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Su Maskva Vyks Derybos, Bet' 
Susitarimo Gali Nebūti

Po Kubos Įvykių Buvo Kalbama, Kad Dabar Lengviau 
Bus Su Rusais Susitarti Kitais Klausimais; Toks Op

timizmas Niekuo Nėra Pateisinamas; Visi Neiš
spręsti Klausimai Bus Sunkiai Sprendžiami, 

Niekas Nepasikeitė.

Valstybės sekretorius 
Dean Rusk įspėjo amerikie
čius, kad su rusais dabar ne
bus lengviau susitarti ginči
jamais klausimais po Kubos 
krizės atslūgimo. Rusija lie
ka galinga valstybė ir su ja 
derėtis nebus lengva, kaip 
nebuvo lengva ir seniau. 
Dargi ir Kubos klausimas 
nėra galutinai baigtas aiš
kintis. Iš Kubos grįždamas 
A. Mikojanas buvo sustojęs 
Wachingtone ir matėsi su 
prezidentu Kennedy. Jis už
siminė, kad Amerika buvusi 
sutikusi padaryti pareiški
mą apie Kubos nepuolimą. 
Bet prezidentas priminė Mi- 
kojanui, kad rusai savo pa
žado neišpildė, nors ir buvo 
žadėję leisti bešališkiems 
stebėtojams patikrinti, ar 
rusų puolamieji ginklai yra 
išgabenti iš Kubos, Kol ru
sai neprivers "savo C astro“ 
leisti tokį patikrinimą daly
ti, Amerika negali duoti pa
žado, kad Kuba bus palik
ta ramybėje. Taigi ir Kubos 
reikalas nėra užbaigtas, ru
sai savo pažadų neišpildė. 
Rusai aiškina, kad "Castro 
nesutinka“, bet tai pasakos, 
ir jie patys vargu tiki, nes 
Castro yra visiškai nuo rusų 
priklausomas, ir jei rusai pa
norėtų, Kubos valdžia tuoj 
pat sutiktų leisti bešališkus 
stebėtojus patikrinti, ar vi
si rusų puolamieji ginklai 
yra iš Kubos išgabenti.

Taip pat ir nusiginkalvi- 
mo derybose su rusais jokios 
pažangos po Kubos nepada
ryta ir šiais metais nesitiki
ma susitarti dėl atominių 
ginklų bandymų uždraudi
mo, jau nekalbant apie bet 
kokį nusiginklavimą ar gink
lavimo aprėžimą.

Tokie klausimai, kaip Vo
kietijos suvienijimas, arba 
rusų keliamas Berlyno klau
simas lieka, kaip ir buvę.

PRANCŪZAI IR ATOMŲ 
GINKLŲ KONTROLĖ

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Couve de 
Murville Vakarų Europos 
Sąjungos organizacijos at
stovams Paryžiuje sakė, 
kad kiekviena valstybė, ku
ri turi atominių ginlų, turi 
pati viena spręsti, kada to
kius ginklus pavartoti, nes 
jei atominės galybės turėtų 
laukti susitarimo ir visų už- 
interesuotų valstybių pasi
sakymo, kartais būtų per
vėlu gintis ir tokius ginklus 
panaudoti.

Prancūzai save jau skaito , niškąjį meną ir dabar visa 
atomine galybe, nors tokiu1 ^omun^n^ spauda karia 
ginklų dar' neturėjo laiko' šunes ant to meno atstovų 
daug pasigaminti. 1 i*' bara juos be gailesčio.

Amerika ir Belgija 
Grasina Katangai

Amerika ir Belgija kartu 
paskelbė įspėjimą Kongo 
provincijai Katangai nedel
siant susitarti su Kongo cen- 
traline valdžia dėl Kongo 
respublikos suvienijimo, o 
jeigu Katanga nepaklausys, 
tai jai grasinama ekonomi
nėmis sankcijomis (bausmė
mis).

Kiek tas grasinimas pa
veiks Katangos Čombę ir jo 
šalininkus, dar nėra žinoma, 
bet Jungtinių Tautų organi
zacija turi ir karišką jėgą, 
kurią gali ir vėl panaudoti 
prieš Katangą.

Liūdniausia betgi yra tai, 
kad ir Katangos turtai vargu, 
pastatys Kongo į kojas fi
nansiškai. Sako, Katangos 
pajamų užtektų vieno mė
nesio Kongo vyriausybės iš
laidoms padengti.

I

Adenauerio Partija 
Kalbina Socialistus

Vokietijos krikščionys de
mokratai turi pertvarkyti jų 
vadovaujamą vyriausybę. 5 
ministeriai demokratai iš 
jos pasitraukė, ir vyriausybė 
nebeturi parlamente daugu
mos. Kai kurie krikščionių 
demokratų vadai tariasi ir 
su socialistais dėl sudarymo 
koalicinės vyriausybės, bet 
socialdemokratai nerodo di
delio noro įeiti Į vyriausybę, 
o Adenauerio partija irgi 
neturi didelio noro socialis
tus įtraukti į vyriausybę. 
Todėl bandymas tartis yra 
tik baidymas demokratų, 
kad jie būtų sukalbamesni 
derybose dėl naujos vyriau
sybės.

SPAUDOS STREIKAS
NEW YORKO MIESTE?

New Yorko didmiesčio 
spaustuvių darbininkai nu
tarė duoti savo unijai Įgalio
jimą pradėti streiką prieš 9 
didmiesčio dienraščius, jei
gu iki penktadienio šią sa
vaitę unija nesusitars su 
laikraščių leidėjais dėl dar
bo sutarties atnaujinimo.

Šalin Moderniškas Menas!

Sovietų Sąjungos valdo
vas Chruščiov surado naują 
komunizmo priešą—moder-

PREZIDENTAS PLOJA SAVO AKTORIAMS

Prezidentas Jahn F. Kennedy ploja savo d ukteriai Caroline (5 melų) ir sūnui John 
(2 metu), kurie rodo savo sugebėjimą šokti prezidento darbo kabinete.

U Thant Išrinktas
Gen. Sekretorium

Jungtinių Tautų organi
zacijos laikinasis generali
nis sekretorius U Thant per
eitą savaitę perrinktas nuo
latiniu sekretorium penke- 
riems metams. Rusai sutiko
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už jį balsuoti po Kubos įvy-1 daugelis žmonių tiek Indijo- 
kių, kurių metu U Thant pa-; je,T tiek JWthne abejoja, 
sirodė toks neutralus ir be-į 
spalvis, kad rusai laikė jį 
priimtinu.

Iškilus Kubos krizei, U 
Thant siūlė "paliaubas“ — 
Amerika būtų sulaikiusi ku
riam laikui laivų tikrinimą 
jūrose, o Rusija būtų pasiža. 
dėjusi negabenti į Kubą ra
ketų (be jokios kontrolės). 
Tokios "paliaubos“ rusams 
būtų patikusios, bet Ameri
ka U Thant siūlymą atme
tė. Po to rusai ir Amerika, 
niekam nesipriešinant, bur- 
mietį U Thant išrinko nuo
latiniu sekretorium.

KAS BUS MASS.
GUBERNATORIUS

Massachusetts valstijoje 
dar nėra galutinai paaiškė
ję, kas bus tos valstijos gu
bernatorius. Peabody gavo 
apie 3,000 balsų daugiau 
kaip buvęs gubernatorius 
Volpe. bet gub. Volpe parei
kalavo balsus perskaityti ir 
juo toliau perskaitymas ei
na, juo daugiau balsų tenka 
demokratų kandidatui Pea
body. Jei taip ir toliau bus, 
tai demokratų žmogus pasi
darys gubernatorių su dide
sne dauguma, negu jis turė
jo po pirmo balsų skaičia
vimo. Taip kartais pasitai
ko tokiuose balsų perskai
čiavimuose. Šių metų rinki
muose keliose vietose kan
didatai laimėjo su maža 
balsų persvara.

Uždraudė Komunistų
Partijos Veiklą Alžerijoj

Alžerijos vyriausybė už
draudė komunistų veiklą 
visoj Alžerijoj. Dabar val
džia bandys uždrausti ir lai
svųjų unijų veiklą visame 
krašte. Alžerija bus viena- 
partinė valstybė.

Indija ir Pakistanas

Pradės Derybas

Anglijai ir Amerikai ska
tinant, Indija ir Pakistanas 
sutiko pradėti derybas dėl 
Kašmiro ginčo užbaigimo. 
Derybos prasidės greitu lai
ku, bet ar jos bus sėkmingos,

Kašmiro ginčas kilo iš to, 
kad tos provincijos hindų 
tikybos valdovas "perleido“ 
kraštą Indijai, nors didžiu
ma to krašto gyventojų yra 
mahometonai ir rodė noro1 Apie deiybas karui už-j 
jungtis prie Pakistano. 1947 baigti dar nekalbama. Indi-1 
ir 1948 metais dėl Kašmiro j ja yra pasiryžusi apsigink-Į 
ėjo kautynės tarp Indijos ir luoti, sustiprinti savo kariuo- 
Pakistano, mūšiai pasibaigė menę ir karo pasiruošimui 
susitarimu, kad gyventojam 
bus duota proga pasisakyti, 
prie kurios valstybės jie no
ri priklausyti, bet Indija prie 
žmonių atsiklausimo nepri
leido.

NUTEISĖ ERETIKĄ

Sovietų Sąjungoje nuteis
tas Omsko mieste Ivan Oso- 
sov kalėti 7 metus už prik
lausymą Jehovos liudininkų 
sektai. Rusų valdžia skel
bia, kad atviri sovietų val
stybės priešai veikė toje 
sektoje. . .

GRIPO AUKA

Mirė 80 metu Renė Coty, 
buvęs Prancūzijos prezi
dentas nuo 1953 m. galo iki 
1959 m. sausio mėnesio, ka
da jis užleido savo vietą ge
nerolui de Gaulle. Coty mi
rė susirgęs gripu, prisidėjo 
ir nejaunas amžius.

l

Indų-Kinų Karas
Dar Neatsinaujina

Komunistinės Kinijos vie. 
našališkai paskelbtos karo 
paliaubos Indijos pasienyje 
dar tęsiasi, ir karas neatsi
naujina. Indijos vadas Neh
ru atmetė kinų paliaubų są
lygas, bet karo ir Indija ne
atnaujina. Indija tik pabrė
žia, kad kinų komunistų pa
liaubų sąlygos yra tokios, 
kurios kinams užtikrina da
lį Indijos teritorijos ir Indija 
su tuo negali sutikti.

Apie deiybas karui 

į gauna skubios pagalbos iš 
Amerikos ir Anglijos. 10, 
000 indų karių, kuriuos ki
nai buvo atkirtę nuo užnu
gario, susijungė su indų ka
riuomene, bet neteko sun
kiųjų ginklų. i

Nusiginklavimas Vis 
Nejuda iš Vielos

Ženevoje vyksta derybos 
dėl nusiginklavimo ir dėl 
uždraudimo atominių gink
lų bandymų. Buvo laukta, 
kad po Kubos įvykių rusai 
bus sukalbamesni dėl atomi
nių bandymų uždraudimo, 
bet pasirodo, kad viltis susi
tarti reikia atidėti kitiems 
metams. Neutraliųjų valsty
bių paskutinis pasiūlymas 
uždrausti atominius bandy
mus su inspekcija rusų buvo 
atmestas. Rusai sutiktų, kad 
jų žemėje kontrolę vykintų 
"juodos dėžutės“ su prietai
sais, kurie registruoja žemės 
drebėjimus ir atominius ban
dymus, bet Amerika ir Ang
lija nėra tikros, kad "juodo
sios dėžutės“ būtų užtenka
ma kontrolė ir pagaliau pa
čios tos "juodosios dėžutės“ 
gali būti "pafiksintos“.

JEMENE TAIKA? I

Iš Egipto praneša, kad 
Amerika tarpininkauja Je
meno taikos atstatyme, Bet 
kokie to tarpininkavimo 
vaisiai dar nežinoma.

Jugoslavija Vėl Bando Susi 
artinti Su Maskva

Jugoslavijos Diktatorius Tito-Broz Išvyko Pasisvečiuoti 
Į Sovietų Sąjungą; Išbus Rusijoj 12 Dienų; Ilsėsis ir 

Derėsis Su Chruščiovu Dėl Santykių Pagerinimo;
Tito Ima Pagalbą ir iš Amerikos...

Maskva Neduoda
Indijai Lėktuvų

Sovietų Rusija buvo pa
žadėjusi parduoti Indijai 12 
naujųjų karo lėktuvų ir bu
vo susitarusi su Indija padė
ti pastatyti Indijoj dirbtuvę 
karo lėktuvams gaminti. 
Kai iškilo indų-kinų karas, 
kilo abejonės, ar rusai savo 
pažadą ištesės. Dabar pasi
rodo, kad rusai visgi lėktu
vų pardavimą "atideda“ at
eičiai.

Iš kinų pusės rodoma no
ro nenutraukti galutinai ry
šių su rusais, bet Jugoslavi
jos Titui kinai nesigaili vi
sokių pravardžiavimų, o ki
nų vienminčiai Albanijoje 
bara ir Chruščiovą už tikro
jo marksizmo-leninizmo iš
davimą ir už laižymą impe
rialistų čebatų Kubos krizės 
metu.

4 r Uždraus Teistus
Būti Kandidatais

i

Massachusetts valstijoje 
buvo atsitikimų ir dar šie
met atsitiko, kad nuteisti ka
lėti žmonės yra išrenkami 
į įvairias renkamas vietas. 
Dabar norima išleisti įstaty
mą, kuris tokiems žmonėms 
užkirstų kelią į renkamas 
vietas.

Paskutinis toks atsitiki
mas buvo su Ianello, kuris, 
kalėjime sėdėdamas, buvo 
vėl išrinktas į valstijos at
stovų rūmus. Turint gerų 
prietelių ir kai balsuotojai 
į žmogaus nusidėjimą žiūri 
pro pirštus, tokie dalykai 
gali pasitaikyti. Tik įstaty
mas užkirstų kelią kaliniam 
būti kandidatais ir išėjus iš 
kalėjimo veržtis į renkamas 
vietas.

KINAI TRAUKIASI
INDIJOS FRONTUOSE

Indijos ministerių pirmi
ninkas Nehru šį pirmadieni 
aiškino parlamente, šad ki
nų komunistų kariuomenė 
traukiasi iš Indijos užimtųjų 
sričių, bet ar jie visu fron
tu traukiasi ir ar nepalieka 
sargybų ir panašūs dalykai 
dar nėra paaiškėję.

Nepriklausoma Alžerija 
dar tebeieško apgraibomis 

Kinijos vyriausybė kalti- savo naujos valstybės kelio, 
na Indiją, kad ji be jokio Jos vadai skelbia, kad jie 
džiaugsmo pasitiko žinią nori sukurti socialistinę val- 
apie kiniečių pasitraukimą, stybę, bet kol kas jų valsty- 
Himalajų kalnuose ir kito- beje 
se ilgo pasienio vietose. Ki
nai kaltina Indiją, kam ji 
ginkluojasi ir ima visokią 
karišką pagalbą iš Vaka- 
įij valstybių.

Šį pirmadienį Jugoslavi
jos diktatorius Tito su žmo
na išvyko į Sovietij Sąjungą 
poilsio ir derėtis su Maskvos 
valdovais dėl santykių pa
gerinimo tarp tų dviejų ko
munistinių kraštų. Pakeliui 
Jugoslavijos vadas buvo su
stojęs Vengrijoje ir viešėjo 
pas J. Kadarą, kuris Jugo- ■ 
slavijos pasiuntinybės sve
čią, buvusį vengrų komunis. 
tų vadą Nagy apgaule iš Ju
goslavijos pasiuntinybės iš
gavo ir nužudė... Tarp ko
munistų tokie dalykai nepa
lieka pėdsakų ir jų tarpe ne
kelia pasišlykštėjimo. . .

Kinų komunistai prieš Ju
goslavijos “revizionistą” Ti. 
to visą laiką buvo nusiteikę 
nedraugingai, o jam išvyk
stant į Maskvą, kinų spauda 
ir vėl Tito stato pavyzdžiu 
didelio parsidavėlio ir im
perialistų liokajaus ii' ragi
na viso pasaulio komunistus 
kovoti prieš tokius nukrypė
lius. . . Iš to atrodytų, kad 
santykiai komunistų stovy
kloje neina geryn, nors tie
sioginiai rusai su kinais ir 
nesibara.

Amerika yra davusi daug 
pagalbos, kariškos ir ūkiš
kos, Jugoslavijos komunistų 
režimui, bet Jugoslavija, 
matyti, tikisi ir su Maskva 
pagerinti santykius tiek, 
kad jai pagalba ir iš rytų 
plauktų ir prekybos santy
kiai su komunistiniais kraš
tais pagyvėtų.

GERAI PAMELUOSI —
NIEKO NENUSTOSI

Taip galvoja kinų komu
nistai, kurie skelbia, kad 
jiems atsitraukiant Himala
jų kalnuose indai valstiečiai 
būriais renkasi pakelėse su 
kinų kareiviais atsisveikinti 
ir dalija kareiviams bana
nus ir saldžiąsias bulves.

Kadangi kinai traukiasi 
aukštose vietose, kur dabar 
jau yra šalta ir. kur bananai 
neauga, tai jų pasakos apie 
indų valstiečių nepaprastą 
meilę kinams skamba labai 
neįtikimai, bet tas nekliudo 
kinams pasakoti panašias 
pasakaites.

ALŽERIJA IEŠKO SAVO 
VALSTYBĖS KELIO

nėra paprasčiausios 
tvarkos. Todėl iš tos valsty
bės vadų girdėti prieštarau
jantys pareiškimai, —kar
tą prieš prancūzus, tai ir vėl 
už bendradarbiavimą. . .
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Kur dingo ”šefiadav?
Turbūt visi dar atsimena- ir buvę diktatūros žmonelės 

me nesenų laikų lietuvių 
ginčus dėl “Diplomatijos 
Tarnybos Šefo” ir Vliko ne. 
sutikimų ir negalėjimo susi
tarti. Kiek dėl to mūsų vi
suomenėj prisiginčyta! Ko
kių straipsnių prirašyta ir 
kiek susirinkimuose ir pasi
tarimuose seilių ištaškyta!

Ginčai ėjo ne metus ir ki
tus, bet nuo 1946 metų iki 
pasikeitimo Lietuvos atsto
vybėje Washingtone, kai 
nauji žmonės per visai striu
ką laiką visą ginčą užmozo- 
jo ir jo nebeliko.

Dabar “Lozoraičio klau- 
mas” jau istorija, nors pats 
Lozoraitis dar tebėra ir gy
vas ir sveikas ir ką tai vei
kia ar neveikia Paryžiuje. . . 
Istorijon tą “klausimą” nu
stūmė kun. M. Krupavičius, 
kuris šiomis dienomis pas
kelbė Prancūzijoj mirusio 
rašytojo ir buvusio diploma
to Jurgio Savickio laiškus, 
rašytus pačiam Krupavičiui 
ir kai kuriems kitiems asme. 
nims. Jie paskelbti su prel. 
Krupavičiaus paaišinimais 
“Tėvynės Sarge” 2 (22) Nr 
1962 m.

Teko girdėti vieno žmo
gaus nuomonę, kad laiškai 
paskelbti per daug anksti, 
girdi, su jais reikėjo palauk
ti. . . Nebuvau įsiskaitęs į 
tuos laiškus, todėl savo nuo. 
monės apie jų paskelbimą 
nenorėjau reikšti. Perskai
tęs tuos laiškus manau, kad 
juos geriau būtų paskelbus 
daug anksčiau, kol dar visas 
Lozoraitiados reikalas buvo 
aktualus. Bet laiškų rašyto
jui esant gyvam, matyti, ne
patogu buvo juos išnešti 
dienos švieson. Geriau bet
gi dabar, negu laukti, kol 
dulkės padengs visą reikalą 
ir žmonės stebėsis, kokiu 
būdu Lozoraičio “klausi
mas” galėjo iš viso bet ką 
jaudinti.

