai. 
p. p. First Lutheran Church, 
299 Berkely St., bus Bosto
ne ir apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams evangeli
kams pamaldos, kurias lai
kys vikaras A. Žilinskas.

Lankėsi B. Simona vičius

NECCHl SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuviiiėja. dil ba monograma 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—-galinta mokėti po $1X5

per savaitę 
HA 6-35HM1

Šiuo metu Bostone dau
giausia kalbama apie televi- i 
zijos programą, kuri buvo! 
rodoma visur, išskyrus Bos-į 
toną. ir kurioje buvo mato-! 
ma, kaip desėtkas Bostono 

i policininkų lankė "gemble- 
rių” lizdą ir net stebėjo, kai

. . . . lažybininkai degino lažybų
Dr. Stasys Jasaitis ir jo Įkerteles. Kardinolas Cush-, 

šeima praeitą savaitgalį tu- jng paskubėjo užsistoti Bo
rėjo retų svečių: Juos aplan- stono policininkus ir gynė 
ke daktaro motina Sol ija mūgų miesto gerą vardą, bet' 
Jasaitienė iš Floridos ir jo tikybų kunigai į tą rei-. 
pusbrolis inž. Vytautas Da- kalą žiūri kitaip ir manoj 
nis iš Seattle, Wash, kurio
nebuvo matę 7 metus. Sve

SLA 328 kp. nominacijos T. S Lazdas kitoj ligoninėj

Bay Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
leros, parduodantiems, ir drau- 

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

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144
Lies. AV 8-1144 ir CO 5-8841

Praeitą šeštadienį mus ap
lankė senas Keleivio skai
tytojas ii- bendradarbis B. 
Simonavičius iš Providence, 
R. I. Seniau jis ilgus me
tus yra gyvenęs ir veikęs 
Cambridge, Mass.

Šita proga svečias nusi
pirko ir ką tik išėjusią S. 
Michelsono knygą “Lietu
vių Išeivija Amerikoje.”

Reikalingas
Spaustuvės Darbininkas

’ali kreiptis ir be patyrimo. 
Rašyti ar asmeniškai kreip
tis į Keleivio spaustuvę dar
bo valandomis:
636 Broad way, So. Boston

Telefonas: AN 8-3071

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.

, , , SLA 328 kp. ( Jamaica i racitą penktadieni Ste-kad toks policininkų brolia-. T)1 . . • • i- i •. • • ,1 ... , . • . i Plain susinnkimas bus si, ponas Si.az.uas įs miesto li-
---- gruodžio 14 gonmes perkeltas į Lemuel

Shattuck ligoninę (170 Nor
ton St., Jamaica Plain).

Sandariečių kalėdinis 
vakaras

čiai patalkė j Laimos-Mari- kam^garbės nedanTir reika- Į ketvirtadienį,
josJasaitienės vardines, ku
rios artimųjų tarpe buvo pa
minėtos gruodžio 8 d.

Seniau inžinieriaus Da
nio tėvai gyveno Biockto-

ganizacijose, dabar nuolat; ne. Jo tėvas ir motina yra

i - • v-.- .... >d. i vai. vak. Lietuviu iTlit-las turi būti ištirtas. Kad po- .. TĄ .. .1 . cių Draugijos salėj, mieste vyrauja,licijoj musų .n.vc.v ... . ...... . ,J. < - -• • * • ’ visi nariai kviečiami dageli žmones, sąžiningi pa-'. .. , . .k-,1. Jyvauti, nes bus nuominoja- 
mi Pild. Tarybo> kandida
tai. Kviečiami ir tie. kurie

reigunai, nėra reikalo kal
bėti. bet jeigu yra tokių, ku
rie sėbraujasi su lažybinin-Į

gyvena Tampa, Fla., kame Į mokytojai ir dabar tėvas dė- kais, tai juos reikia* išaiš-'nor* SLA įstoti, 
jos vyras dr. D. Jasaitis dir-;sto lietuvių kalbą Kaliforni- kinti ir patraukti atsakomy-
ba ligoninėj. Į Bostoną ji joj karo mokykloj, 
buvo atvykusi savo sūnaus
dr. S. Jasaičio ir jo šeimos ‘ 
aplankyti.