Lozoraičio klausimas yra 
Smetonos diktatūros laikų 
palikimas politinei emigra
cijai. Lozoraitis pasiskelbė 
turįs Smetonos neva tai Ky
bartuose jam duotus ypatin
gus įgaliojimus atstovauti 
nevisai aiškų ką—gal Lietu
vą, gal tik “tautos vado” še
šėlį ir tvarkyti Lietuvos dip
lomatus. Pasiskelbė ir tuoj 
atsirado žmonių, "vado“ iš
siilgusių, kurie tarė, kad tai 
yra mūsų išganymas, turi
me “diplomatijos šefą,” ku
ris mus ir ves į vėl neprik
lausomą Lietuvą, kaip “tau
tos vadas” Smetona vedė 
mus į “didingą ateitį.”

Gera gyventi turint vadą. 
Nereikia galvoti. Nereikia 
partijų. Užtenka prieš vadą Į 
uodegytę pavyzginti ir jau-j 
tiesi esąs nusipelnęs patrio
tas. Jei būtinai reikia, pak
loji penkinę ir palieki visus 
rūpesčius apie pavergtą tė
vynę vadui, tegu jis pasako 
ir nurodo, ką mes galime ir 
turime daiyti, kad vado va
davimo darbas geriau sektų
si. Toje dvasioje Lietuvos 
valdininkai buvo auklėjami, 
toje dvasioje daugelis norė
jo ir politinėje emigracijoje 
veikti. . .

Sumišimą ir “nesusiprati
mą“ jiem kėlė politinėj emi
gracijoje atsidūręs ir čia 
veikiąs iš visuomenės iški
lęs, partijų sudarytas ir ne
aišku, kokiems galams rei
kalingas Vilkas. Smetonine 
vado išmintimi gyvenu
siems, atrodė kiek keista, 
kad pati visuomenė gali rū
pintis savo krašto ateitimi ir 
neatsideda viena "vado“ 
galva. Tokie eksčinauninkai

į Vliką žiūrėjo nedraugiškai 
kaip į senų atgyventų laikų 
atrūgą, girdi, “partiškumo 
pasireiškimas.”

Kaip paprastai, kur du 
pešasi, atsiranda norinčių 
taikinti. Buvo tokių ir mū
suose, jie aiškino, kad Vil
kas ir “diplomatijos šefas” 
turi susėsti prie stalo ir su
tarti bendrai dirbti. Įdomu, 
kad Lozoraičio skverno no
rėjo ir kai kas iš Vliko žmo
nių nusitverti ir su Lozorai
čiu derėjosi, susitardavo ir 
vėl susitarimai nueidavo 
niekais ir taip per eilę metų 
buvo cackojamasi ir vazo- 
jamasi, o poetai eiles rašė, 
žurnalistai rašomas mašinė
les prievartavo, vis ieškoda
mi vienybės brangios. . .

Pirm negu patieksime iš
traukų iš J. Savickio laiškų, 
pasakysime, kaip mums at
rodė Lozoraitijados klausi
mas. Mes manėme, kad Lo- 

i zoraičio asmenyje turime 
reikalą su į save įsimylėju
siu Narcizu, su kuriuo nėra 
ko peckotis, o jo garsinamus 
“Kybartų aktus” siūlėme 
jam padėti į saugią vietą— 
išvietę ir užmiršti. Bet gero 
patarimo negi klausys žmo
gus, kuriams dideli titulai 
vaidinosi. Kai tas ponas 
rengėsi važiuoti į tautinin
kų sąskrydį Washingtone 
“kartu su ponia,” mes jam 
patarėme nevažiuoti ir ne
kiršinti žmonių. Bet gero 
patarimo kas gi klauso? At
važiavo, čia tariant J. Savic
ko išsireiškimu, ”apsiuostė“ 
su tautininkų šulais ir nuo to 
laiko jo marke pradėjo ir 
autoritarininkų eilėse kristi. 
Krito iki tiek, kad net tau
tininkų tarpe imta jį vadinti 
“lavonu atostogose.” Kai jis 
dabar laimingai atostogau
ja Paryžiuje, niekam ir į 
galvą neateina mintis jį iš 
atostogų pašaukti prie ak
tingo darbo.

Savo viename laiške Lo
zoraičiui J. Savickis stebisi, 
kad “Diplomatijos Šefo ju
dėjimas” toks yra platus, 
kaip Lozoraitis jam rašė ir 
to judėjimo prasmės sakosi 
nesuprantąs. Jis sakė:

“Koks esmėje Diplomatijos 
šefo judėjimas, kuriam atsiran
da tiek adeptų (šalininkų Red.), 
tiek Pietų, tiek šiaurės Ameri
koje, kaip Tamsta pažymi savo 
promemorijoj ? Jei bendramin
čiu opinijai sužinoti reikalingas 
būtų bent kelių savaičių laikas. 
Tai jau galybė.”

Ta galybė buvo išpūsta ir 
J. Savickas tą žinojo. Jis 
sa'ko, kad:

“Dabartinė būklė mums 
i siems pašaliniams žmonėms, 
I „uomenei, didžiai nepakenčiama 
I ir kenksminga. Juk, jei ir atei
tyje bus einama dviem logeriais 
ir tokiais šuoliais, galima bus■ 
tiek išsitobulinti, apsikasti 
dviem įgulom, ir—išsiskirti."

J. Savickas įspėja poną 
Lozoraitį, kad visuomenės 
erzinimas ir skaldymas nėra 
sveikas dalykas ir sako:

“Bet visvien mūsų karalijoje 
kaž kas netvarkoje ir reikia su
daryti sąlygas santykiams re
viduoti.”

Lozoraitis, žinoma, tokio 
patarimo nenorėjo ir nelau
kė ir jo nemanė klausyti. Jis 
vis svajojo apie savo “judė
jimą” ir iškilimą į “vado” 
vietą. Įspėjimą iš Savickio 
“šefas” gavo 1951 m. rug- 

, piūčio 1 d.
Rašydamas kun. Krupa

vičiui 1951 m. gruodžio 30 
d. Jurgis Savickis užsimena 
kitą mūsų tautininkų aukš
tai veitinamą diplomatą,— 
Bronių Balutį, kurį jis kitoj

1

i 
i
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vi-

SENATORIUS MANSFIELD PAS INDIJOS NEHRU

1

Senato daugumos vadas Michael Mansfield, preziden
to Kennedy pavestas, lankosi pas Indijos ministerį Ja- 
wa ha r lai Nehru, norėdamas patirti vietoje esamą pa
dėtį. Nehru prašo ginklų ir kitokios pagalbos, kad ga
lėtų atsispirti1 kinams.

vietoj vadina :“Sena lapute, 
atsarguoliu” ir sako apie jį:

“Apsiėmęs tarpininkauti Ba
lutis turėjo tą daryti. Tarpinin
kavimo labai sunkus darbas. 
Deja mano prietelis nėra visai 
toks, žinomas jo , net klasišku 
daiktu virtęs, ‘atsargumas,’ į se
natvę gi žmogus yra dar dau
giau susijęs su tais patogumais 
ir gyvenimo įpročiais, tikriau— 
patogumėliais. Kai aš rašiau sa
vo atvirą laišką Lozoriui, kopi
ją, regis, buvau pasiuntęs ir 
Tamstai, aš suponavau, kad ga
lima pasiekti rezultatų, tik dirb
ti išvien ir kolektyviškai, mano 
prietelius Bronius, turbūt nus
tebęs mano ‘neišauklėjimu’ ir 
diplomatiniu nebrandumu, tepa
rašė: ‘skaičiau, ką ir sakyti.’ 
Suprask, supratęs, žmogus kaip 
nori.”

Tai diplomato “Piloto“ ti
pas. Pasiėmė jis tarpinin
kauti tarp Lozoraičio ir Vli
ko, bet tą darbą darė taip 
tingiai ir atsargiai, kad ne
būtų “piršlio melagio” už ką j 
karti ir, neduok Dieve, jam į 
mokomą algą sumažinti ar 
atimti. . . Jo baimė netekti 
tų “patogumėlių,” kuriuos 
teikia pasiuntinio titulas ir 
alga, jautėsi ir Amerikoje, 
čia bene Bačiūnas buvo jau 
pradėjęs rinkliavą daryti 
Broniui Balučiui remti!

Tada . Vliko vadovai jau ir 
buvo priėję kaž kokio susi-, 
tarimo su ponu Lozoraičiu, ’• 
tik tas susitarimas liko ne
patvirtintas. J. Savickis ta-

fondo stambiu atlyginimu čia 
tenka susidurti antru kart. Pir
mu kartu su tuo klausimu teko 
susidurti 1949 m. Vašingtone 
Lietuvos atstovybėje. Buvome 
kartu su Sidzikausku. Disku
tuojant Vliko santykius su Lo
zoraičiu, žadeikis kalbėdamas 
apie patį Lozoraitį pažymėjo: 
Lozoraitis neramus ir piktas 
dėlto, kad neturi pinigų. Duokit 
jam pinigų ii’ jis nusiramins. Iš
girdę tokį Žadeikių klausimo iš
sprendimą, mudu su Sidzikaus
ku gardžiai nusijuokėme. Tą 
mūsų linksmą juoką žadeikis 
kitaip suprato. Po to mūsų susi
tikimo ir pasikalbėjimo, nežinau 
kokiu metu, žadeikis paskyrė 
Lozoraičiui stamboką atlygini
mą. Reikėjo gerokai nustebti, 
kai Žadeikis to atlyginimo pas
kyrimą teisino mudviejų su 
Sidzikausku pritarimu. Labai 
abejoju, ar kas žadeikio pir
miau pacituotus žodžius supras
tų, kaip pasiūlymą skirti Lozo
raičiui atlyginimą, o mudviejų 
juoką, kaip pritarimą tam pa
siūlymui.”

Mokamos diplomatams iš 
Lietuvos “užšaldytų” pini-

liruotas, sulaižytas ir poma
duotas Narcizas.

Ta pačia proga J. Savic
kis rašo:

“Pagaliau pačių ‘tovtininkų’ 
eilėse, ir pačių atsakingųjų, tar
pe apie šefą kalbama, kad tai: 
‘lavonas atostogose.’ Vardan to 
atsargumo: šį kartą aš irgi— 
diplomatas!—vardai neminimi.”

J. Savickis neginčija, kad j 
S. Lozoraitis turi techniškų! 
savo specialybės žinių, bet 
kas iš to. Juk per kelioliką 
pokarinių metų tas gal ir tu. 
rintis žinių žmogus nėra pa
sirodęs su jokiu spausdintu 
darbu, nėra prisidėjęs dar
bu visuomenei nuteikti nei 
Amerikoje, nei Europoje. 
Atostogaujančio ir algą i- 
mančio “lavono” vardas at
rodo neperdetąs.

Kaltas dėl lozoraitiados 
ir lietuviškų rietenų dėl jos 

! yra ne tik Smetonos režimaš 
buvęs Lietuvoje, bet ir tik
rasis “diplomatinės tarny
bos” bosas, per kurio ran
kas ėjo “užšaldyti” Lietuvos 
pinigai iš Amerikos į diplo
matų kišenes. Tuo bosu bu- 

į vo pulk. P. žadeikis. Jis ne- 
! pasižymėjo didele išminti
mi, bet kadangi apie miru
sius, sako, reikia tik gerai 
kalbėti, arba nieko nesakyti, 
tai mes užsičiaupsime. Pa
duosime pr. Krupavičiaus

»

Kas savaite
Mikojanas grįžo

Sovietų Sąjungos diktato. 
| riaus Nikitos dešinioji ran
ka A. Mikojanas grįžo iš 
Kubos ir pakeliui buvo už
sukęs į Washingtoną ir į 
New Yorką JT aplankyti.

Washingtone buvo tęsia
mi pasikalbėjimai apie kon
trolę, kaip Kuboje įvykdy
tas Washingtono ir Maskvos 
susitarimas ištraukti iš Ku
bos puolamuosius ginklus.

Pasitarimai taip ir liko 
pasitarimais. Nieko nesutar
ta. Chruščiovas žadėjo leis
ti patikrinti, bet Kubos dik
tatorius Castro “neleidžia” 
ir visas susitarimas eina nie

gų algos yra tiems diplomą- gajs> Amerikos vyriausybė

daryti. O susitarimas su ru
sais pasirodo visgi apgaulė, 
jie pažada, bet paskui “bi
jo” Castro ir pažadų nepil
do. Tokia jų prigimtis.

Todėl Kubos klausimas 
vis dar kabo ore, jis nebaig
tas aiškinti.

•

Jei Kubos krizės dvasia. . .

Kubos krizės metu Ame
rika pirmą kartą iškėlė ru
sams reikalavimą išsineš
dinti iš Amerikos kaimyny
stės su savo atominiais gink
lais. Rusai paklausė, nors 
dar gali ir apgauti, bet su 
Amerikos reikalavimu su
tiko ir net pažadėjo leisti 
patikrinti ginklų ištrauki
mą. Tai yra pirmas atsitiki
mas šaltajame kare, kad ne 
tik rusai, bet ir jų priešinin
kai pasirodė moką iškelti 
reikalavimus ir dėl išpildy
mo buvo pasirengę kariau
ti. Tai yra šis tas naujo di
džiųjų valstybių santykiuo
se ir jei ta nauja dvasia iš
silaikys ir pasireikš ir kito
mis progomis, šaltasis karas , 
gali pradėti nebeapsimokėti 
rusams ir jie gali pradėti 
galvoti, kad garbingas susi
tarimas gal būtų naudinges
nis ir jiems. Gal, nors rusų 
natūra dėl to nepasikeis

J. D.

tams pragyvenimo klausi
mas ir, žinoma, jiems svar
bus dalykas. Žadeikių ma
nymas betgi, kad padidinus 
Lozoraičiui mokamą neuž
dirbamą algą, jį nutildys, ar 
padarys sukalbamesniu, pa
sirodė visai niekuo nepa
remtas, jei Žadeikis iš viso 
norėjo, kad Lozoraitis apsi
ramintų. Gavęs daugiau pi
nigų, savo ir sūnaus algoms, 
Lozoraičio apetitai padidė
jo ir jam dar labiau pradėjo 
patikti “šefo” titulas ir ki
tokios šešėlinės diktatūros 
"marnastys.“ Už tai jo ir ne
tenka “bleimyti.” Jei susi
tinki durnių, tai kodėl jo ne- 
pamelžti? — galvojo šefas. 
Kai “Keleivyje” buvo pami
nėta be didelio pagyrimo, 
kad Lozoraitis samdo savo 
sūnų nežinia kokiems dar
bams dirbti šefo kanceliari
joj, P. žadeikis reagavo jo 
įprastu tonu (su “opozicine 
spauda“) kuolu per galvą, 
girdi, joks (Lietuvos) įsta
tymas nedraudžia tėvui pa
samdyti sūnų dirbti diplo
matinį darbą. . .

Kai Washingtone prie už
šalusių pinigėlių vairo priė
jo išmintingesnis žmo
gus, lozoraitijada pasibaigė 
visiška likvidacija, "še
fas” Paryžiuje, Washingto- 
ne atsirado jaunesnis žmo
gus, “diplomatijos šefo ju
dėjimas” sušliuko ir apie jį 
nebekalbama.

Praėjo Stasio Lozoraičio 
pretenzijų dienos. Bet pana
šių avantiūristų turime ir 
dabar. Štai, L. Bendiuome, 
nės vyrai pasišovė nuversti 
ALT’ą ir paimti “vadovy
bę” į savo rankas. “Šimtą 
tūkstančių dolerių vertas” 
Petras Vileišis surado kelią 
į Baltuosius Rūmus ir mes 
vėl barėmės ir taškėmės sei
lėmis ir rašalu. Šį kartą ne 
tautininkai “lavoną atosto
gose” kėlė į vadus, bet fron. 

i tininkiški fašistai su vienuo- 
iš Lietuvos Hų inspiracija griebėsi sun-

I

daro tikrinimą iš lėktuvų, 
bet tai nėra visai tikras da
lykas. Iš Kubos pabėgėlių 
girdėti, kad rusai tik dalį 
savo raketų ir atominių gin
klų išgabeno iš Kubos, esą 
tik pusė raketų buvo išvež
ta atgal į Rusiją, o kitos yra 
paslėptos urvuose ir bet ka
da gali būti panaudotos A- 
merikos miestams daužyti. 
Kaip yra tikrenybėj niekas 
nežinos, kol vietoje nebus 
padaryta patikrinimo, ką N. 
Chruščiovas ir buvo paža
dėjęs. Jei jis negali priver
sti savo Castro leisti daryti 
patikrinimą, tai to darbo 
gali kas kitas pasiimti ir pa.

I
I

I

WORCESTERIO NAUJIENOS

me pačiame laiške stebisi, paaiškinimą apie P. Žadei-
kio politinę išmintį ryšium 
su lozoraitijados virš dešim
ties metų užsitęsusiu skan
dalu. Pasitarime tarp Vliko 
ir “šefo” 1951 m. Lozoraitis 
klausė, ar tiesa yra, kad kaž 
kas (ar tik ne Sidzikauskas) 
prašęs Washingtoną nut
raukti Lozoraičiui mokamą 
neuždirbtą algą. Vliko žmo
nės tą užginčijo. Pr. M. Kru
pavičius dėl to rašo:

“Su Lozoraičio

dėl to susitarimo ir jau daug 
griežčiau ir atviriau pasisa
ko apie S. Lozoraitį. Jis ra
šo šitaip:

“ponas Lozoraitis nenori ben
drai dirbti, prieiti arčiau mūsiš
kių žmonių, ir, iš viso, dirbti, 
nusiėmus savo baltas pirštinai
tes. Gaila! Kartais man dingte
li net mintis, ar Lozoraičio esa
ma lietuvio, žinoma, kad neno
riu pasinaudoti tais pigiais ir 
gana vulgariais sumetimais, 
kad savo laiku Voroneže, ar kur, 
jis reikalavo religijos ar kate- 
chizaeijos mokomas lenkų kal
ba. Galima gražiausiai lenkiš
kai kalbėti ir lenkų kalba kreip
tis į Poną Dievą ir taip pat gra
žiausiai liktis ištikimu Lietuvos 
patriotu. Tokių pavyzdžių mes 
turime gana Lietuvoje, ypač 
mūsų dėdžių ir dėdūnių laikais, 
kuriems Lietuva dažnai—vis
kas buvo. Ne, bet pats priėjimas 
prie žmonių, būdas susiorien
tuoti, visa Monsieur Lozoraičio 
politinė koncepcija, visai ne mū
sų, lietuviškos planetos žmo
gaus.”

Pagal J. Savickį, jeigu 
su Lozoraičiu ir būtų susi
tarta, tai naudos niekam iš 
to nebūtų, nes
‘I Vliką būtų įžengęs ‘Ponas.’ ”

Taigi, būtų tik našta, bū
tų žmogus su pretenzijomis 
stovėti priešakyje, bet dar
bo būtų nedirbęs, būtų ne
susipratimas ar dviem ko
jom vaikščiojanti fanaberi-l 
ja. žodžiu, nušlifuotas, po-1 636 E. Broadvvay

1
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Mūsų nuomone, būtų ge
riau, jei dabartinis pirmi
ninkas paliktų pareigose, 
kol bus baigtas statyti klu
bo naujasis namas.
V. Skrinska bylą pralaimėjo

V a i s tininkas Vytautas 
Skrinska buvo iškėlęs $50,- 
000.00 ieškinį šerifo padė
jėjui, tabako firmos agentui 
Juozui Zaleckui ir adv. Ri
chardui Sarapui, kad dėl jų 
kaltės buvo uždaryta jo 
vaistinė.

Praeitą savaitę teisėjas V. 
Skrinskos ieškinį atmetė.

Mirė E. Šiaurienė
Mirė veikli lietuvė Elena 

Šiaulienė, kuri jau balan
džio mėnesį buvo paraly- 
žuota.

J. Sviklas jau namie

Julius Sviklas, 3 savaites 
išgulėjęs Šv. Vincento ligo
ninėj, sugrįžo namo. Linkiu 
jam greičiau visai pasveikti.

Linkėjimas V. Anestai
Vincai, greičiau sveik! 

Dar esi labai reikalingas 
įvairiems darbams.

J. Krasinskas

Dan Kuraitis kalbės ir rodys 
filmą iš Lietuvos

Žinomas keli auninkas 
Dan Kuraitis iš Chicagos, 
III., šį sekmadienį, gduodžio 
9 d., 6 vai. vakare Vilniaus 
Vartų parapijos salėje kal
bės apie dabartinę Lietuvą 
ir rodys filmą, kuri jis paga. 
mino praeitą vasarą būda
mas Lietuvoje.

Dan Kuraitis yra pasta
bus žmogus ir kalba nieko 
nenuslėpdamas. Todėl ku
rie norite žinoti, kas tikrai 
dedasi mūsų tėvynėje, ne
praleiskite šitos progos. _

Dan Kuraitį pakvietė 
Sandaros 16-oji kuopa.

SLA 57 kp. susirinkimas
Jis bus šį ketvirtadienį, 

gruodžio 6 d. 1 vai. vak. L. 
Piliečių Klubo patalpose, 
(45 Millbury St.). Tai bus 
metinis susirinkimas, todėl 
bus renkama valdyba, bus 
duota veiklos apyskaita ir 
t. t. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.
Klubas nominavo valdybos

kandidatus

Nominuoti visi dabarti
niai valdybos nariai, tik į 
pirmininkus kandidatuoja iri
J. Šarkus. 1 Koks medis, toks ir vaisius.

19(13 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti

šiuo adresu:
"KELEIVI S“

South Bosįon 27, Mass.

kaus “naujų kelių” ieškoji
mo ir su tautininkų kiek pri. 
glušintu pritarimu pasišovė 
sugriauti Amerikos Lietu
vių Tarybą. Vienuolių sam
diniai ne ką laiinėjo, bet 
kokių nevalyvų sėklų jie pa
sėjo savo pastangose ir pik
tame žygyje!

Arba, štai Los Angeles 
keli neaiškios valios žmonės 

, sumanė pervaryti per Jung
tines Tautas Lietuvą gelbs- 
tinčią rezoliuciją. Dėl to rei
kia mobilizuoti JAV kong
resą, reikia parašų, reikia 
pinigų, reikia paneigti ALT 
autoritetą ir eiti savais ke
liais. Kai ALT suvažiavime 
vienas iš Los Angeles veikė, 
jų papasakojo, ką jis ir jo

sėbrai daro ir kodėl daro, 
sukeltas ergelis išnyko kaip 
kamparas, nes niekas nebe
norėjo būti “sakeriu.” Bet 
triukšmo turėjom, nors ir 
ne tiek, kiek paperėjo vie
nuoliai marijonai ir pranciš
konai per savo frontininkus.

Vis tai smetonizmo atrū- 
gos — nemokėjimas dirbti 
demokratiniame susitarime 
bendro darbo, noras užšokti 
kaž kam ant sprando ir pa
jodinėti. Jei Ispanijoj taip 
daroma, jei smetoninėj taip 
buvo daroma, tai kodėl emi
gracijoj nesuvaidinti bež
džionių politinės komedi
jos?

J. Jni.•— —
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.KAS GIRDĖTI CHICAGOJE DETROITO NAUJIENOSmininkas Alfonsas Wells ir 
linkėdamas naujajai tary
bai ko sėkmingiausios veik
los,
Balfo koncertas . vakarienė

Tos pačios lapkričio 18 d. 
vakarą, tuo pat laiku, tuose 
pačiuose Jaunimo Centro 
namuose Balfas turėjo va
karienę su programa. Solis
tė Matienė gražiai padaina
vo keletą dainų, Aloyzas 
Baronas, rašytojas humoris
tas ir vienas iš Draugo re
daktorių, paskaitė humoris
tinį kūrinį. Paskaitą skaitė 
d r. Jonas Grinius. Jis aiš
kiais pavyzdžiais pavaizda
vo lietuvių dvasios kilnumą, 
kuris pasireiškė okupacijos

BALTŲJŲ RŪMŲ EGLUTĖ

Didžiulė Kalėdą eglutė iš Vakarą vežama Baltiesiems 
Rūmams. Paveikslas nuimtas, kai traukinys sustojo 
Chicagos geležinkelio stotyje. Ta eglutė audeklu už
dengta, o dvi mažos eglutės yra skirtos prezidento 
dukteriai Caroline ir sūnui John ir vežamos tuo pačiu 
traukiniu. Jas puošia Barbara Ann Bolling, Chicagos 
Statė gatvės “karlienė.”

šys čia pat įteikė centro val
dybos pirm. L. Šimučiui 
$1,500 čekį.

Konferenciją sveikino ge
neralinis konsulas P. Daudž- 
vardis, linkėdamas ir toliau 
nuoširdžiai remti Alto pa
stangas. Veikli visuomeni
ninke E. Mikužiūtė, šiuo me
tu tarnybos reikalais esanti 
New Yorke, sveikino raštu.

Alto centro pirm. L. ši
mutis savo kalboje painfor
mavo apie paskutinius per
sitvarkymus Alto centre, a- 
pie pernai organizuotą Pa- 
baltiečių komitetą, kvietė vi
sus ir toliau dainiai dirbti

JUDAME
Pasibaigus visokioms at

ostogoms, pasibaigus gegu
žinių sezonui, pailsėjus, su 
naujomis jėgomis prasidėjo 
visokie parengimai, suva
žiavimai, koncertai, rečita
liai ir t.t. ir t.t. Esu girdėjęs 
tokį pasakymą: kur susieina 
trys žydai, jau daro "gešef- 
tą“, tai lygu Chicagoje e- 
santiems jauniems emigran
tams, kur visokių sambūrių 
sambūrėlių, draugijų, klubų, 
klubelių, sekcijų ir sekcijė- 
lių, organizacijų ir t.t. yra 
pridygę kaip grybų po lie
taus. Yra tokių klubų ir or
ganizacijų, kurios turi vos 
vieną ar kelioliką narių, bet 
ir tie patys ne visi lankosi 

į savo susirinkimus.
Kur sueina penki ar šeši 

žmonės, jau steigia "orga
nizaciją“. Patys save išsi
renka į vadovybes, visokius 
kitokius "organus“ ir sako: 
dabar tai valdysimės! Bet 
ne. Aš savęs nevaldysiu, ir 
tu manęs nevaldysi, bet aš 
tave valdysiu. Jeigu tu ne- 
pasiduosi mano valdomas, 
tai aš tave pašalinsiu arba 
aš atsistatydinsiu, nusista- 
tydinsiu ir vėl prisistaty- 
dinsiu. Išsibrauksiu, nusi
brauksiu ir vėl prisibrauk- 
siu. Nusirašysiu dabar, o po 
kiek laiko vėl prisirašysiu. 
Ypač paskutiniu laiku tokie 
dalykai dedas pas “garsiuo
sius“ žurnalistus: visa LB 
centro valdybos informaci
jos komisija atsistatydino.

Alto konferencija
Lapkričio 18 d. įvyko Al

to Chicagos skyriaus metinė 
konferencija, kurioje daly
vavo 28 draugijų 52 atsto
vai.

Iš vadovybės pranešimų 
paaiškėjo, kad Vasario 16 d. 
minėjime surinkta $5,597, 
be to, dar gauta aukų kito
mis progomis, todėl Alto 
centrui pajėgta duoti $7,500. 
Skyriaus pirm. kun. A. Sta- vęs Chicagos Tarybos pir-

I
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laisvinimo darbą taip, kad metais įvairiais būdais gelb- 
vieni kitiems niekas neliptų stint karo belaisviams ir ki

tiem nelietuviam vargšam, 
nors tas buvo susijęs su di
deliu pavojum, ragino remti 
Balfą, mūsų vyriausią šalpos 
organizaciją.

Vakarienei - koncertui va
dovavo vienas iš Balfo di
rektorių, žymus visuomenės 
veikėjas, geras kontrakto- 
rius, Vilniaus krašto gyven
tojas Valerijonas Šimkus. 
Reikėjo tik stebėtis jo suma
numu ir gražia kalba.

Svečių buvo pilna didžioji 
salė. Visi dideli stalai buvo 
apkrauti gardžiais valgiais. 
Buvo ir ”punčo“. Programai 
pasibaigus, dalyviai šneku
čiavosi Balfo reikalais ir 
dienos aktualijomis.

Žurnalistų popietė

ant kulnų ir nedirbtų to pa
ties darbo lygiagrečiai..

I Chicagos Lietuvių Tary
bą patvirtinti 4 srovių pa
siūlytieji atstovai.

Paminėsiu dar kelis bū
dingesnius konferencijos at
stovų pasisakymus.

Kun. Stašys griežtai pa
brėžė, kad Bendruomenė tu
ri neaprėpiamus laukus kul
tūros, lietuvybės išlaikymo 
srityse. Jai politikuoti nede
ra. Tam darbui jau seniai 
veikia Altas.

A. Masionis sakė, kad jei 
tautininkai neįeina į Vliką, 
tai jie turi pasitraukti ir iš 
Alto. A. Kleiva sakė, kad 
reikia pasidalinti darbu, kad 
viena organizacija neturi 
kištis į kitos organizacijos i Lapkri£io 17 d buvo 26.ji

I

darbą ir ją griauti. (Jis, ma-Į 
tyti, turėjo galvoje bendruo- 
menininkus ir frontininkus 
su tautininkais, kurie norėjo 
Altą sugriauti).

J. Valaitis šildė išleisti 
anglų kalba knygą apie ru
siškąjį genocidą, o taip pat 
Armonienės knygą lietuvių 
kalba.

Konferenciją užbaigė jos 
pirm. kun. A. Stašys, dėko
damas visiems dalyviams, 
pasidžiaugdamas, kad į 
aukšč. teismą išrinktas bu-

I

----

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

popiete. Joje žurnalistas 
Juozas Venclova skaitė pa
skaitą apie Maironį, dar kal
bėjo L. Mockevičius, A. 
Gintneris ir kt.

Leonas Topelis

REIKALINGI KEPĖJAI
Reikalingi patyrę juodos duonos 
ir keiksų kepėjai. Užmokestis 
ir darbo sąlygos geros. Rašykit 
laišką, arba šaukite telefonu: 
VI 7-1250—Chicagoje. (50

Brighton Bakery 
2457 W. 46th Place

Chicago 32, III.

SHENANDOAH, PA.

Antanas iki pat mirties 
buvo SLA vietinės kuopos 
pirmininkas, priklausė Lie
tuvių Piliečių Klubui ir ke
lioms kitoms lietuvių ir ame
rikiečių organizacijoms.

Liko dideliam liūdesy 
žmona Olga, dukterys Al
berta ir Regina, taipgi pen
ki anūkai ir broliai Juozas 
su Jonu.

A.a. Antanas Staniškis 
palaidotas trečiadienį, lap
kričio 28 d., lietuvių parapi
jos kapinėse, daugelio gimi
nių, draugų ir pažįstamų 
palydėtas.

Tebūnie jam ramu ilsėtis 
amžinybėje !

M. M.

Mirė Antanas Staniškis

Senosios kartos veikėjas 
Antanas Staniškis, sulaukęs 
72 metų amžiaus, po sun
kios ligos lapkričio 24 d. 
mirė Locust Mountain ligo
ninėje. Amerikon jis atvyko 
prieš 50 metų, dar jaunuo
lis.

Savo laiku a.a. Antanas 
daug veikė lietuvių progre
syvinėse organizacijose. Jis 
priklausė SLA, Lietuvių So
cialistų kuopai, Tėvynės My
lėtojų Draugijai, Shenando- 
ah’rio Teatrališkai Grupei, 
LSS chorui. Kas iš se
nesnės lietuvių kartos nepri
simena brolių Staniškių — 
Juozo, Jono, Antano ir vė
liau Viktoro? Vis jie buvo 
vyrai kaip ąžuolai, Antanas 
augščiausias ir stipriausias. 
Nors visi jie dalyvavo visuo
meniniame darbe, bet Jonas 
su Antanu buvo veikliausi 
ir gabiausi. Taipgi buvo ir 
geri biznieriai, turėjo valgo-, 
mų daiktų krautuves, iš jų 
neblogai gyveno.

Prieš kokią 20 metų An
tanas Staniškis su Adomu 
Šaukevičium (jau miręs) ve
dė lietuvių radijo valandą, 
pirma Hazeltone, o vėliau 
Pottsvillėj. Vėliau, sąlygom 
pasikeitus, radijo valanda 
buvo uždaryta.

BIMBA PABLŪDO

New Yorke yra toks su
tvėrimas, kuris save vadina 
Antanu, Bimba. Jis visą lai
ką džiaugėsi ir didžiavosi vi
sais Stalino kruvinais dar
bais. Ir šiandien jis dar ne
drįsta jų pasmerkti. Ir štai 
toks sutvėrimas, Laisvės lap
kričio 27 d. laidoje prisimi
nęs Vliko posėdžius, šitaip 
rašo:

"Vlikas iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos gautais pinigais ruošė, 
samdė, mobilizavo banditus, ku
rie tuoj po karo Lietuvoje iš
skerdė ne mažiau kaip dešimt 
tūkstančių nekaltų vyrų, mote
rų, vaikų, senelių, jaunuolių. To
dėl kiekvieno vlikiečio rankos y- 
ra suteptos. Kiekvienas jų yra 
sunkiai nusidėjęs lietuvių tau
tai.

"Žinokite, kad jie tą baisų, 
kruviną darbą keletą metų dir
bo ir tebedirba planuotai, apgal
votai, vadindami jį "Lietuvos 
laisvinimu.“

Pablūdo žmogus, todėl 
aišku, kaip reikia vertinti ir 
jo samprotavimus apie Vli
ką.

HUDSON, MASS.

Mano padėka
šešius mėnesius išgulėjau 

Clinton ligoninėje. Ačiū p. 
A. A., kuri mane aplankė 
ligoninėje ir Kalėdų dovanų 
išrašė man Keleivį.

S. Shatas

NEW YORK, N.Y.

Paralyžavo P. Narvydą

Plačiai žinomą veikėją 
Praną Narvydą ištiko para
lyžius. Linkiu Pranui grei
tai pasveikti.

Jau pasiruošė žiemai

Pranašaujama, kad žiema 
bus audringa. Miesto valdy
ba yra pasiruošusi ją sutikti. 
Ji turi 2,600 sunkvežimių 
sniegui vežti, valomųjų ma
šinų, aparatų sniegui tirpy
ti ir 93,000 tonų druskos. Ji 
tikisi galėsianti nuvalyti 300 
mylių ilgio gatvių. Bet daug 
gatvių bus palikta nevalomų. 
Prie tokių gatvių bus iška
bos: "Snow Street“.

Daugelis gyventojų, jų 
tarpe nemažas skaičius lie
tuvių, neturėdami garažų 
savo automobiliams, juos 
laiko gatvėje prie savo na
mų. Sniegingą 1960-61 metų 
žiemą tokių neišvažiuoja
mai apsnigtų automobilių 

: buvo per 60,000. Šią žiemą, 
. jei kuris automobilis bus 
I apsnigtas "Snow Street“ 
ženklu pažymėtoj gatvėj, jo 
savininkas mokės už dieną 
$1.00 ir už išvilkimą $10.00.

Geriau apšvies gatves

Mieste yra bent 30 gatvių, 
kuriose naktimis įvykdoma 
užpuolimų ir vagysčių. Į tų 
gatvių skaičių įeina ir lietu
viams žinomasis Williams- 
burg. Tose gatvėse bus page
rintas apšvietimas. Gal tada 
tie "nakties paukščiai“ ne
bus tokie drąsūs.
Gerina požeminį susisiekimą

Mieste yra 3 požeminio 
susisiekimo linijos: IRT, 
BMT ir IND. Jomis skersai 
ai- išilgai miesto net iki Co- 
ney Island gali važiuoti už 
15 centų.

Seni vagonai pakeičiami 
naujais, laukiama 424 nau
jų vagonų, už kul iuos mies
tui teks sumokėti 50 milionų 
dolerių.

K. Žemaitis

Meilė savo tautai nereikalau
ja kitų tautų neapkęsti.

Masarikas

DVIGUBA NAUDA

Jei Kalėdų proga savo bi
čiuliui išrašysi Keleivį, bi
čiulis minės Tamstą per iš
tisus metus, o iš antros pu
sės tuo paremsi ir savo laik
raštį.

SLA 352 kp. vakaras

SLA 352 kp. ruošia prieš 
užgavėnes paskutinį šešta
dienį linksmą vakarą De
troito Lietuvių Namuose, 
3009 Tillman Avė.

Programoje numatomas 
baletas, tautiniai šokiai ijr 
kupletai. Atliks jaunimas iš 

j Toronto, Clevelando ir De- 
j troito. Po programos veiks 
bufetas, šokiai iki vėlumos, 
grojant geram orkestrui.

Galutinė ir smulkesnė 
programa bus paskelbta vė
liau spaudoje.

Nuolankiai prašome De
troito visuomenę minėtą va
sario 23 dieną kito parengi
mo neruošti. Dėkojame iš 
anksto.

SLA Micbigano Centr.
i Organizatoriaus pranešimas

SLA centras jau daug kar
tų rašė Tėvynėje, kad dabar, 
tiniu metu vyksta naujų na
rių prirašymo vajus. Šiuo 
vajaus metu organizatoriai 
ir visi nariai pasistenkime 
pakalbinti ir prirašyti bent 
po vieną narį, nors ir nedide
le suma apsidrausti. Vajaus i 
metu yra daug palengvini-j 
mų, būtent: nereikia įsto
jamojo mokesčio ir sveika
tos patikrinimo, duodama 
10%) nuolaida. Ypač maža
mečiams vaikams yra labai 
daug palengvinimų, juos 
apdrausti galima už labai 
mažus mokesčius. Yra įvai
rios rūšies draudimų. Kelis 
jų Čia paminėsiu.

V.l viso amžiaus draudi
mas, mokesčiai mokami vi
są laiką.

V.2 viso amžiaus draudi
mas, mokesčiai mokami tik 
20 metų.

V.3 taupomasis draudi
mas 20 metų.

V.X taupomasis draudi
mas dešimties metų. Suėjus 
taupymo terminui, apdraus
tasis gali pats sutaupytus 
pinigus atsiimti.

Brangūs lietuviai, draus- 
kitės lietuvių draudimo or
ganizacijoje — Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje!

Norintieji apsidrausti pra
šomi kreiptis į Michigano 
valstijoje veikiančių kuopų 
organizatorius :

42 kuopa—K. Senumas, 
1343 Quarry Avė., N.W., 
Grand Rapids 4, Mich.

60 kuopa—J. Corsokas, 
1436 Jennette N.W., Grand 
Rapids 4, Mich.

144 kuopa—D. BerbyLa, 
1409 Wisner St., Sagnaw., 
Mich.

183 kuopa—V. Kutulis, 
631 Grand Avė., Muskegon, 
Mich.

200 kuopa—(A. Aleksy
nas, 10365 Aurora St., De
troit 4, Mich.

252 kuopa—A. German, 
2409 Baker St., Muskegon, 
Mich.

276 kuopa—V. A. Kerše- 
vičius, 13190 Monica, De
troitu, Mich.

280 kuopa—P. Davidavi- 
čius, 1114 Walker St., St. 
Jackson, Mich.

352 kuopa—Z. Januške
vičienė, 16334 Coyle Avė., 
Detroit 35, Mich.

352 kuopa—A. Balčiūnie
nė, 10334 Aurora St. Detroit, 
4, Mich.

352 kuopa—A. Boreišis, 
14842 Robson St., Detroit 
27, Mich.

352 kuopa—A. Grinius,

2080 Clarkdl St., Detroit 9, 
Mich.

352 kuopa—K. Nausėda, 
2765 Maybry Go., Detroit 
16, Mich.

352 kuopa—P. Januška, 
1033 Bruce Avė., Windsor, 
Ont., Canada.

352 kuopa—I. Kaunelis, 
351 W. Grand Bhvd. Det
roit 9, Mich.

352 kuopa—F. Motuzas, 
14676 Santa Rosa St. Det
roit 39, Mich.

352 kuopa—M. Sims, 
2207 Okman Bhvd., Detroit 
38, Mich.

352 kuopa—A. Sukaus- 
kas, 2002 Ferdinand Avė., 
Detroit 9, Mich.

Organizatoriams prakal
binus, būkite malonūs—ne
atsisakykite įsirašyti į SLA 
organizaciją. Pasirinkite pa
čią tinkamiausią jums gru
pę. Savo įsirašymu paremsi- 
te organizaciją, o taip pat 
palaikysite ir lietuviškumą. 
Įsirašykite kaip Kalėdų 
švenčių dovaną. Tai geriau
sia Kalėdų dovana.