Padėka

Lituanistinės mokyklos 
lapkričio 19 d. pobūvis ge
rai pasisekė. Visiems prie 
jo pasisekimo prišiuėju- 
siems Tėvų Komitetas dėko
ja, ypač šeimininkei S. Su- 
batkevičienei, A. Gustaitie- 
nei, J. Ambraziejienei, G. 
Vasiliūnui, W. Lužaitienei. 
Drevinskienei, A. Bichnevi- 
čiūtei, B. Vilėniškytei, M. 
Rudman, L Rudman, B. 
Aikens, D. Sendrawski, S. 
šnekutienei, Pr. Mučinskai- 
tei, A. Utenienei, S. Kiliu- 
liui. J. Venckui ir M. Subat- 
kevičiui.

Tėvų Komitetas 

Aukojo Balfui

Liucija ir Zigmas Baranaus
kai $10. Antanas Matjoš
ka $25.00.

bėn.
Gubernatorius Volpe da

vė įsakymą visapusiškai iš-
~ x tini policijos departamen-6 d. Doreheste- * ... -ta ir, jei reikes,

Mirė E. Bertulienė

J. Tumavičienė, sekr. 

Talentų popietė

Gruodžio
ryje mirė mūsų laikraščio
skaitvtoja Elzbieta Beitu- • • e,,n:____.. ... ... ,. nieriu 8ulli\an atleisti. Ido-liene kilimo nuo Biržų. Ve-

siruošęs policijos komisio-

Lietuvių Radijo Korpora- 
yra pa-'eja kasmet rengia Talentų

San-larcs Moterų kuopa 
-i šeštadieni, gruodžio 16 d., 
7 vai. vakare Sandaros sa
lėje rengia pobūvį, į kurį 
. isi kviečiami atvykti.

Jau nominavo

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
'O. Bo-tone -City Point išnuomoja- 
nas pirmame aukšte gražus 3-jų 
ambarių su vonfc y u:.-.s. Yra šiltas 
anduo, gazas. gazo naujas pečius ir 
iti patogumai. Teirautis telefonu: 
»N 8-2814. (50

popietę. Tokia popietė bus 
rengiama ir šį sezoną vasa-

SLA 258 kuopą į centro 
i ii-lotąją Tarybą nominavo

STRAND CAFE CORP.
»“1 - 378 M. Broaduay. So. Boston 

TEL.: A N 8-9835
Ieško patyrusių tarnautojų: Barten- 
•erio, counter merginos, veiterkų ir 
kt.. kad kalbėtų angliškai ir lietu
viškai. Kreiptis asmeniškai į

PETRS PEUDŽIV. Strand Cafe

lionė paliko liūdesy broli 
Petrą Žuką So. Bostone, dvi• • • j . y •eSeitS ir Vieną ui vii iJevU- 
voje ir penkis brolių vaiku
čius.

Velionė mirė sulaukusi 67

maujasi tuo reikalu ir pro
kuratūra.

Drg. A. Lalis ruošiasi žiemai

rio 25 d. Lietuvių Piliečių į visus dabartinius SLA cent- 
Draugijos patalpose So. Bo-iro pareigūnus, 
stone. •

Sirgo J. Tumavičienė
Praeitą savaitę į mūsų įs- 

. taigą užėjo mūsų senas skai-
metų amžius. Prieš porą me- Rytojas ir kaimynas A. La- 
lU mn ė jos v\ias. .Velionė g gatvės. Mes jį jau 
palaidota šeštadieni N. Kai- senįaį bebuvome matę, laik- 

kapinėse. Jos seimai rašti jam paprastai atnauji- 
ieiskiame mūsų užuojautą. na duktė, o jis pas mus re

tas svečias. Užėjęs paprašė 
iam duoti St. Kairio kny
gą “Lietuva Budo” ir St. 
Michelsono “Lietuvių Išeivi
ja Amerikoe.” Be to, atsi
naujino laikraštį, užsisakė 
Kalendorių ir paaiškino, kad 
■‘ateis šalta žiema, o aš šil- 
ame kambaryje sėdėsiu ir 
^kaitysiu sau.”

Bostono studentai skautai

Uoli SLA, Sandaros ir kt. 
organizacijų veikėja Jadvy
ga Tumavičienė buvo sune
galavusi ir todėl 9 dienas 
gulėjo ligoninėj. Dabar 
sveiksta namuose. Linkime

Latvių paroda
greičiau grįžti į visuomeni- Lietuvoje, 
nio darbo dirvonus.