A. Sukauskas

KAS JUODUS DEBESIS 
SUKELIA

Vilnies Nr. 232 "išmintin
gasis“ S. J. Jokubka šitaip 
sapalioja:

"Bet juodi karo debesys 
virš pasaulio neišsklaidyti... 
Toli Azijoje Himalajų kal
nų papėdėje žaibuoja, karo 
ugnimi, Berlyne tebėra seni 
praeito karo nuodėguliai, 
Pietų Vietname, Konge, Je
mene girdisi kulkosvaidžių 
tarškėjimas“.

Taip jis porina savo skai- 
’tytojams, o pats žino, kad ir 
Himalajų kalnuose, ir Ber
lyne, ir Kuboje ir kt. komu
nistai puola ir ginklais žvan
gina.

VOKIETIJA

Pagerbtas Martynas Labutis

(E) Vak. Vokietijoje gy
venančiam buv. Šilutės vei
kėjui Martynui Labučiui ne
seniai sukako 90 m. am
žiaus. Gyvendamas Lietuvo
je, M. Labutis gyvai reiškė
si visuomeninėje Veikloje. 
Spalio 20 d. Luebecke įvyko 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
Prezidiumo posėdis ir M. 
Labučiui pagerbimas. Apie 
sukaktuvininką šiltai atsilie
pė MLT Prez. pirmininkas 
Erdmonas Simonaitis.

JUOZAS STALINAS
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 išleistą 
knygelę —-

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Įsigykite tą knygutę!

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis. ouslapiai. kaina 
7 doleriai.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 49, Gruodžio 5,1962

Iš pavergtos Lietuvos
P. Klimui padaryta 

operacija I

Ilgamečiam Lietuvos at-1 
stovui Prancūzijoje Petrui 
Klimui padaryta akies ope
racija. Esą pavojaus, kad 
gali nustoti regėjimo.

Akimis negaluoja ir bu
vęs Lietuvos užsienių reika
lų ministeris Juozas Urbšys, 
bet jis dar gali dirbti ir ver
čiasi vertimais iš svetimų 
kalbų.

P. Klimas buvo kalinamas 
vokiečių ir rusų, į Lietuvą 
grįžo invalidas.

Buvo ištremtas ir J. Urb
šys, bet po karo jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą.

Delegatai vyko, užliejęs 
krūtinę pasididžiavimas...

(E) Lapkričio 16 d. daly
vauti Maskvoje prasidėju- 

| šiame kom. partijos ck ple- 
vaitraštis „Literatūra ir M e. j nume iš Lietuvos išvyko de. 
nas“ lapkričio 17 d. išspaus-Į Jegacija, į kurios sudėtį įėjo 
dino E. Kačinskienės para-' ' ‘ ' -----
šytą straipsnį apie Vilniaus 
Rasų kapines:

„Mūsų sostinėje yra seni 
ir garsūs Rasų kapai. Apie 
du šimtus metų čia laidoja
mi žmonės. Čia ilsisi daug 
brangių visiems, o ypatingai 
vilniečiams, žmonių, kurių 
talentas, proto genijus švie
tė ištisoms žmonių kartoms, 
kurie rūpinosi mūsų krašto 
švietimu, geresne ateitimi. 
Tai prof. Lelevelis, Pr. 
Smuglevičius, M. Čiurlionis, 
B. Sruoga, G. Liandsbergis- 
žemkalnis, L. Gira, P. Cvir
ka, J. Marcinkevičius ir 
daug kitų. Greta įžymių

Lietuva bus laisva!
INDŲ ŽVALGAI STEBI KINUS

Kinai, 33 dienas puolę Indiją, paskelbė karo paliaubas, 
bet indu žvalgai nesustoja akilai sekti priešu pozicijas.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (Vil
ko), sukurto vokiečių oku
pacijos metu, pirmasis pir
mininkas, Lietuvos nepri
klausomybės akto pasirašy-; 
tojas Steponas Kairys šitaif? 
pasveikino Vliko suvažiavi
mą New Yorke lapkričio 10- 
11 dienomis:
Mielasis Vliko Pirmininke, 

Labai nuoširdžiai dėkoju 
Tamstai už pakvietimą da
lyvauti Vliko sesijoje.

Tikėk manim, kad labai 
norėčiau kvietimu pasinau
doti, su Vliko nariais pa
bendrauti, pasiklausyti ir 
man labai Įdomių praneši
mų, dalyvauti minčių pasi
keitime klausimais, kurie 
gyvai liečia mums visiems 
brangios Lietuvos laisvini
mą.

Deja, ramiai pasvarsčius 
dabartines galimybes, man 
aiškėja, kad bent dabar 
man pajudėti dar būtų sun
ku, todėl dalyvauti šioje Vli
ko sesijoje negalėsiu.

Bet nenoriu praleisti pro
gos pareikšti bent kelias 
mintis mums bendrų užda
vinių reikalu.

Kai daug laiko turėdamas 
dabar bandau pasverti mūsų 
ir tarptautinę padėtį, man 
visų pirma galvoje kyla 
mintis, kokią sunkią ir atsa
kingą pareigą esate pasiė
mę ir turite ją nešti kartu su 
mūsų tauta.

Maskvos pavergti gyve
name skaudžiai tragišką, 
kartais atrodo, beviltišką 
mūsų pastangoms laikotar
pį. Bet mums nevalia pasi
duoti desperatiškoms nuo
taikoms.

Atrodo, kad mūsų priešas 
—Maskva nuolat stiprėja ir

kur jiems gresia mirtinas pa
vojus, ir dėl to jie virto Eu
ropos apjungimo pikti prie
šai, neturį kuo prieš tą pa
vojų atsispirti. Nes pasinešę 

; kurti socialistinius.Sovietus, 
jie iš tikrųjų sukūrė pas sa
ve ir pas mus aziatiškąjį so
cializmą vietoje mūsų sie
kiamojo europiškojo.

Kuo į save galės patrauk
ti tas aziatiškasis socializ- ’ 
mas, žmonių kraujuose 
plukdomas, žmonių pavergi
mu pertekęs, mes patys esa
me per sočiai patyrę.

Konfliktas tarp Rytų ir 
Vakarų visą laiką bręsta ir 
ilgainiui pasidarys neišven
giamas. Nenoriu dėtis pra
našu ir nedrįstu pasisakyti, 
ar tas konfliktas bus revoliu
cinio išsiveržimo rezultatas, 
ar bus ilgo visuomenėj bren
dimo išdava.

Būdami atsargūs, turime 
būti pasiruošę, kad mūsų ko
va už mūsų išsilaisvinimą 
pareikalaus dar daugelio 
metų. Man tėra aišku, kad 
ta lemiamoji tarp Rytų ir 
Vakarų kova bus kova ir už 
žmogaus, tuo pačiu ir už tau
tų, už žmonijos laisvę. Ir kas 
tą kovą laimes mums nedera 
abejoti.

i Mes turime pasitikėti sa- 
, vąja tauta, tikėti jos laisvą 

ateitį. Mūsų tauta yra sena 
. tauta, formavusis ir brendu- 
, si šimtus, tūkstančius metų, 

ryškiuosius savumus neišdil
domai įdiegusi tautos kolek
tyvinėje sieloje ir iškristali- 
zavusi tautos turiningoje 
kūryboje. Ir ne Nikitų suge
bėjimams ir užsimojimams 
mus niveliuoti! Mums tega
li grėsti fizinio išnaikinimo 
pavojus, realus, kai maskvi- 
niam bolševizmui būdinga 

nesiliauja būti agresyvi. At- i J° mongoliški užsimojimai, 
kakliai užsispyrusi gula ant1 l'0 pavojaus išvengti tegalė- 
Berlyno, siekdama toliau į j sime atgavę laisvę.
Vakarus pastūmėti bolševiz- i Bet tiek pat mums labai 
mo viešpatavimą.

koms. Tegu niekada dau
giau nebūna tokių baisumų! 
Tegu visada žemėj būna tai
ka ! Ir tegu visi prakeikia 
tuos, kurie žudė žmones, pa
dėjo fašistams krauju ap
laistyti mūsų Lietuvą“.

Puiku. Bet kodėl tie „pa
žangūs“ turistai nenulenkė 
savo galvų Proveniškių, Rai
nių, Panevėžio ir kt.. au
koms? Juk jie apie jas ži
nojo. Ar jie to nenorėjo, ar 
jiems niekas tų vietų nelei
do aplankyti? Grįžę į Kana, 
dą, jie turėtų tai pasakyti.

Rasų kapų paminklus 
naudoja namams statyti

Vilniuje leidžiamas sa-

Kodėl kolchozininkai nieko 
negauna

Šių dienų kolchozininkai 
yra tikri baudžiauninkai. 
Jie už savo sunkų darbą 
tik grašius tegauna. O taip 
yra ir dėl to, kad ten vienas 
dirba, o keli jį prižiūri.

Štai Vilniaus „Šluota“ 
spalio mėnesio numery rašo:

„Šakių rajono „Pirmyn“ 
kolūkis nedidelis, o čia lai
komi net 5 brigadininkai ir 
tiek pat apskaitininkų. Per 
daug kolūkyje sandėlininkų, 
sargų, pašarų pristatytojų. 
Pavyzdžiui, paukščių fer
moje nėra nė 300 vištų, o 
paukštininkės G. Zorgienės 
vyras laikomas pašaro pri
statinėtoji! ii’ kas mėnesį 
gauna pusę paukštininkės 
atlyginimo. Panašiai be rei
kalo švaistomi darbadieniai 
bei didinama produktų sa
vikaina to paties rajono 
„Švyturio“ ir „Pažangos“ 
kolūkiuose.”

Ta pati „šluota“ spaus
dina ir šitokį eilėraštį: 
„Valdininkai, jų padėjėjai 
Kolūkį lyg skėriai užplūdo. 
Apsnūdę žiovauja kontoroj 
Ir viens kitam tingėti kliudo. 
Nei sėja jie, nei žemę kasa, 
Tačiau švariai iššluoja kasą.

O kad dar aiškiau būtų, 
išspausdino ir 10 žmogysčių 
karikatūrų su parašais: „Bri
gadininko dvimetrio saugo
tojas, Brigadininko pypkės žmonių čia, po žemės kaubu- 
valytojas. Brigadininko deg.'vėliais, guli ir mūsų miesto 
tukų nešiotojas, Atsakingas! darbo žmonės — darbiniu 
už brigadininko kepurę,] kai, meistrai, šlavėjos, ama-

I
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už 1
Sandėlio spynos tepėjas, i 
Pamestų raktų ieškotojas, 
Sandėlininko parankinis, 
Paukštininkės pavaduotojo 
padėjėjas, Apskaitininko po
pierių tvarkytojas, Apskaiti
ninkas kiaušinių reikalam.“

Lietuvos Aukšč. Sovieto 
sesija

(E) Lapkričio 13-14 die
nomis Vilniuje įvyko 8-ji 
Lietuvos Aukšč. Sovieto 
(vad. Tarybos) sesija. Pa
grindiniai jos darbotvarkės 
klausimai buvo: dėl priemo
nių buitiniam gyventojų ap
tarnavimui toliau gerinti, 
liaudies vartojimo prekių 
gamybai didinti ir prekybai 
plėsti (pateikė Ministrų Ta
ryba), buvo patvirtinti So
vieto prezidiumo įsakai. Pir
muoju klausimu pranešimą 
sesijoje padaręs MT pirm. 
M. Šumauskas pastebėjo, 
kad kaimo ir miesto buiti
nio aptarnavimo išvystymas 
esąs nepakankamas. Disku
sijose kai kurie kalbėjusieji 
štai ką iškėlė: buitiniam ap
tarnavimui trūksta transpor
to priemonių (Trakų raj.), 
didelių trūkumų esama pre
kybos organizavime, per 
mažai mieste specializuotų 
duonos, mėsos ir kulinarijos 
parduotuvių, nepatenkina
ma pirkėjų paklausa (Šiau
lių raj.), į kolchozus atėjo 
elektros šviesa, bet... įvairūs 
trūkumai atsiliepia į žmo
nių sveikatą, butai per mažų 
išmatavimų, nesą visuome
ninių pirčių, per menkai iš
vystytas prekybinis tinklas 
(Kelmės raj.).

Mate, ką jiems rodė

Lietuvoje 2 savaites lan
kėsi Kanados „pažangieji“ 
Stasys Repšys, Pranė Rep
šienė, Kazys Pempė ir A- 
leksas Puzera. Išvykdami iš 
Vilniaus, jie Tiesos lapkričio 
25 d. laidoje paskelbė laiš
ką, kuriame, be kitko, rašo: 

„Nulenkėme galvas Pir
čiupio, Panerių IX forto au.

Rusai valdo LietuvąLKP pirmasis sekr. A. Snieč
kus, kandidatai į Sovietų 
Sąjungos kom. partijos cen
tro komitetą J. Paleckis su 
M. šumausku, LKP sekreto
riai Popovas ir Maniušis, 
MT pirmasis pavaduotojas 
Songaila, Liaudies Ūkio Ta
rybos pirm. Kulvietis, valst. 
plano komisijos pirm. Drob
nys, susivienijimo „Lietuvos 
žemės ūkio technika“ pirm, j 
Zorskas, valst. j—-A— 
kom. pirm. Olekas ir dar 
penki kolchozų bei darbinin
kų atstovai iš įvairių Lietu
vos vietų ir Vilniaus. Vienas 
šių pastarųjų, traktorininkas 
Valančius, prieš išvykdamas 
pasisakęs, kad, girdi, pasi
didžiavimas jam užliejęs 
krūtinę, nes jis būsiąs isto- j 
riniame plenume. Esą, mes 
dabar dar geriau dirbsime, 
kovosime, kaip nurodė drg. 
Chruščiovas, už žemės ūkio 
produktų pagausėjimą...

Tad pasitempkime!..
(E) Jau įprasta — Mask

voje vykstant plenumams, 
suvažiavimams, ir Lietuvoje 
varovai visais balsais šau
kia: dirbkite dar našiau, 
pralenkite planus, garbingai 
sutikite plenumą... Dar prieš 
plenumą, Lietuvoje plačiai 
skelbtas Chruščiovo laiškas j 
KP ck prezidiumui, girtasi,! 
kad grūdų gamyba Sovieti- 
joje padidėjusi. Bet... ka
dangi dar daug kitų trūku
mų, daug neišnaudotų gali
mybių, tad žemdirbiai ra
ginti siekti naujų „laimėji
mų“. Plenumo išvakarėse 
Raseinių raj. kolchozininkai 
gyrėsi nupenėję per 900 be
konų, o vieno kolchozo zoo- 

i technikas per radiją džiaug.
i smingai pranešė: plenumo i 
išvakarėse pasižadame pri
statyti 80 bekonų...

Atidarytas S. Neries 
memorialinis muziejus
(E) Lapkričio 17 d. Pa

lemone, savo metu Sal. Ne- 
ries-Bučinskaitės gyventa
me namelyje, atidarytas jos 
vardo memorialinis muzie
jus. Atidarymo iškilmių me
tu kalbėjo A. Venclova, nu
rodęs, kad Sal. Neris iškėlusi 
lietuvių tautos vardą. Dabar 
Lietuva, jis sakė, pasikeitu
si ir vietoje čia seniau tekė
jusio Nemuno dabar mato
me Kauno jūrą su viena pir
mųjų stambesnių elektrinių.

Ir jam „plačioji tėvynė“

Lietuvos valstybinis cho
ras buvo išvykęs gastrolių i 
Rusijos gilumą. Chorui su
grįžus į Vilnių, vargšas jo 
dirigentas K. Kaveckas „Li
teratūra ir Menas“ laikraš
ty rašo straipsnelį apie tą 
choro išvyką, kurioj „patys- 
giliau susipažino su mūsų) 
plačiosios šalies darbo žmo-

F

tininkai. Čia guli mūsų mies. 
to istorijos dalis.

„Tačiau, ilgiau pavaikš
čiojus po šiuos kapus, apima 
nemalonus jausmas. Kapi
nės nepaprastai apleistos, 
beveik visai netvarkomos. 
Tvora, supanti tiek senuo 
sius, tiek naujuosius Rasų 
kapus, daug metų neremon
tuota, vietomis netgi atrodo, 
nebaigta statyti, apirusi. Se
ni paminklai laužomi, griau
nami, gabenami privačių 
namų statybai arba pertai
sius statomi ant naujų kapų. 
Pažvelkite į pil. N., gyve
nančio Geležinkelio gatvėje, 
nr. 4 namą. Čia rasime atga
bentą milžinišką paminkli
nę raudoną granito plytą su 
užrašu Wincenty Rutkows- 
ki.

„Kas davė teisę šiam pi
liečiui gabenti kapų pamink
lus į savo kiemą ir naudoti- 
juos savo reikalams? !

„Senieji Rasų kapai užžė
lę krūmais, kurie užkloja 
antkapius ir paminklus, su
daro prieglobstį neaiškaus 
užsiėmimo asmenims. Palai
dojus žmogų, nuo jo kapo 
kitą dieną dingsta gėlės, ne
retai iškasamos ankstyvos 
pavasario gėlės, nunešamos 
gėlių puokštės. Kas tai da
ro? Aplinkiniai gyventojai, t 
Sargai tai, be abejo, pastebi,! 
tačiau sutvarkyti šio reika
lo niekas nesistengia.

„Labai nejaukų įspūdį pa
lieka seni kapų rūsiai. Ne
tvarkingai laidojami numi
rėliai. Kur aiškiai nėra vie
tos, žiūrėk, ir išdygo naujas 
kapas.

„Rasų kapai dideli, api
ma 18 hektarų plotą. Ir sar
gai patys vieni negalės jų 
pagrindiniai sutvarkyti. Čia 
turi padėti visuomenė. Mies
to gyventojai, jaunimas, mo
kiniai savo darbščiomis ran
komis a'pšluotų, aptvarkytų, 
paminklus bei antkapius ap
sodintų gėlėmis.“

i
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Čia gyvenantieji visokie į žantas Bulaš Pavel, milic. 
Maskvos klapčiukai piestu, pulk. Donskov Leiba, milic. 
šoka, jei kas pasako, kad' pulk. Duchanin Piotr, milic. 
komunistai įvairiomis gud-j pulk. Firsov Vasilij, Pulatov 

' Jėvgenij, milic. vyr. leiten. 
Geršanov Fiodor, milic. vyr. 
Įeit. Grigorjev Ivan,, milic 
kapitonas Gusin Boris, milic. 
Įeit. Jarmolkovič Konstan
tin, milic. majoras Klopot 
Vasilij, milic. papulk. Ko- 
ničenko Nikolai, milic. vyr. 
Įeit. Kuprišenko Josif, milic. 
pulk. Nikiforov Andrėj, mi
lic. pulk. Pavlik Pavel, milic. 
kap. Pestov Aleksandr, mi
lic. Įeit. Poniatovskij Sta- 
nislav, milic. vyr. Įeit. Ryž- 
kov Daniia, milic. kap. Sto- 
min Fiodor, Šostackij Niko. 

nantas Beišin B., milic. kapi-! ]aj, milic. majoras Točilkin

riomis priemonėmis Lietuvą1 
rusina. Bet tą rusinimo fak
tą ir tai, kas dabar Lietuvą 
valdo, geriausiai pats „pre- 

i zidentas“ Paleckis patvirti- 
i na, lapkričio 10 d. Tiesoje 

kontrolės ! ^skelbęs jo paties meda-
1 hqiq iv <rQvhoa rnctiiicliais ir garbės raštais apdo
vanotųjų policijos pareigūnų 
sąrašą. Štai tie mūsų tautos 
„angelai sargai“:

Milicijos papulkininkas 
Archipov Nikolaj, milic. vy
resnysis seržantas Asačiov 
Serverin, mil. viršila Bara- 
nov Aleksiej, milic. leite-

tonas Belajev Nikolai, milic. 
kapitonas Bočkariov Ivan, 
milic. vyr. leitenantas Ču- 
makov Nikolaj, milic. ser
žantas Diadurenko Fiodor, 
milic. majoras Fiodor Vasi. 
lij, milic. papulkininkas Gle- 
bov Aleksandr, milic. majo
ras Glumov Fiodor, Gusel- 
nikov Michail, milic. majo
ras Jemeljanov I’avel, milic. 
papulkininkas Kabajev Ma
ksim, milic. vyr. seržantas 
Kilbovski Josif, milic. kapi- 

! tonas Krasavčikov Andrėj, 
! milic. majoras Kuzmin Dmi- 
trij, milic. Itn. Kuznecov Ki- 
ril, milic. leiten. Loginov 
Piotr, milic. majoras Meša- 
nov Artemij, milic. majoras 
Milovanov Ivan, milic. ma
joras Mitrofanov Aleksėj, 
milic. vpr. Įeit. Morozov Ser- 
gej, milic. jaun. Įeit. Novo- 
slavskij Voitiek, milic. vyr. 
Įeit. Onefaterij Maks, milic. 
papulkininkas Pavlov Ivan, 

i milic. papulk. Plužnikov Va- 
silij, milic. papulk. Popov 
Vieniamin, milic. vyr. Įeit. 
Ragožin Konstantin, milic. 
kapitonas Sergunin Micha
il, milic. vyr. Įeit. Smirnov 
Michail, milic. kapitonas 
Sčerba Kiril, milic. majoras 
Šlapnikov Leonid, milic. ka
pitonas Tananov Ivan, milic. 
papulk. Tresčiokin Alek
sandr., milic. vyr. Įeit. Zai- 
cev Aleksėj, milic. jaun. ser
žantas Zaicev Ivan, milic. | dabar buvusi jau antrą kar- 
kap. Baj Nikolaj, viršila Be- 
lik Pavel, milic. kap. Belin- 
kin Jegor, milic. maj. Bori- 
sov Nikolaj, milic. majoras 
Budanov Jurij, milic. sėl

Aleksėj, milic. kap. Trofi- 
mov Grigorij, milic. majoras 
Zimnin Ivan, milic. vyr. ser
žantas želtov Aleksėj.

Tą litaniją paskaičius, nė- 
[ ra ką daugiau ir sakyti, to
kia graži tų pasižymėjusių 
„lietuvių“ kompanija! Ne
gi dar gali kas tvirtinti, kad 
šitie policijos kacapai yra 
atsiųsti į Lietuvą žmonių 
laisvei ugdyti ir lietuviškai 
dvasiai palaikyti? Neabejo
tina, kad šie „vyresnieji bro
liai“ apdovanoti tik dėl to, 
kad jie sugeba geriau už anų 
laikų caro žandarus lietu
vius engti, persekioti ir ty
liausiąjį žmogaus laisvės at
dūsį visu policininko bruta
lumu užspausti.

Šitą pasižymėjusių sąrašą 
mums vertėtų tikrai gerai į- 
sidėmėti.
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Bet tiek pat mums labai 
Kubos' svarbu palaikyti pastovų gy- 

konflikte įžūliai bando pasi- vą ryšį su mūsų tauta, tam 
ruošti, kad iš arti galėtų panaudojant visas galimas 
smogti savo vyriausią ir So
vietams pavojingiausią prie
šą.

priemones priminti, kad be 
pavergtojo pasaulio dar esa
ma ir laisvojo, ir tuo mūsų

Tokioje be galo įtemptoje tautoje žadinti laisvės ilgesį.

f

nių gyvenimu“. Straipsnelio 
antraštė: „Po plačiąją tėvy
nę“.

K. Petrauskas apanka

„N., Lietuvos“ žiniomis, 
nuostabusis lyrinis tenoras 
Kipras Petrauskas esąs ant 
apakimo ribos.

K. Petrauskas yra 76 m. 
amžiaus.

Sportininkė J. Daktaraitė 
nepatenkinta New Yorku

(E) Neseniai JAV-se vie
šėjo vyrų ir moterų Sovietų 
S-gos krepšininkų rinktinės. 
Buvo ir lietuvių: sovietų vy
rų rinktinės treneris buvo 
Stepas Butautas, o moterų 
rinktinėje žaidė kaunietė Jū
ratė Daktaraitė. „Tiesoje“ 
(264 nr.) atpasakotas A. 
Laurinčiuko pasikalbėjimas 
su J. Daktaraitė apie įspū
džius JAV-se. Ji New Yorke
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tą. Girdi, miestas jai anks
čiau atrodęs slogus, o dabar 
—dar slogesnis. „Tiesos“ at
stovui ji tegalėjo pasakyti, 
kad... didžiuojasi Lietuvos 
miestų grožėjimu ir Lietuvos 
gyventojus pasveikinusi bol
ševikinės—spalio šventės 
proga.

KALĖDŲ DOVANA

Artinasi Kalėdos. Galvo

jame, ką savo bičiuliams pa
dovanoti. Geriausia dova

na — išrašyti Keleivį.

būklėje, toje milžinų kovoje 
mūsų mažutės Lietuvos at
eitis tikrai atrodytų beviltiš
ka, jei Vakaruose nebūtų vi
sos eilės senos kultūros kraš
tų, kurie moka branginti sa
vo laisvę, moka vertinti tuos, 
kurie laisvės siekia.

Mes jais galime drąsiai 
atsiremti ir kartu su jais lai
mėti ir sau laisvę.

Iš tikrųjų, gerbiamieji, pa
dėtis nėra beviltiška. Rytai 
toli gražu nėra tiek tikri dėl 
savo pergalės, kaip jie tai 
visą laiką sako ir rodo.

Ir Maskva tą žino. Neatsi
tiktinai ir ne be reikalo Ni
kita, pasiūlydamas komunis
tų 22-jam kongresui naują 
partijos programą, ją nubė
rė šimtais pažadų, kaip par
tijos nariai bus aprūpinami 
po 20 metų, ir, kaip visada, 
įžūliai meluodamas.

O tuo tarpu Vakaruose 
vyksta epochiniai pasikeiti
mai, kurie ir darbo žmogui 
jau neabejojamai artimoje 
ateityje turės patikrinti sotų, 
visu kuo aprūpintą ir kartu 
laisvą, žmogaus vertą gyve
nimą.

Europoje vyksta ūkinis 
Europos vakarų apjungimas. 
Jis nežada Europos apjungi
mu pasitenkinti, siekdamas 
pasaulinio apjungimo. Ir kai 
tas įvyks, vis kylanti žmonių 
gerovė virs natūraliu vilio
toju.

Nikitos gerai supranta, iš

iai būtų ir Vilkui vienas 
svarbiausių uždavinių.

Neužmirština ir tai, kad 
stengdamiesi megzti gyvą 
ryšį su mūsų gyvąja tauta, 
turėtume tiek pat rūpestin
gai atsiriboti nuo „puvenų“ 
savosios tautos tarpe, nuo 
Žiugždų, Sniečkų, Paleckių 
bei Šalčių, kurie, šliaužyda
mi mūsų pavergėjų palėpė
mis, stengiasi to meno ir 
mus mokyti.

Gerbiamieji, neužmirški
me, kas yra mums privalo
ma. Tai kietas, nepalaužia
mas tikėjimas mūsų tautos 
laisvą ateitį. Kietas pasiry
žimas tam be atvangos dirb
ti. Sąmoningas, kilnia tole
rancija grįstas solidarumas 
darbe, vykdant mūsų, kaip 
Vliko, vyriausią uždavinį.

Gerbiamieji kolegos, kie
to pasiryžimo, kietos ištver
mės ir geios sėkmės mūsų 
bendroms pastangoms, nors 
ir be galo sunkiomis sąlygo
mis. Bus laisva Lietuva!

Visuomet su jumis
Steponas Kairys

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.
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| karėse. Ir taip eglaitės mada 
prigijo. Iš Vokietijos ji pa
plito po visą Europą ir pa
siekė Ameriką. O kai dėl ko
jinių arba “pančekų“, kaip 
tėvas jas vadini, tai šita ma.

. da atsirado Olandijoje. Te- 
i nai yra įsigyvenusi senoviš
ka tradicija, kad Kalėdų' 
naktį briedžiais važinėjasi 
šv. Nikolas ir mėto vaikams 
pro kaminus žaislus, todėl, 
eidami gulti, vaikai kabina 
prie kamino savo kojines, 
kad tas, šventasis pridėtų 
jiems dovanų. Amerikoje 
šv. Nikolas yra išverstas į 
Santa Glaus.

— Olrait, Maiki, gerai 
viską žinoti. Ale prezento 
man neužmiršk.

I

RENEGATAI

MEDALIS INDĖNŲ VADUI

— Maiki, jei tu dar nepa-, mojo Kristaus gimimo, 
mislinai, tai aš norėčiau tau! Krikščionybės vadai tada 
priminti, kad netrukus tu
rėsime jau Kalėdas.

— Aš tai žinau, tėve.
— Nu, tai neužmiršk, kad 

turėsi nupirkti man kokį 
nors prezentą...

— Bet kodėl tavo liežuvis 
vis paslysta?

— Maiki, jis niekur nepa- 
slydo.

— Paslydo, tėve. Turėtum 
sakyti ne “prezentą“, bet 
dovaną.

— Olrait, jeigu tu taip no
ri, tai aš lauksiu Kalėdų do. 
vanos.

— Bet kažin, tėve, ar tas 
reikalingą?

— Kas ar reikalinga?
— Dovanos.
— Nu, tai kokios būtų Ka

lėdos be dovanų? Juk visi jų 
laukia. Jeigu dovanų nebū
tų, tai svietas galėtų užmirš
ti, kad tą dieną Kristus gi
mė.

— Vistiek, tėve, niekas 
nežino, kada jis gimė.

— Kaipgi tai nežino?
— Nežino, tėve, nes nėra 

jokių dokumentų. Nežinomi 
nei metai, nei diena.

— Ką tu čia dabar šneki! 
Juk šventose knygose yra 
parašyta juodu ant balto 

» taip, kad ir aklas matytų, 
kad Kristus gimė 25 decem- 
berio dieną, ir nuo to laiko 
jau yra skaitomi 1962 metai. 
Tai kaip tu gali sakyti, kad 
niekas nežino, a?

— Aš, tėve, žinau gerai, 
ką apie Kristų rašo Biblijos 
priedas, Naujuoju Testa
mentu vadinamas. Bet tai 
nėra įrodymas: tai yra tik
tai tikėjimas. O tikėjimas 
nėra žinojimas, tėve, žinoji
mas reikalauja faktų. Gi 
faktų nėra. Apie Kristaus 
gimtadienį pati Biblija pai
niojasi. Ji sako, kad jis gi
męs Betlėjuje. Juozapas su 
savo žmona Marija buvo nu
vykęs tenai atlikti Romos 
cenzaus prievolę ryšium su 
mokesčiais, ir tenai, viena
me tvarte, kur jiedu buvo 
apsinakvoję, gimė Jėzus 
(Matt. i 18-25). Tačiau, ku
riais metais ir kurią dieną 
ar naktį tai buvo, Biblija 
nepasako.

— Nu, tai pasakyk, ką 
reiškia dabar 1962 metai?

— Šie metai, tėve, reiškia 
krikščionybės gadynę. Bet

II
Į

nutarė, kad Kristaus gimi- ; 
mą reikia laikyti pirmaisiais 
metais ir nuo tų metų skai
čiuoti krikščionybės pra
džią. Tačiau nebuvo dar nu
statytas nei Kristaus gimimo 
mėnuo, nei diena. Tik ke
liems šimtmečiams praslin
kus, susitarta ruošti gruo
džio 25 dieną Kristaus gimi
mo paminėjimą, kad ir ne
žinant tikros jo gimimo da
tos. Vėlesni tyrinėjimai ta
čiau parodė, kad Kristaus 
gimimo metai irgi klaidin
gai buvo nustatyti: jis esąs 
gimęs tarp 4 ir 8 metų anks
čiau. Todėl ir šie 1962 metai 
yra netikslus metų skaičius.

— Nu, ale vistiek, Maiki, 
už kokių trijų nedėlių turėsi
me Kalėdas ir aš laukiu tavo 
prezento. Jes, vaike, aš lauk, 
siu, ba be prezento man ne
būtų Kalėdų. Aš mėgstu iš
sigerti ir pasilinksminti.

— Reiškia, aš turėčiau 
nupirkti tėvui butelį links
mybės?

— Jessa. Reikia ir gaspa- 
dinei užfundyt.

—; O ar nebūtų geriau, jei 
užrašyčiau ateinantiems me. 
tams Keleivį? Tai būtų do
vana per ištisus metus.

— Maiki, tu žinai, kad aš 
tik art maldaknygės gra- 
motnas, o prie to ir mano 
akulioriai jau pasenę, tai) 
sunku druką skaityti. Geriau 
būtų bonka linksmybės. Ma
no gaspadinė norėtų ir eg
laitės ir ketina dar pančeką 
pakabinti prie pečiaus. Pa
sakyk, kas tokias madas iš- 
mislino? Juk Lietuvoje mo
terys savo pančekų prie pe
čiaus nekabindavo.

— Kalėdų eglaitės atsira-1 
dimo klausimas yra aiškina
mas visaip, tąve, bet daugu
ma linksta manyti, kad tą 
madą bus įvedęs Martynas 
Liuteris Vokietijoje. Sako
ma, kad tai atsitiko visai ne
tyčia. Buvo jau žiema, ir 
Liuteris norėjo paaiškinti 
savo šeimai, kaip gražiai 
miške atrodo apsnigtos eg
lės. Ir staiga pasisiūlė jam 
mintis: reikia nukirsti sode 
eglaitę ir atnešti Į vidų. Taip 
jis ir padarė: pastatė eglai
tę vaikų kambary, apkaišė 
ją žvakelėmis ir jas uždegė. 
Visiems patiko. O kadangi 

i tai pasitaikė Kalėdų išvaka.

i>
i

I

*

Renegatai — išsigimėliai. 
Jų esama visur ir visokių. 
Priminė juos ir Antrame 
Kultūros Kongrese kalbėjęs 
dr. Jonas Grinius, iš Vokieti
jos atvykęs žymus katalikų 

j veikėjas. Jis, be ko kita, ši
taip kalbėjo:

"Tačiau gal didesnių pastan
gų ir didesnio spaudimo reikia 
į tas parapines ir aukštesniąsias 
mokyklas, kurios turi prisisegu
sios neva lietuvių vardą, bet ku- j 
rios vaikų lietuviškai nemoko. ‘ 
Jei tokiose mokyklose neįmano-j 
ma lietuvių tėvų vaikams gauti. 
lietuvių kalbos reguliarių pamo
kų, dėstomų su meile, į tokias 
mokyklas geriau vaikų neleisti.
Tai daugiau ar mažiau renega- 

tiškos mokyklos. Jos gali grei
čiau vaikus nutautinti, negu iš
ugdyti juose ištikimybės jaus
mus tėvams, jų papročiams ir 
kultūriniams idealams. Rcnega- 
tiški asmenys yra paprastai psi
chiškai sužeisti ir nešioja nea
pykantą. Kad ir būtų jie geri 
mokyktojai, tačiau dažniausiai 
jie yra prasti auklėtojai. Todėl 
šitais atvejais geriau lietuvių 
vaikus leisti į tokias mokyklas, 
kurios pinigams žvejoti lietuvių 
vardu nesidangsto.“ 

i "Deja, žymi dalis 
kultūriškai religinių 
uždavinių neatlieka — 
vietoj nepajėgia lietuvių vaikų 
išmokyti melstis ir prieiti pir
mosios išpažinties ir Komunijos 
lietuviškai. O tie, kurie nebesi
meldžia lietuviškai, greit nuskęs 
konformizmo jūroje be naudos 
ir garso. Ir eilė lietuvių parapijų 
miršta ne dėl to, kad senieji lie
tuviai miršta, o naujieji pabė
gėliai Įsikuria toli nuo lietuvių 
parapijų. Jos labiau miršta dėl 

, to, kad jų vadovai — klebonai 
dažnai jau yra mirę lietuvių 
kultūriniam veikimui ir kultū
rai apskritai. Ar to nerodo fak
tas, kad į lietuvių paskaitas' ir 

-J l koncertus kunigų atsilanko labai
' mažai ?“

Vienuolių leidžiamieji 
laikraščiai savo skaitytojų i- 
ki šiol vis dar nepainforma
vo apie šituos d r. Jono Gri
niaus nurodytus renegatus 
mokyklose ir klebonijose. 
Kodėl? Mes laukiame. Dr. 
Jonas Grinius juk geras ka
talikas!

ii

New York pasaulinės parodos, kuri bus 1964-65 me
tais, prezidentas Robert Moses įteikia parodos meda
lioną Charles White Eagle, Winnebago indėnų vadui 

, ir indėnų jaunimo komiteto "Saidokas“ pirmininkui.
Minėta organizacija rūpinasi indėnų paviliono paro
doje įrengimu.

Tokiose sąlygose pervers
mininkams rūpėjo galimai 
greičiau priversti suimtus 
vyriausybės narius ir areš
tuotą prezidentą atsistaty- 

; dinti. Tam tikslui jie išlais
vino artilerijos pulko dabok
lėj sėdinti, nubaustą už muš
tynes 20 dienų arešto Povi
lą Plechavičių, kuri paskyrė 
“diktatorium“ ir iš Kauno 

i kalėjimo išlaisvino Glovac
ku paskirdami jį Kauno ka
ro komendantu, kad juodu, 
kaip žinomi “golovariezai“, 
atseit turį palinkimo leng
va ranka greitai žudyti, įva
rytų baimės ir padarytų tam 

j tikro įspūdžio areštuotiems 
j ministeriams bei šiaip pilie- 
• čiams.
Į Ant greitųjų buvo per
versmininkų išleistas raudo
nas plakatas, kuris buvo pri
kaltas prie stulpų Kaune 
gruodžio 17 d. rytą:

” Į visuomenę
Lietuvos kariuomenė,

guldė galvas už brangią Lietu
vą, ir dabar yra pasirįžusi lieti 
kraują už josios nepriklausomy
bę, pamačiusi, kad dabartinis 
seimas ir vyriausybė parduoda 
mūsų tėvynę bolševikams ir sve
timtaučiams, nutarė paimti lai
kinai šalies valdymą į savo ran
kas, kad kuo greičiausiai atida
vus tą valdžią į rankas tikrų 
Lietuvos sūnų. Visoje šalyje 
skelbiamas karo stovis, o Kauno 
mieste—apgulos stovis.

Visiems įsakoma eiti savo pa
reigas : kas neis savo pareigų, 
bus atiduotas karo lauko teis
mui.

Laikinoji karo valdžia.“

I

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
Fašistinis

”Apie pusę 
nakties staiga 
no namo buto

I

parapijų 
lietuvių 

nevienoj

Ca-

Co- 
To-

Po $3: Puzenienė, Eggswater, 
N.J., S. Tamulaitis, Chicago, 
III.

A. Ambrozas, Rossland, 
nada, $2.25.

Po $2.05: J. Makarovas, 
omą, Australija, J. Jonikas,
ronto, Rose Buches, Colorado.

Po $2: G. Marcinka, Seymor, 
Can., K. Yusko, St. Petersburg, 
Fla., A. Glodenis, Cleveland, O- 
hio, A. Ramanauskas, Chicago, 
Ilk, J. Salas, Akron, Ohio, P. 
Aukštikalnis, Pontiac, Mich.

Po $1.25: A. Misaitis, Collins- 
ville, Conn., J. Puniška, Tampa, 
Fla., A. Visocki, Scranton, Pa., 
V. Rudinskas, Montreal, Cana
da, F. Stanionis, Chicago, 111., 
V. Šidlauskas, Chicago, 111.

Po $1.00: S. Zebris,' S. Bos
ton, Mass., J. Matijošaitis, Wor- 
cester, Mass., J. Herman, Shar- 
pes, Fla, L. Končius, S. Wey- 
mouth, Mass., W. Urasky, Chi
cago, III., A. Kilna, Spring Vall- 
ey, 111., A. Urbon, Rockford, 1.., 
J. Bartkus, Great Neck, N. Y., 
J. Radzevičius, Manitoba, Ca
nada, L. Sholtman, Ilartford, 
Conn., Mrs. Weick, Woodhaven, 
N. Y., F. Miliskis, Waterbury, 
Conn., A. Baniylis, Delhi, Ont., 
L. Chepels, Gulfport, Fla., Mrs. 
Karpšlienė, San Mateo, Cal i f., 
S. Pasukas, Baltimore, Md., C. 
Kuris, Wolkes-Barre, Pa., A. 
Kontautas, Chicago, Ilk, J. Bur- 
niauskas, Baltimore, Md., J. 
Tumavičius, Miami, Fla., J. Ma
tulionis, f: 
Krivickas, 
Mitchell, 
Johnson, 
žinskas, Brooklyn, N. Y., S. Mi
kalonis, Du Bois, Pa., B. Kasin- 
skas, Malden, Mass. ir A. Min- 
kaitis, Dorchester, Mass.