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per 
mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Dabar pats laikas siųs
ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugų

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GVDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

SKAITYKITE ST. MI 
CHELSONO VAIZDŽIAI 
PARAŠYTĄ AMERIKOS 
LIETUVIU ISTORIJĄ — 
"LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJ“. JOS KAINA 
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS 
$4.60, KIETAIS $5.00.

------- į. ... įr— ■■ -

J. Popiečio meno galeri- 
,oj (16 Centre St., Roxbu- 
y) gruodžio 17 d. 11 vai.
vto atidaroma latviu meni- * *. 

ninko Valdo S. Mario kūri- 
įių paroda. Ji bus atidalyta 
iki sausio 1 d. kasdien nuc 
i2 vai. iki 7:30 vai. vak.

Vena ir lietuviams ją ap- 
ankyti ir pasidžiaugti savo 
Kaimyno kūrėjo darbais. 

Kalėdiniai atvirukai
Kalėdinių atvirukų net 16 

.<albų galima gauti Baltic 
Florists krautuvėj, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Ter. 
parduodamas ir Keleivis be. 
jo išleistos knygos.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 U ėst Broadvvay. 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, • -u.4 ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

IŠNUOMOJAMAS
Vienas kambarys su apšild; n: :, bal
dais ir be baidų 366 VV. Broadvvay, 
So. Bostone, tel. AN 8-161«.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 
Leiskit Įdėti naują 1962 .IOMAR aukš. spaudimo al. krosnį

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą ♦

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

I■
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Šių mokslo metų Bostono • • 
-tud. skautai ir skautės sa-; j 
o sueigose nagrinėja veda-; j 
nąją temą "Individas, tau- 
a ir valstybė“. Kiekvienas 
<andidatas ar kandidatė, 
kurių šį rudenį įstojo 9, turi 
jarašyt referatą kuriuo nors Į J 
os temos klausimu ir jį iš-1Į 

diskutuoti. Studentų Skautų 
S-gos Bostono sk. pinu. yra 
Milita Lemonaitė iš Dor- 
:hesterio, Stud. Skaučių 
D-vės pirm. Audronė Kubi- 
’iūtė iš Hyde Parko ir Stud. 
Skautų Korp. ’’Vytis“ piim. 
Romas Venckus iš Pietų 
Bostono. Studentų skautų 
s-gos centras yra Čikagoje. 
Bostono sk. turi 27 narius, 
neskaitant jau baigusiųjų 

(filisterių (alumnų).
I. M. G

1 ĮRENGIMĄ JEINA:
Aliejaus burneris • automatiš
kos kantrolės termos!.i tas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionu tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

Už specialią kainą tiktai

aprėžto laiko pasiūlymas

i FORTŪNA FUEL CO.
1 15 Dorset SL, Dorchester, Mass,

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Pagerbs J. Tysliavą

Gruodžio 16-sios Subatva- 
karis bus skiltas neseniai

Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. ! mirusiam .JUOZUI Tysliavai, 
pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galim* siųsti iki ,)Oetuj Vienvbės redakto- 
22 svarų siuntinius i*. . ’ ,x.- .

įstaiga lietuviak a. KREiPKiTes lietuvmkai nui, pagerbti. Apie velionj
Vid siuntėjai įsitikino, kad mūsą įstaiga greičiausiai patar- kalbės poetas Stasvs Sant- 

ir ŠŪSNIM APDRAUSTI. varag ei|ė,ašėius ’ dėklą-
Siuntiniai priimami kasdiea nuo 9 iki 5 vai. rakM ketvirtadieniais nuo mUOS aktOlillS Jurgis JaŠinS-
• vai. ryto iki 7 vai. vak. ir Mtadieninis nuo a ryto iki 2 vai. po pietų.

VBDKJJLS: JONAS ADOMONIS kas

oa•«
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GEneva 6-1201 21 va'. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mūu NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

| Dažau ir Taisau

dsosososo&aoocouooooooooeooeeoooeooi

Ę The Apothecary
L1ETLV1ŠKA 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. Broadtvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nno 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau < 

viską, ką pataisyti reikia. < 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

r
 JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

i

Ketvirtis & Co.
—jeweleBs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
J Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

MASS. S
miiiw

DORCHESTER 25, MASS.Vmsmrasm

Flood Suarė 
Hardivare Co.
Savisinkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

■■■■■■■■