Po 75 centus atsiuntė: 
V. Alukonis, So. Boston, 

Mass., Mrs. Sakys, Sioux Look- 
out, Ont., Canada, J. Grabaus
kas, New Jersey, A. Buglis, Ja
maica, N. Y., Mrs. Chenkus, W. 
Hazleton, Pa.,

Po 50 centų atsiuntė:
T. Supinsky, Shadyside, Ohio,

A. Anderson, De Kalb, Ilk, J. 
Bikulch, Woodhaven, N. Y., 
Mrs. Sluskonis, I avvrence, 
Mass., Savickas, Rockford, Ilk,
B. Banis, Cherry Hill, N. J., J. 
Maskauskas, Southboro, Mass., 
G. Petchuk, Wilkes-Barre, Pa., 
E. Sakaitis, Montreal, Canada, 
P. Bell, Methuen, Mass., J. Deni 
iš Providence, R. I., Mrs. S. Mu- 
ralis, Lavvrence, Mass., S. Ka
zickas. Los Angeles, Cal.,

Po 30 centų. 1. Pavilavičius, 
Yonkers, N. Y., J. Savage, No. 
Brookfield, Mass.

’ Po 25 centus: Anna Black iš 
I Brooklyn, N. Y., E. Maikauskas, 
į No. Reading, Mass., J. Shilaus- 
I kas, Chicago, 111., S. Tatarunas, 
'T-Inrl«nn lVTnaa SlVmViu

mendantūron, karo lauko teismo ’Ji!!'

kuri

lagingu pranešimu, neva ko- 
muristų sukilimui malšinti. 
Grįžęs karo policijos viršila 
pranešė, jog gusarai užpuo
lė karo policijos kareivines 
ir išlaisvino suimtuosius, tai
gi ir gusarai perėjo pervers
mininkų pusėn, o jų vadas 
maj. P. Gužas buvo sąmoks
lininkų areštuotas.

Pik. Škirpa turėjo savo ži
nioje tik 80 vyrų ir po 15 šo
vinių kiekvienas, tai prješin- 
tis buvo beprasminga. Tad, 
paleidęs karo policijos ka
reivius, Škirpa nuskubėjo 
Panemunėn, kur stovėjo 5- 
tas pėst. pulkas. Škirpa bu
vo to pulko organizatorius ir 
ilgą laiką jam vadovavo, bet 
tuoj pastebėjo, kad tas pul
kas išstatė sargybas ir ne
mano eiti sukilėlių malšinti. 
Tokio žygio nesitikėjęs iš 
to pulko vado pik. Pundzevi
čiaus ir nusivylęs nuvyko 
Garliavon, kur sužinojo, jog 
perversmininkai Kaune jaui tf komendantūrom 
galutinai įsistiprino ir toli-! 
mesnis pasipriešinimas be
prasmiškas. Jis pasidavė.

J. Šarūnas, knygoje Gruo
džio 17 d. perversmas, psl. 
7, taip rašo apie tos dienos 
nuotaikas:

"Sukilėlių tarpe visą naktį ir 
17 d. rytą jautėsi baimė ir padė- 

j ties netikrumas. Ėjo gandų, kad 
penktasai pulkas Panemuny ap
sistatę sargybomis, nieko nepri
sileidžia ii’ gali pulti sukilėlius, 
jei būtų įsakytas. Artilerijos 
pulkas Panemuny tik ieškojo 
sau vado, kad eitų ginti teisėtos 
vyriausybės ir konstitucijos. Pa
čių kareivių tarpe kas valandą 
galėjo paaiškėti apgavimas ir 
baigtis sukilusių karininkų su
dorojimu.

"Dar nebuvo tikrų žinių, kas 
darosi provincijoj. Pulkų vadai 
visi buvo iškviesti Kaunan svei
kinti Prezidentą Grinių jo su
kaktuvių dieną. Perversmui pra
sidėjus, vyriausybei ištikimieji 
karininkai buvo sukilėlių sulai
kyti, bet buvo baimės, kad pėsti
ninkų pulkas Marijampolėj ne
pasiduos maištininkams. Iš Kė
dainių ėjo žinių, kad artilerijos 
pulkas ir šarvuotieji traukiniai 
jau išėjo Kaunan prieš sukilė
lius, o pulkams Panevėžy ir Uk
mergėj duotas Įsakymas ginti 
vyriausybę, seimą ir konstituci
ją. Padėčiai patikrinti pasiųsta 
provincijon: Marijampolėn v. 
Įeit. Gudynas, į Klaipėdą Įeit. 
Pyragius, i Šiaulius Bartuška.

lemington, U. J., M. 
Oakville, Canada, J. 
Waukegan, UI., • J. 
Easton, Pa., S. Para-

perversmas
antros valandos 
suskambėjo ma- 
varpelis. Tuojau

atsikėliau pažiūrėti, kas čia to
kiu laiku pas mane atvyksta... 
Kai prie durų paklausiau, koks 
reikalas, susilaukiau atsakymo, 
jog man esanti skubi telegrama. 
Įžiebęs iš vidauš elektrą, pravė
riau duris, bet palikau uždėtą 
geležinį retežėlį. Pro pravertą 
tarpą pamačiau stovintį prieš 
mane aviacijos ! leitenantą Ma- 
čiuiką ir dar kelis leitenantus. 
Jis bandė atidaryti duris, bet 
jos nepasidavė veriamos. Sumi
šęs leitenantas Mačiuika nebeži
nojo, ką daryti. Kai paklausiau, 
ko jis iš manęs nori, drebančiu 
baisu atsakė, jog diktatoriaus 
parėdymu aš esąs izoliuojamas 
ir prašė nesipriešinti.“

Škirpa pabėgo pro užpa
kalines duris ir:

”Po keliolikos minučių aš jau 
buvau karo policijos kareivinė
se žaliajame kalne. Tuojau ją 
pastačiau ant kojų. Porą vyrų 
pasiunčiau į gusarų pulką, kad 
tuojau pat dežūruojanils eskad
ronas atvyktų mano dispozici
jon prie Įgulos bažnyčios, o ki
tus du vyrus pasiunčiau su įsa
kymu šarvuočių rinktinėn, neži
nodamas, kad ta rinktinė maiš
tininkų jau išvesta. Pats su ka
ro policijos kuopa nuskubėjau 
Vytauto kalnu žemyn į Laisvės 
alėjos galą, čia pastebėjau ma
jorą Slapšį (tą patį, kurį prieš 
kiek laiko buvau įspėjęs) ir vyr. 
Įeit. Asminavičių. Jiedu vedėsi 
kapitoną Rudaitį, karo policijos 
kuopos vadą, kurį buvo suėmę 
jo bute. Kap. Rudaitis tuoj ra
portavo man—esąs areštuotas. 
Jį išlaisvinau, abu maištininkus 
nuginklavau ir įsakiau nuvesti 
juos į karo policijos kareivines 
izoliuoti iki kito mano įsakymo. 
Kap. Rudaičiui įsakiau užimti 
Kauno karo komendantūrą, tam 
reikalui paskyręs vieną būrį jo 
karo policijos kareivių. Su kitais 
dviem būriais pasukau Vytauto 
prospektu ir Kęstučio gatve už- 

I imti krašto apsaugos ministeri- 
j jos rūmų.“

Fakeliui Škirpa areštavo 
vieną leitenantą, stovėjusį 
sargybą prie jo buto ir jam 
paaiškėjo, kad krašto apsau. 
gos ministeriją saugo 2-jo 
pėst. pulko visas batalionas, 
o grįžęs kap. Rudaitis prane
šė, jog 2-jo pulko užimta ir 
karo komendantūra. Karei
viai buvę išvesti gatvėn me.

I

I

Kada įpykę žmonės ėmė 
tuos plakatus plėšyti, paro
dydami savo pasipiktinimą 
šmeižtais, tai naujasis karo 
komendantas išspausdino 
labai sunkiu' stilium paties 
parašytą antrą skelbimą to
kio turinio:

i
” Paskelbimas.

Pirma. Bolševikai ir kiti jiems 
Į panašūs skleis dabar visokių 
prasimanymų ir stengsis kurs
tyti prieš paėmusią j savo ran
kas valdžios vairą laikinąją vy
riausybę. Užkirsti keliui skleisti 
visokias melagingas žinias ir vi
sam, kas kurstytų, griežtai įsa
kau minėtųjų gandų skleidėjus 

I bei platintojus suiminėti ir siųs-

I

i

naujosios 
plėšimas, 
tie, kurie

Antra. Pastebėtas 
vyriausybės skelbimų 
Dėlei to pranešu, kad 
bus sugauti tai darant, turi būti 
tuojau suimami, perduoti ko-• Hudson, Mass., D. Shukis, Con-

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

KNYGOS JAUNIMUI

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 1
15 pasakų ir padavimų, 186 i 

pusi., kaina .................... $2.00 1

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24 
psl., kaina .............. $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ...................... $1.00

J1ĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl..'

6-tame šimtmetyje po taria-' H l>at! Kal«(h! K™-' k“""‘ ........................... »,J»

pradžia jai buvo nustatyta W1 PasiyaiKe rvaiecių įsvana 
visiškai aklai. Tai buvo jau fese’ kitąmet Liuteris vėl

J

don, Wis., A. Vyšniauskas, On- 
tario, Canada, J. Yarusevich, 

Trečia. Skelbiu, kad nuo šios Easthampton, Mass., J. Jonuška, 
dienos, 1926 m. gruodžio 17 d.
19 vai. visokis piliečių judėjimas 
yra sustabdomas, taip pat griež
tai draudžiama gatvėse rinktis 
daugiau negu trims žmonėms.

Ketvirta. Viešosios manifes
tacijos, demonstracijos ir viso
kie susirinkimai griežčiausiai 
draudžiami.

Pulk. Grigaliūnas-Glovackis 
Kauno Įgulos komendantas.

Kaunas, tūkstantis devyni šim
tai dvidešims šeštųjų metų 
gruodžio septynioliktą dieną, 
dvylikta valanda.“

(Bus daugiau)

žinion.

1

i
U

MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $5: A. Reed, Hollywood, 
Fla., J. Batkevich, Knox, Ind., 
X iš Dorchester, Mass., J. Kru- 
konis, Paterson, N. J.

A. Jenkins, Honolulu, Ha- 
yaii, $4.50.

Po $4.25: S. Naujalis, Ripley, 
Ohio, škudzinskienė, N. Belmo- 
re, N.J.

P. Ekelevich. Newark, N.J., • 
$3.10.

Paterson, N. J., P. Visniauskas, 
Cleveland, Ohio, C. Yankevvicz, 
Detroit, Mich., G. Rętkevicz, E- 
lizabeth, N. J., J. Adams, Holly- 
vvood, Cal, P. Cenauskas, Meri- 
den, Conn., N. Gailius, Montre- 
al, Canada, J. Tomas, Brooks, 
Altą, Canada, P. Teleisa, Ozone 
Park, N. Y., F. gilius, Chicago, 
III., J. Gaidis, Birmingham, 
'Ala,, F. Navakauskas, Chicago, 
III., F. Jocas, Brockton, Mass., 
M. Kuprus, Akron. O., A Š.lepe- 
tis, Easton, Pa., S. Yuskevičia, 
Wilkes-Barre, Pa., P. Remeikis, 
Baltimore, Md., S. Kenstavi- 
čienė, B. Columbia. Canada, R. 
Jamcki, Philadelphia, Pa., 
Saulėnas, Providence, R. L, 
Gidžiūnas, Vestabirg, Pa., 
Stockers, Spokane, Wash., 
Radzevičius, Springfield,
Mrs. M. McCanes, Jačkson, 
Mich., C. Simanovich, Waterbu- 
ry, Conn., S. Brown, Franklin, 
Mass., A. Usevage, Bridgeport, 
Conn.. Mrs. B. Gudaitis, Thom- 
psonville, Conn.. C. Petkunas, 
Philadelphia, Pa., Z. Khystau- 
tas, Darbv, Pa., P. Kazlauskas, 

j Detroit, Mich., J. Staugas, Bal- 
I timore, Md.
i Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin- 
gą ačiū !

Keleivio Administracija

KĄ DOVANOTI?

J. 
J. 
P. 
M. 

III.,

Geriausia ir pigiausia do
vana Kalėdų proga — Ke 
leivio prenumerata.



Puslapis šeštas

LEVAS TOLSTOJUS

Pragaro prisikėlimas
(Tęsinys)

Kada pragaras buvo sugriautas ir tu, mūsų tėve, pa
metei mus, — sakė jis, — aš nuėjau į šalį, kur buvo skel
biamas tas mokslas, kuris mūsų vos nepražudė. Man rūpė
jo pamatyti, kaip gyvena žmonės, kurie vykdo šitą moks
lą. Ir pamačiau, kad tie žmonės buvo laimingi ir mums 
neprieinami. Jie nesipykdavo tarp savęs, nepasiduodavo 
moterų vyliams, nevesdavo, arba vedę teturėdavo tik vie
ną žmoną, neturėdavo turtų, viską laikė bendra, nesigin- 
davo nuo užpuolikų ir už glogą geru atmokėdavo. Jų gy
venimas buvo toks šviesus, kad vis daugiau žmonių linko 
prie jo. Aš jau tariausi visa pražuvus ir buvau beeinąs 
šalin.

Bet štai atsitiko toks mažmožis, kuris man pasirodė 
labai svarbus, ir aš pasilikau. Mat, vieni žmonės ėmė sa
kyti, kad reikia visiems apsipiaustyti ir nereikia valgyti 
stabams aukojamojo valgio, kiti sakė, kad tai nereikalin
ga ir kad galima viską valgyti. Ir aš ėmiau kurstyti vienus 
prieš kitus, kad neužsileistų, kad tai labai svarbus Dievo 
garbinimo klausimas. Jie įtikėjo man ir ėmė dar daugiau 
ginčytis. Ir vieni ir kiti pradėjo pykti vienas ant kito; tuo
kart aš įkalbėjau jiems, kad jie gali vieni ir kiti stebuklais 
patikrinti savo mokslo teisingumą. Rodos, aišku, kad ste
buklai negali mokslo teisingumo patikrinti, bet jie taip 
troško būti teisingi, kad man įtikėjo ir aš padariau jiems 
stebuklus. Padaryti šitai buvo nesunku. Jie tikėjo viskuo, 
kas, jų nuomone, patvirtino jų teisybę.

— Vieni sakė, kad ant jų nusileidę ugniniai liežuviai; 
kiti tvirtino, kad matę patį mirusįjį mokytoją ir panašiai. 
Jie prasimanydavo nebūtų dalykų ir melų neblogiau už 
mus, patys to nenusimanydami. Vieni kalbėjo ant kitų: 
jūsų stebuklai nėra tikri, mūsų — tikri.

—- Viskas klojosi gerai, tik aš bijojau, kad jie nepa
stebėtų perdaug aiškios apgaulės, todėl sumaniau bažny
čią. Jiems įtikėjus į bažnyčią, aš nusiraminau. Aš supra
tau, kad mes esame išgelbėti ir pragaras atstatytas.

— Kas tai yra bažnyčia? — rūsčiai paklausė Belze
bubas, neįtikėdamas, kad jo tarnai būtų už jį gudresni.

— Bažnyčia yra toks dalykas, kada žmonės, meluo
dami ir numanydami, kad jais tiki, visada prikiša Dievą, 
sakydami: "Dievaži, teisybę sakau“. Tatai ir yra bažny
čia. žmonėms, prisipažinusiems esant bažnyčia, yra įkal
bama, kad jie jau nebegali suklysti. Todėl vistiek, kokius 
niekus jie pasakytų, jie nebegali tų niekų išsižadėti. Baž
nyčia yra šitaip padaroma: žmonės įkalba sau ir kitiems, 
kad jų mokytojas, Dievas, bijodamas, kad Jo mokslas 
nebūtų iškraipytas, parinko tam tikrus žmones, kurie 
vieni patys, arba tie, kam jie perleis savo valdžią, tegali 
teisingai aiškinti jo mokslą. Taigi žmonės, kurie vadina 
save bažnyčia, mano, kad jų tiesa ne dėl to, kad jų skelbia-
mieji žodžiai yra teisingi, bet dėl to, kad jie tariasi esą 
vieninteliai teisieji mokiniai ir pagaliau paties Dievo mo
kinių įpėdiniai. Tik vienas keblumas, kaip ir su stebuklais, 
kad žmonės kievienas galėjo tvirtinti apie save esąs vie
nintelis tikrosios bažnyčios narys (taip ir būdavo visada). 
Todėl, kai tie žmonės pasisakė esą bažnyčia ir tuo pagrin
dė savo mokslą, jau nebegali išsižadėti savo žodžių, nors 
ir kažin kokius niekus būtų pasakę ir nors kažin ką sa
kytų kiti žmonės.

— Bet kodėl bažnyčia pakeitė mokslą mūsų nau
dai?— paklausė Belzebubas.

— Padarė jie dėl to, — atsakė pelerinuotasis vel
nias, — kad, prisipažinę esą vieninteliai Dievo įsakymų 
aiškintojai ir įkalbėję tai kitiems, jie tapo žmonių likimo 
valdovai. Įgiję tokią valdžią, jie ėmė didžiuotis ir ištvir
ko ir sukėlė prieš save žmonių apmaudą ir neapykantą. 
Bekovodami su savo priešais ir neturėdami kitokių gink
lų kaip tik prievartą, jie ėmė plakti, žudyti ir deginti tuos, 
kurie nepripažino jų valdžios. Savo padėties jie buvo pri
spirti pakeisti mokslą taip, kad jis išteisintų jų nedorą gy
venimą ir tas nežmoniškas priemones, kurių jie ėmėsi 
prieš savo priešus. Jie tą ir padarė.

(Bus daugiau)

Kilni žemaitė
- ------------------------------- i

Aleksandros Gailiutės-Jatužienės deimantinio jubiliejaus
proga

Aleksandra gimė 1887 m. 
lapkričio 27 d. Telšių apskr., 
Varnių miestely, taigi Že
maitijos širdy. Vos sukakus 
19 mėnesių, mirė motina. 
Netrukus tėvas Juozas Gai
lius vedė antrą kartą, ir A- 
leksandra augo prie pamo
tės. Tėvas buvo dailidė. Abu

su pamote būdami neraštin
gi, nemokė nė dukters.

Aleksandra, sulaukusi try
likos metų amžiaus, išvyko 
su skolintu pasu į Liepoją 
ir 4 metus dirbo tarnaite na
mų ruošos darbus. Po to vie. 
nerius metus Kronštate. Pa
tekusi į svetimųjų tarpą, il

AMERIKOS MADA PATINKA EUROPIETĖMS

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ne visos mados ateina iš Europos, būna ir priešingai. 
Štai paskutiniuoju laiku Paryžiaus moterys susižavė
jo iš Amerikos atėjusios naujos mados skrybėlėmis, 
kurios panašios j plaukus.

Vincas Putinas - Mykolaitis

GRUODIS

Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutinį žingsnį — 
Ir pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Į juodą, žvarbią gruodžio naktį
Ir vėl mintis nuklys.
Pradžioj žiemos naktis ilga,
Gal siautės vėtra ir pūga, 
Gal speigas alkanas, žiaurus 
Atidarys godžius nasrus.

Taip, iš tiesų,
Ir dienomis, ir naktimis 
Niūru, tamsu.
Ir šaltis spaudžia vis labiau,
Ir vėjas rūstauja žvarbiau,—
Ir aš einu be atvangos
Sutikt žiemos
Šaltos, ilgos.

Bet šitai baigias gruodis jau, 
Ir sieloje staiga šviesiau. 
Tegu sau siautėja pūga,
Jau skelbia gruodžio pabaiga:
Tau grįžta saulė!
Ir aš kartoju:
Saulė grįžta!
Ir štai krūtinėj pajuntu
Atkaklų ryžtą:
Pro speigą, vėtrą ir pūgas 
Į grįžtančią šiandieną saulę 
Ištiest rankas!

tuvių.
i i

gėjosi savųjų tautiečių, lie

1906 m. Naujųjų Metų 
naktį sesers atsiųsta laivo- 
karte atvyko į J. Amerikos 
Valstybes. Apsistojus pas 
seserį, sekančią dieną susi
rado darbą virvių vyjykloj 
(virvynėj), už 10 vai. darbo 
dieną gaudama $1.00 atly
ginimo.

Sudegus virvynei, iš Phi- 
ladelphijos, Pa., persikėlė į 
New Jersey valstijos River- 
side miestuką, kur, lietu
viams padedant, susirado 
darbo kojinių fabrike. Čia 
išdirbo 2 metus, kol per laik. 
raštį "Lietuva“, ėjusį Chica
go je, susipažino su Bernardu 
Jatužiu—pažangiu aukštai
čiu,—už kurio ištekėjo 1909

pensininkė ir neperstipriau- 
sios sveikatos (turi silpną 
širdį) pati ruošiasi ir laiko 
paliegėlį Praną Urboną. 
Padėti vargšams, nelaimei 
ištikus, jubiliatė buvo ir yra 
visada pasiruošusi.

Baigiant tenka priminti, 
kad jubiliatė jaunystėje 
bandė ir poeziją rašyti. Ke
letas jos eilėraščių buvo iš
spausdinti Keleivy, Lietuvos 
Ūkininke, Moterų Balse ir 
kitur.

Be eilėraščių, Aleksandra 
rašė ir korespondencijų bei 
straipsnių lietuviškiems laik
raščiams.

Jubiliatei, sulaukusiai gar
bingo 75 m. amžiaus, linkėti
na sveikatos ir sėkmės tiek 

- v. , .asmeniniame gyvenime, tiek
> tą pačią kojinių dirbtuvę [kultū,.ini humaniškame 
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darbe, kuriuo ji šviečia švie. 
siu pavyzdžiu jaunesniajai 
ateivių lietuvių kartai.

Ilgiausių metų, garbingo
ji Jubiliate!

metus choriste dainavo Uk
rainiečių Dainos Rately.

Susitaupęs kiek pinigų, 
1921 m. garbingosios jubili
atės Aleksandros vyras kar
tu su Jonu Jatužiu įsigijo 
Riverside, N. J., mėsinę ir 
namą. Aleksandra, nors ir 
skaudančia širdimi, turėjo 
palikti Philadelphijoj kul
tūrinę, jos taip mėgiamą, 
veiklą ir apsiriboti šeiminin. 
kavimu, nes Riverside nebu
vo daug lituvių ir, be to, jie 
nebuvo organizuoti ir todėl 
nepasireiškė jokiu kultūri
niu veikimu.

Jubiliatės vyrui Bernar
dui perstatant mėsinę nusi
laužus koją ir sergant net 
trejus metus, Aleksandra 
buvo priversta grįžti dirbti 

i Riverside. Dirbo 4 vasaras,. 
kol vyras sugijęs vėl pradėjo 
dirbti automobilių taisymo 
dirbtuvėje, šį kartą vėl Phi
ladelphijoj.

Šeima paliko gyventi Ri
verside, iš kur 1932 m., de
presijos metu, pardavus 
bankui namą už paskolą, 
persikėlė į Dilaire miestuką, 
N.J.. Iš čia Aleksandra va
žinėjo į Calensvvood mieste
lį, N.J., dirbti valgyklon vi
rėjos pagalbininke, už dar
bą gaudama savaitei $15.00.

1933 m. pavasarį, vyrui 
grįžus į seną darbovietę 
Philadelphijoj, Aleksandra 
Jatužienė metė tarnybą val
gykloj ir atsidėjo šeiminin
kavimui ir vaikų auklėjimui.

1937 m. visa Jatužiu šei
ma persikėlė gyventi į Par- 
ry„ Palmyra, N. J., kur iš 
kuklių santaupų įsigijo na
muką su daržu ir sodu.

Čia išleido vaikus į moks
lą. Visi baigė gimnaziją, ve
dę, gražiai gyveną, pasiturį 
ir, tėvų išmokyti, šneka lie
tuviškai.

Nuo 1958 m. kovo 2 d. A- 
leksandra Jatužienė, vyrui 
mirus, našlė. Vyras, kaip ir 
jubiliatė, buvo pažangus ir 
stropus Keleivio ir Naujienų 
skaitytojas.

Aleksandra Jatužienė, 
nors ir jauna atvyko į JAV, 
tačiau išliko tipiška lietuvė. 
žemaitė. Jos gėlių darželyje 
iki šiol žaliuoja rūtos. Ji itin 
vaišinga. Neišleidžia nė vie
no svečio kuo nors nepavai
šinus ar neapdovanojus. 
Mėgsta jaunimą ir kultūri
nes diskusijas.
Be to, garbingoji jubiliatė 

pasižymi dideliu humaniš
kumu. Ji globoja ir visaip 
padeda Benediktui Rutkū- 
nui, nors ir negiminė. Išrašė 
jam Keleivį, keletą atvejų 
nupirko knygų už keliasde
šimt dolerių vertės. Dažnai, 
nors ir su silpna sveikata, 
aplanko jį Philadelphijoj su 
įvairiom lauktuvėm, it ra
tuotoji bitelė, it tikroji moti
na rūpintojėlė.

Reikia pažymėti, kad A. 
J., ši humaniškoji žemaitė, 
labai mėgsta skaityti ir turi 
pažangių knygų knygynėlį. 
Ji yra net paaukojusi kny
gų kitiems, pa v., nusiuntusi 
anščiai knygų į Lietuvą— 
Biržų, Varnių ir Žagarės 
miestų knygynams. Taip pat 
į Argentiną, Buenos Aires, 
lietuviu knygynui pasiuntė 
lietuvišku knygų ir užprenu
meravo Keleivį.

Jubiliatė, būdama labai 
jautrios, geros širdies, visa
da atjautė artimą ir ir bė
don patekusiems padėdavo. 
Užteks paminėti kad ir tau
tiete Oną Mikalauskienę, 
kurią išėmė iš New Lisben 
ligoninės ir laikė pas save, 
kol pastaroji susirado dar
bą. Laikė taip pat ir šios 
dukterį, nereikalaudama jo
kio atlyginimo už pagalbą. 
Dar ir dabar, būdama našlė

I

m. vasario 21 d. ir su kuriuo 
gražiai išgyveno 49 metus 
iki vyro mirties.

Ištekėjus apsigyveno pas 
; vyrą Cheltenham, Pa., kuris 
I dirbo kastuvų dirbtuvėje, 
i 1911 m. vyrui gavus darbą 
i automobilių taisymo dirbtu- 
, vėje Philadelphijoj,—Alek- 
i sandra šeimininkavo, laikė 
i nuomininkus ir smulkių pre
kių krautuvėlę, nes vyro pa
jamų buvo permaža išlaiky
ti 7 asmenų šeimai. Čia ji 
augino 3 sūnus—Vytautą, 
Algirdą ir Evaristą ir 2 duk- 

j teris—Aleksandrą ir Aldo
ną.

Atvykusi į šią šalį neraš
tinga, jubiliatė dar pirmais 
atvykimo metais pati savo 
jėgomis pramoko skaityti ir 
rašyti. Užsiprenumeravo net 
tris lietuviu laikraščius: — 
"Lietuvą“, "Keleivį“ ir "Lie
tuvos Ūkininką."

Aleksandra Jatužienė, 
nors ir apsikrovusi darbais, 
gyvendama Philadelphijoj, 

aktyviai dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime, pa
vyzdžiui, Phila. Lietuvių 
Vaidintojų Mėgėjų Rately 
vaidindama įvairias roles 
pastatymuose. Jubiliatė taip 
pat rado laiko dalyvauti cho
ruose. Buvo choristė Lietu
vių Socialistų I kuopos miš
riame chore ir, be to, 4-rius

TURIME LIETUVOS
ISTORIJĄ

Ben. Rutkūnas

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947

PS. Prie šių sveikinimų psl., su trimis žemėlapiais 
prisideda ir Keleivio redak- ir daug paveikslų. Kaina 12 
ei ja, kurios uoli bendradar- dolerių.ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LEAVE YOUR TEARS IN LIETUVA BUDO, 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

THE RED STAR, rašoma apie 
komunistų įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų, kaina ...........$0.75.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuviij istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viešais $5.00, minkštais 
viišais  ................................... $4.00
kaina  ............................. $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ..................................... $5.00.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENO.TANT, “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kama .....................  $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

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

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

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro 
manas iš žemaičių Kalvarijos pra 
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.0t

NEMUNO- SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
PbI. Kaina............................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .........................  $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos5 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ................................. $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu :
KELEIVIS

636 E. Broadvvay ------:------ So. Boston 27, Mass.
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bė jubiliatė yra buvusi, ji ne
pamiršta Keleivio ir iki šiol.

VISIEMS NEPAPRASTA 
NAUJIENA

Jau išspausdinta žinomo 
rašytojo A. Giedriaus apy
saka "Murklys“. Tai labai 
graži apysaka, kuria džiaug
sis tiek jaunieji, tiek senieji 
knygos mėgėjai. Dovanokite 
ją Kalėdų proga! Kaina— 
tik $1.80.

I

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

už 50 centų.

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 .... $3.50

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

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

KQDEL AŠ NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ...................... 20 Cnt.

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.....................$0.75

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

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

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

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

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim-, 
butienS, J. Gimbutas, J. Lingis, J.
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ..................................... $5.00.

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

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

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

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

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

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

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

DĖL 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 

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ..................................... 50 Ct.
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tus ir
ja, nuo 1963 metų Baltas jų 
nebegaus. Labai daug pa
stangų padėjom šiemet iš
gauti iš JAV valdžios mais-

nemunių ocuiau . . , , . .. , • v ,
kartais peikdavo Balfo mil- jnasas bendrai lietuvių sal- 

f įvairius miltelius, de- Pai slekla 10’00(l dolc, ,ų'

minėms reiškiame gilią užuojautą.

S. ir M. Michelsonai.

GRAŽI SUKNELĖ
ANTANUI STANIŠKIUI mirus,

jo liūdinčiai žmonai, dukterinis, broliams ir visiems jo gi-

Vokietijoje. Neseniai atėjo

nepaisant paskirų Balfo am. 
basadorių. Jų visų metinis

Individualios Balfo siuntos

Baltas tebetęsia individu
alų lietuviškų šeimų šelpi- Skautai gražiai paminėjo 

savo sukaktį
[ tuos siuntiniais. Labai daug I • •

"Mokyklos Draugams“ 
mus aplankius

Nei miltų, nei pieno miltelių ■

Daugelis tremtinių seniau

LClULl on V VU4UZ41U0 ... T 1 *
to lietuviams tremtiniams l™11™08 .l’asauį10. kias- 
-............... I f----------x------- 1 -----
v uAicii iu iv. iicovuiai avviJi .... . •
iš Washingtono, D.C, toks|s?“ntlnl,i. su. naVomls. ™e’

! dziagomis siunčiama į So
vietų Sąjungą ir į Lietuvą, 
vartotų rūbų ir vaistų Lenki
jon, o taip pat ir į įvairius 

, kitus kraštus. Tai didelis ir 
sunkus darbas ir didelės iš
laidos. Atrodo, kad į indivi
dualią šalpą teks pervesti ir 
Vokietijos lietuvius.

Norint, Balfo Centras ga
li patarnauti ir privačioms 
siuntoms, tik reikia parašyt: 

Balfas, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.
Nėra Sandaros, o Balfe 

veikia sandariečiai

Sandaros organizacija, 
viena iš Balfo tėvų ir steigė
jų, nerado galima šiemet 
pristatyti XI Balfo seimui 
trijų kandidatų į Balfo di- 
rektoriatą. Tačiau pats sei
mas išsirinko direktoriais

atsakas: ”... Vokiečių Fede
ralinė valdžia yra priešingai 
(Balfo) maisto įvežimui, nes, * 
nėra nei ekonominio, nei po
litinio reikalo tai programai 
tęsti 1963 metais.“ Žinia, 
vokiečiams taip pareiškus, 
amerikiečiai atsisako maisto 
duoti.

Visa tai reiškia Balfui 
naują rūpestį ir padidintas 
išlaidas tremtinių individu
aliai šalpai Vak. Vokietijoj. 
Mat, reikės daugiau pinigų, 
daugiau individualių siuntų 
ir daugiau darbo Balfo tar
nautojams, kad būtų galima 
nors šiek tiek išlyginti šį 
maisto nuostolį. Balfo orga
nizacija yra gavusi virš sep
tynių milionų svarų įvairaus 
maisto, kurį gabendavo 
tremtiniams maistui page- 

| kelis gerus sandariečius ir 
Vienas atvyko be garantijų dar geresnius balfininkus. 

t . vinilo
Po pusės metų didelių pa-! 

stangų Balfui pavyko atga-į 
benti į JAV iš Prancūzijos 
lietuvių Dudėnų šeimą. Da
rėm dokumentus trylikai as
menų, o atvyko keturiolika. 
Vienas vaikutis užgimė prieš 
pat išvykstant ir atkeliavo į 
New Yorką "Mozės lopše
lyje.“ Dudėnai yra vilnie
čiai ; jie daug vargo įvairio
se Europos stovyklose. Juos 
sutiko įkurdinti Clevelande 
vietos Balfo skyriaus pirmi
ninkas Povilas Banionis. Tai 
labai drąsus Banionio ryž
tas, kuris tik visų vietos lie
tuvių talka galės pasisekti. 
Dudėnų gausios šeimos at
vykimą į JAV atžymėjo vie
tos amerikiečių spauda.

Prieš pusmetį Balfo atga
benta dešimties galvų šeima 
(Ilginiai), nuvykusi į Provi- 
dence, R.I., susilaukė vie
nuolikto nario; jie kuriasi 
labai vargingai,jiems dar 
visko trūksta.

Judrios Balfo moterys

Šių metų Balfo vajų New 
Yorke veda moterys, vadov. 
dr. Labanauskaitės. Į jų pra
šymus aukų per dvi savaites 
atsiliepė 181 lietuvis sama
rietis. Jie jau suaukojo 1,727 
dolerius. Metinis New Yor
ko aukotojų Balfui skaičius 
būna 700 ir aukų Balfas gau
na per 6,000 dolerių. Taigi 
ponioms balfininkėms dar 
reikia palinkėti sėkmės "be
lipant į kalną“. New Yorko 
valstybėje šiuo metu veda
mi Balfo vajai Great Neck, 
Yonkers, Amsterdam, Big- 
hamton, Rochester ir Utica,

į Gaila, "Sandara“ jau kuris 
i laikas nespausdina ir Balfo 
Centro pranešimų.

Neseniai Brockton, Mass., 
Sandaros svetainėje, įvyko 
tikrai šauni Balfo vakarienė, 
kuriai surengti daug dirbo 
vietos sandariečiai. Gaila, 
neteko matyti spaudoje pla
tesnio tos vakarienės apra
šymo, o tai buvo vienas iš 
pavyzdingiausių Balfo pa
rengimų. Ypatingas džiaugs
mas buvo matyti visų grupių 
ir pažiūrų žmones, prie ben
dro stalo besitariančius, 
kaip geriau padėti vargelin 
patekusiam broliui lietuviui. 
Brocktone neteko girdėti jo
kio priekaišto Balfui, o Bal. 
fo reikalų vedėjas geresnio 
lietuvių visuomenės susiar
tinimo ir talkos Balfui nega
lėjo nė pageidauti.

Kun. L. Jankus, 
Balfo reik, vedėjas.

ISGROBSTĖ NAUJĄJĄ 
PARTIJOS ISTORIJĄ

Joan Leslie New Yorke ro
do šitokią suknelę jaunom 
mergaitėms.

i

kai Stalinas vykdęs "atsi
skaitymo“ politiką. Naujoji 
istorija liudija, kad jos auto
riai pripažino ideologo- Sus- 
lovo tezę — šis tvirtina, kad 
nors Stalinas stabdęs sovie
tinės bendruomenės plėtrą, 
tačiau negalėjęs pakenkti 
krašto pažangai bei Lenino 
sukurtiesiems partijos pa
grindams.

i

(E) Lapkričio 15 d. Mask. 
vos knygynuose pradėta 
pardavinėti naujoji komu
nistų partijos istorija, iš vi
so 784 psl., buvo bematant 
išpirkta. Naująją istoriją pa
rengė 11 asmenų kolegija, 
atspausdinta 1 mil. egz. tira
žo. Ji sukėlė dėmesį pirmau
sią dėl joje paskelbtų, doku
mentais paremtų, įvairių 
Stalino klaidų. Knygoje iš
kelta, kad asmens kultas at
siradęs dar 17 partijos su
važiavimo metu, 1934 m. 
Esą, jis šlykščiausiai pasi
reiškęs nužudžius Kyrovą,
-------—------ .--------------MES ATLIEKAME...VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

I

VIETINES ŽINIOS

Liežuvis žmogui duotas, kad 
galėtų slėpti savo mintis.

Talairanas

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Darbo departamentas spėja, 
kad JAV dirbančiųjų skaičius 
nuo 1960 m. iki 1970 m. padidės 
12 su puse milionų ir pasieks 85 
su puse milionus, o 1975 m. dir
bančiųjų bus 93 mil.

Norėčiau susipažinti su pa
vieniu žmogumi apie 65 metų, 
kuris myli gamtą ir notėtų apsi
gyventi ant farmos.

Malonėkite atsišaukti:
Mrs. P. S.
P. O. Box 190 
Peru, Ind.

(49)

Praeitą sekmadienį, gruo. 
džio 2 d., So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje Hartfordo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Teatro Grupė suvai
dino L. Fuldos 4 v. komedi
ją "Mokyklos Draugai“.

Veikalą režisavo ir pats 
jame vaidino aktorius Vita
lis Žukauskas, o hartfordie- 
čiai spektaklio dalyviai bu
vo: Eugenija G. Šliogerienė, 
Izabelė Simanauskienė, Jad
vyga Navasaitienė, Regina 
Stirbytė, Juozas Raškys, Vy
tautas Zdanys, Petras Sima- 
nauskas, Matas Palubinskas. 
Veikalui dekoracijas piešė 
dr. Marija Žukauskienė, ku
riai, atrodo, menas yra daug 
arčiau prie širdies, negu kuri 
kita profesija. Dekoracijas 
"sukalė“ Antanas Ambra- 
zas, gi scenos apšvietimą 
tvarkė Vytautas Paškevi
čius.

Ši dar iš Lietuvos teatro 
laikų atsimenama komedija, 
kurion buvo Įdėta daug reži
sieriaus ir vaidintojų darbo, 
mūsų publikos buvo sutikta 
su gyva reakcija ir šiltais 
aplodismentais. Nors veika
le ir nėra kažkokių įmantres
nių situacijų ar gilesnių pro.

Bostono skautai gruodžio 
1 d. minėjo Lietuvių Skautų 
S-gos 45 m. sukaktį. Skau
tų ir jų tėvų prisirinko pilna 
L. Piliečių Klubo didžioji 
salė. Buvo atvykusių net iš 
Providence, Kennebunkpor- 
to ir kt. Malonu buvo žiūrėti 
į didelį išrikiuotą skautų ir 
skaučių būrį. Esama tikrai 
gražaus jaunimo Bostone, 
susispietusio į skautų orga
nizaciją! Didelį darbą dirba 
jos vadai.

Iškilmingos sueigos metu, 
kuriai vadovavo V. Damb
rauskas, buvo pakrikštytos 
skaučių Pakražantės drau
govės ir Baltijos tunto vėlia
vos. Pirmosios kūmai buvo 
Irena Galinienė ir Viktoras 
Kubilius, antrosios Laima 
Jasaitienė ir Stasys Jurgele
vičius.

Eilė pasižymėjusių skau
tų buvo apdovanoti knygo
mis, o G. Galinytė, A. Kubi- 
liūtė ir D. Mučinskaitė net 
ordinais. Buvusios tuntinin- 
kės E. Gimbutienė, L. Čepie
nė, O. Mučinskienė, I. Ne- 
nortienė, V. Kleinienė buvo 
papuoštos gėlių puokštėmis.

Senas skautų veikėjas 
inž. dr. J. Gimbutas savo

SANDĖLIS VISOKIŲ 

ARBATOS ir ŽOLIŲ 
prieinamiausią kaina

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pagal 

pareikalavjmą

PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 

ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensiios, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORA L HF.RB COMPANY 
BOX 305, CLINTON, INDIANA 

DEPT. 5
PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 

i neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.

I

Noriu susipažinti su našliu ar 
vaikinu nuo 50 iki 60 metų am
žiaus. Esu našlė, vienai nubodu 
gyventi. Prašom rašytii adresu:

Mrs. Rose Stogis
911 W 19th Place
Chicago 8, III. (50

sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no- !

I

I
1

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

i

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

>

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

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.

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

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

462

U-Pranas Naujokaitis:
PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2-00.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Dabartinio Perversmo 
Priežastys

Ar turi šitas

blemų, o tik tradicinė mote- žody ragino skautus aukotis 
riškų "raguotumų“ bei vy
riškųjų "kentėjimų“ pašai
pa, žiūrovą šie "gyvieji pa
veikslai“ patraukė gal ir dėl 
to, kad jų modelių yra ir 
mūsų realiam gyvenime, ar 
jų buvo net ir toj pačioj sa
lėje.

Hartfordiečiai, savo reži
sieriaus vadovaujami, nuo
širdžiai siekė sceninio leng
vumo, taip reikalingo tokiai 
komedijai, stengėsi nepra
žudyti žodį, pernešti į pub
liką sąmojingą repliką. Tai 
ilgo ir kruopštaus pasiruoši
mo vaisius, entuziastingi 
žingsniai į sceninę kūrybą.

Suprantama, komedijoj 
geriausias pavyzdys buvo 
pats režisierius Vitalis Žu
kauskas, kuris, nors ir vai
dindamas vietoj neatvyku- 
sio hartfordiečio, įkvėpė 
paskiroms scenoms daug gy
vumo, vaidintojams drąsos 
ir akivaizdžiai parodė, koks 
turi būti tokios komedijos 
aktorius.

Šiuo metu, kada teatrinė 
veikla yra visuotiniai prige
susi,, šios atgijusios trupės 
optimistinės pastangos yra 
tikrai vertintinos ir remtinos. 
Juk nebodami su spektaklio 
parengimu susijusių didelių 
rūpesčių ir vargo, kurį ten
ka pakelti kelionėse iš kolo
nijos į koloniją, jie kantriai 
neša scenos meilės žiburėlį, 
tuo ir kitus žadindami šiai 
kūrybai. Telinkėtina būtų, 
kad atsirastų daugiau priei
namų lietuviškų veikalų, ku
rie vaidintojų darbą dar 
daugiau įprasmintų.

Publikos susirinko gal net 
daugiau kaip 500.

viskam, kas gera, mažiukų' 
dėmesį atkreipė ir į medelių 
saugojimą, kurie čia be pasi
gailėjimo laužomi.

Meninėje dalyje suvaidin
ta Gyvulių teismas ir Kati-i 
nelis ir gaidelis. Paskutinia
jame ypač ryškios savo ga
bumais pasirodė dvi Birutės 
—Adomavičiūtė ir Vaičjur- 
gytė. Tuos vaidinimus pa
ruošė Paulina Kalvaitienė.

Be to, dainavo Kenne- 
bunkporto berniukų choras.

Skautų mamytės buvo pa
gaminusios gardžių užkan
džių, kurių pasisotinę, vyr. 
skautai ir jų tėvai kas šoko, 
kas šnekučiavosi iki reikėjo 
skirstytis. Gražus buvo skau
tų sukakties minėjimas.

Pora mažų pastabų. Skau- 
i tai savo parengimų neturėtų 
vėlinti. Šis prasidėjo net 45 
minutėm vėliau, negu buvo 
skelbta. Kalti tėvai, laiku 
neatvežę vaikų.

Sueigos ceremonijos nėra Į 
juokai, todėl jose reikia iš
laikyti rimtį. Nedera šaipy
tis, kai iššaukiama apdova
nojimui ar kitais atvejais.

Ž-is

i

Jieškojimai
Ieškau savo sūnų: Antano, Ber
nardo ir Juozo Balčiūnų. Jie_ gy
veno Nevvarke, N. J., vėliau 
New Yorke (Bronx’e). Duosiu 
$10 tam, kuris pirmas praneš 

j man jų adresus. Pranešti “Ke- 
I leivis" (Juozas Balčiūnas),

Tos knygos gaunamos ir * 636 Broadvvay, So. Boston, 27. 
Keleivio administracijoj. Mass- (50

Piktas piktą ' gimdo.

FLORIDA

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina .................. $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina . . $0.75 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na .................................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksnių trage- 
kaina .......................... $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na .................................. $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 

‘STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina .............. $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................. $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS IJ ETU- 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 nsl., kaina .. $5.00 

ANARCHIZMAS, 29 psl., kai
na .................................. $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K.
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina .................. $1.00

DELKO žxVlOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSISTADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 nsl., kaina . . $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 nsl.. kaina . . $0.25 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina .......................... $0.20

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10

GYVULIŲ 
kaina 75

ŠLIUBTNĖ 
mo komedija, 
kaina ............

ALKOHOLIS IR. 
kaina .......................... $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................. $0.75

LIAUDIES DATNOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina .......................... $1.50

PARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis, Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina .................$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS 96 pO . k-'ina . . $0 25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................. $0.30
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS

636 Broadvvay
So Roeion 27. Maso

i

žmogaus amžinieji namai
Kaip mes galime patapti per

galėtojais? Viešpats yra sakęs: 
“Apsaugok savo širdį tikrai; nes 
iš jos išeina gyvybė.” Iš širdies 
išeina svarbus klausimas, į kurį 
turi atsakyti kiekvienas krikš
čionis, nes ant to klausimo rymo 
jo amžinas gyvenimas arba am
žina mirtis; kas nori gauti amži
nojo gyvenimo atlyginimą, tas 
tegul užlaiko nepagadintą širdį. 
Todėl šventraštis sako: “Už vis
ką labiau saugok savo širdį.” 
(Sal. p. žodžiai 4:23). Mes turi
me saugotis, kad jokia pikta 
šaknis neįeitų ir nepasiliktų 
mūsų širdyje. “Nes Viešpaties 
Dievo akys mato visas šalis, 
kad jis padrąsintų tuos, kurie 
iš visos širdies prie jo laikosi.” 
—Karalių Nūs. 16:9.

švari širdis reiškia meilės pil
ną širdį, nesaumylingą širdį. To
dėl tokia širdis būtinai turės 
būti linksma. Kuris tik įėjo į 
Viešpaties linksmybę ir pasilie
ka toje linksmybėje, tas links
mai tarnauja Viešpačiui ir apsa
ko jo pranešimą apie karaliją, 
kokiu tik būdu Viešpats leidžia 
jam taip daryti. Todėl kas nori 
pergalėti, tas turi užlaikyti šva
rią širdį—uoliai tarnauti mūsų 
Karaliui, būti gerai apsipažinu- 
siu su Dievo tikslais ir gerai pri
žiūrinčiu karalijos reikalus, ku
rie jam pavesti; ir visuomet rei
kia saugotis, kad to visko prie
žastimi būtų meilė. Save reikia 
užmiršti; reikia nesaumylingai 
ir meilingai atiduoti ir naudoti 
save Viešpaties tarnyboje ir 
tarnauti jo žmonėms.

Skelbia:

i

i

centų
PROTAS, 212 psl., 
centai.
IŠKILMĖ, 1 veiks- 

29 psl., kai- 
..........  $0.25 
, KŪDIKIAI,

I

William Shimkus, 3308 Lincoln Avė. 
C’leveland 34, Ohio

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Mūro namas 5 kambarių ir 
garažas, 1 ir pusė akerio žemės, 
dar 5 namus galima pastatyti 
ant tos žemės. Visa žemė apso
dinta palmėmis ir vaismedžiais: 
mingų 30, avokadų 10, bananų 
50, vyšnių 4, kaknatų 4 ir viso
kių daržovių ir strawberių (avie
čių) po biskį. Vidury miesto, 45 
blokai ligi marių, antra gatvė 
nuo parko ir didelio kelio, 42nd 
Avė. busų lainė ir storai.

Priežastis pardavimo: pase
nau, per vasarą moteris išva- 
žiuoia nas savo vaikus i Rinv- 
hamton, N.Y., o per žiemą bū
na Floridoj. Atsiėmiau divarsą 
nuo moteries 16 november 1962 
m. Vienam apsidirbti persunkti. 
Parduosiu pigiai. Rašykit arba 
atvažiuokit :

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

(49)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. ■
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių koloni.jbse, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

Vietines žinios< ... .............
Nepraleiskime progos 
išgirsti Dan Kuraitį

Dan Kuraičio iš Chicagos 
atvykimas su pranešimu ir 
filmais iš pavergtosios Lie
tuvos gyvenimo yra puiki 
proga susipažinti su tikrąja 
padėtimi mūsų tėvų žemėje. 
Iš tikrųjų tai reta, vieninte
lė proga, kuri kažin ar kada 
vėl pasikartos. Tad nepra
leiskime jos.

Ateinantį penktadienį, 
gruodžio 7 d. 7 vai. vakare 
lJan Kuraitis kalbės ir fil
mus rodys Sandaros salėje 
Brocktone, o šeštadienį, 
gruodžio 8 d. 7 vai. vakare 
jį išgirsime So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos di
džiojoje salėje So. Bostone. 
Taigi, kiekvienas turi netgi 
pasirinkimą vietos ir laiko 
atžvilgiu. Taip susitvarkyta 
todėl, kad galimai daugiau 
lietuvių galėtų išgirsti pasa
kojimą ir pamatyti filmą a- 
pie gyvenimą pavergtoje 
Lietuvoje iš žmogaus, kuris 
praėjusią vasarą ten lankė
si ir turėjo tiek nuotykių, 
jog buvo baimės dėl jo sau
gumo ir grįžimo.

Dan Kuraičio įspūdžiai ir 
filmai iš pavergtosios Lie
tuvos gyvenimo susilaukė 
didelio susidomėjimo laisvo
jo pasaulio lietuvių tarpe ne 
tik todėl, kad Dan Kuraitis 
turėjo ypatingų sunkumų ir 
nuotykių savo kelionėje, bet 
taip pat todėl, kad dar 1930 
metais jam teko matyti lais
vą Lietuvą. Taigi, jo pasako
jimas yra akivaizdaus liudi
ninko pasisakymas apie du 
skirtingus pasaulius, apie 
šviesą ir tamsą mūsų seno
joje tėvynėje.

Kai kiti pavergtosios Lie
tuvos lankytojai nemokėjo į- 
žiūrėti tikrojo gyvenimo ko
munistinėje priespaudoje ar 
neturėjo drąsos apie jį pa
pasakoti, tai Dan Kuraitis 
pasižymi lygiai pastabumu 
ir drąsa vadinti daiktus tik
raisiais vardais. Tai didysis 
keliautojas, kuris aplankė 
beveik visą pasaulį, pastebė
damas jame tai, ko kiti ne
matė. Savo keliones jis pra
dėjo dar 1930 m. Iš jų jau 
yra parašęs tris knygas, dėl 
kurių vienos buvo kamanti- 
nėjąmas paskutinėje savo 
kelionėje po pavergtą Lietu, 
vą.

Patys nepraleiskime pro
gos ir kitus paraginkime iš-

L. Darbininkų Dr-jos 
susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos susirinkimas 
bus šį sekmadienį, gruodžio 
9 d., 2 vai. popiet So. Bosto
no L. Piliečių Dr-jos patal
pose. Jame komisija duos 
kortų vakaro, o valdyba vi
sų metų veiklos apyskaitą, 
bus renkama nauja valdyba.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Sekr. N. Jonuška

L. Bendruomenės Bosto
no Apylinkė šį sekmadienį, 
gruodžio 9 d., So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos salėje mi
ni savo dešimtmetį. Minėji
mo pradžia 5 vai. popiet.

Jame kalbės Centro val
dybos pirmininkas J. Jasai
tis, specialiai atvykęs iš Chi. 
cagos. Meninę programos 
dalį atliks baleto grupė, va
dovaujama Tatjanos Babuš- 
kinaitės . Vasiliauskienės,! 
Bostono L. Dramos Sambū
rio nariai Antanas Vilėniš- 
kis, Jurgis Jašinskas ir kt.

Vėliau bus šokiai, vaišės.
Pelnas skiriamas kultūri

niams reikalams.
Rengėjai kviečia visus 

minėjime gausiai dalyvauti.

Sužeidė A. Kropą

Juozas 
gražų 
Lietu- 

Sambū.

Pasveikino šokių sambūrį
I ---------

Albertui Kropui, lapkri-j Lietuvos atstovas 
čio 30 d. rytą važiuojant į Kajeckas atsiuntė 
darbą automobilium, kurį sveikinimą Bostono 
vairavo kitas asmuo, įvyko vių Tautinių šokių
nelaimė: jis buvo sunkiai■ riui ir jo vadovei Onai Ivaš- 
sužeistas, labai nukentėjo! kienei. Jis linki ir ateityje 
galva, bet, ligoninėje šutei-; taip pat uoliai puoselėti lie- 
kus pagalbą, paaiškėjo, kad' 
kaušas nesulaužytas, nenu-j 
kentėjo ir akys, tačiau gy-! 
dytis teks ilgokai. Linkime 
ligoniui greičiau pasveikti.

Albertas yra žinomų vei
kėjų Antaninos ir Jurgio 
Kropų sūnus.

tuvių tautinius šokius ir jais 
garsinti lietuvių vardą ame
rikiečių tarpe. Lapkričio 25 
d. sukako 25 metai, ika 
Sambūris pradėjo veikti.

Rinkiminės nuotaikos 
Šurum-burume

SKAITYTOJŲ BALSAI

S. Michelsonui esu dėkingas

Perskaičiau Stasio Mi-j 
chelsono parašytą knygą! 
“Lietuvių išeivija Ameriko
je.” Tai labai įdomi knyga, 
visiems suprantamai para
šyta. Kiekvienas, kas domi
si Amerikos lietuvių gyveni
mu, turėtų ją įsigyti ir per
skaityti. Gera dovana Kalė
dų proga.

Paul Kazlauskas
Detroit, Mich.

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOK1UTĖ)
O P T OME T R I S T Ė 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais—uždara
145 BROADVVAY

ŠOU 1 H BOSTON, MASS.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

girsti Dan Kuraitį ir pama-

Sj ketvirtadienį 
Pabaltiečių koncertas

Ketvirtadienį, gruodžio 6 
d., 8:30 vai. vak., Jordan! 
Hali salėje bus Pabaltie- ! 
čių Dr-jos rengiamas koncer
tas, kurio programą atliks 
latvių operos solistė Ludmi- 
Ia Sepe.

Visi kviečiami ateiti pasi
klausyti geros dainininkės. 
Atėję turėsite malonumo ir 
kartu paremsite didelį kul
tūrinį darbą, kurį dirba mi
nėta draugija.

Bilietų galima gauti prie 
įėjimo, kaina $1.80 ir $2.75.

Užsakė Keleivį dovanų

Nellie Walentaitė Kalėdų 
proga užsakė savo motinai, 
gyv. Newburyport, Mass., 
Keleivį ir 1963 m. kalendo
rių.

DĖKOS METUS

Jei savo bičiuliui išrašysi 
Keleivį, jis tau bus dėkingas 
ištisus metus.

Ianello laisvas

Massachusetts seimelio 
narys Charles Ianello jau 
laisvas. Teismas jį buvo nu
baudęs kalėti 12 mėn. už 
Metropolitan District Com- 
mission apvogimą vykdant 
pagal sutartį šaligatvio tie
simą.

Ianello atsėdėjo tik 4 mė
nesius. o nuo likusios baus
mės komisija jį atleido, ma
nydama, esą, jis jau pasi
taisęs ir nesąs pavojingas.

Ianello į seimelį išrenka
mas jau 7 kartus. Paskutinį 
kartą buvo išrinktas šių me
tų lapkričio 6 d. sėdintis ka
lėjime.

tyti jo filmus iš pavergtosios 
Lietuvos gyvenimo.

Laisvės Varpo ValdybaTrans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJGLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 876? 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maištas. Visi dokumentai 
pariiošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 4F 
valandas nuo jų priėmimo,—Oro paštu—tų pačių dienų. Persiuntimo išlaidą; 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. .
Medžiagas, odas, skarytes, megztinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siusti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” . x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų. 

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo f) iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto Iki 2 vai. popiet..

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Susirinks SLA 43 kuopa

SLA 43 kuopos susirinki
mas bus trečiadienį, gruo
džio 12 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose. Pradžia 7:30 vai. v.

Šitame susirinkime bus i 
renkama kuopos valdyba,' 
todėl visų narių pareiga su
sirinkime dalyvauti ir prisi
dėti prie tinkamų asmenų į! 
kuopos vadovybę išrinkimo. I

Pažiūrėkite į savo mokes
čių knygutę, ar esate užsi
mokėję mokestį. Jei ne, su
sirinkime galėsite sumokėti.

Nepamirškite atsivesti sa
vo draugų ir pažįstamų įsi
rašyti į šią garbingą, visiem 
naudingą organizaciją — 
Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje.

Juozas Lekys
Sekretorius

Gruodžio 6 d. Jordan Ilall sa
lėje dainininkės Liudmilos Sepe 
koncertas. Rengia Pabaltiečių 
Draugija.

* * *
8 d. 7 vai. vak. So.
Piliečiu Dr-jos salėj

Gruodžio 
Bostono L. 
Dan Kuraičio paskaita apie Lie
tuvą ir filmas. Rengia Laisvės 
Varpas.

* * *

Gruodžio 9 d. L. Piliečių Dr- 
jos HI aukšto salėje "Bendruo
menės Diena.“

♦ ♦ ♦

Gruodžio 23 d. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos Kalėdų eglutė na
rių vaikams.

* * ♦

Vasario 10 d. Bendruomenės 
banketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

* * *
Kovo 8 d. Jordan Hali salėje 

dainininkės 
koncertas.. 
Draugija.

Danos Stankaitytės
Rengia Paballiečiu

* * *
21 d. So. Bostono

..Nesigirk audeklu, kol dar Ii- 
j nai nepasėti.

So. Bostono L. Piliečių! 
Draugijos nariams gruodžio i O .1 — v., i2 d. surengtame Šurum-bu
rume atsilankė apie 900 na
rių. Jame nariai galėjo vel
tui gauti 2 stikleliu degtinės, 
2 bankas alaus, 2 sumušti
nius ir pasišokti, kiek tik no
rėjo.

Daugelio pokalbiai sukosi 
apie rinkimus, kurie bus 
gruodžio 20 d.

BUTAS NUOMAI
So. Bostone City Point, netoli 
‘L’ gatvės maudynių, pirmame 
aukšte butas iš 3 kambarių ir 
vonios. Yra naujas baltas pe
čius virti ir šildyti, balta sinku, 
vonia su dušu, karštas vanduo, 
ąžuolinės grindys ir kt. Teirau
tis telefonu: AN 8-2814.

Bendruomenininkų 
pasitarimas

I
Lietuvių Bendruomenės 

Bostono apygardos ir apy
linkių valdybų pasitarimas 
bus šį sekmadienį, gruodžio 
9 d., 1 vai. popiet ne Lietu
vių Dr-jos, bet Tautinės S- 
gos salėje. Jame dalyvaus ir. 
Centro valdybos pirminin
kas J. Jasaitis ir Chicagos.

NECUH1 SIUVAMA MAŠINA
1960 Modelis

•'tebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
./riginaie su penkių metų garantija 
,'2o uz viską galima moaeti po $l.Zb 

per savaitę.
HA 6-3900

Vaclovas Gervynas eina 
į verslą

Per eilę metų dirbęs prie 
automobilių taisymo V. Ger
vynas šiomis dienomis pra
dėjo verstis automobilių 
pardavinėjimu. Pardavinėja 
Yankee-Dodge ir kitokius 
automobilius bei sunkveži
mius. Naujo verslininko na
mų adresas yra 803 Broad- 
way, o įstaigos adresas — 
2262 Dorchester Avė., tele
fonas 296-9200,

Sandariečiai rinks 
vadovybę

Sandaros 7 kuopa susi
rinks sekmadienį, gi-uodžio 
16 d. 2 vai. popiet savo pa
talpose. Jame, be kitų svar
bių reikalų, bus ir kuopos 
valdybos rinkimai.

Kadangi lapkričio 18 d. 
po Apskrities suvažiavimo 
surengta blynų vakarienė 
visiems labai patiko, tai ir 
gruodžio 16 d. po susirinki
mo taip pat bus vaišės, tik 
šį kartą jau tikra vakarienė, 
nes bus ne tik gardžių val
gių, bet ir gėrimų. Tai bus 
prastinis sandariečių prieš
kalėdinis pobūvis. Jo pra
džia 5 vai. vak.

Visi nariai su savo drau
gais kviečiami susirinkime 
ir vakarienėj dalyvauti.

Juozas Lekys

Balandžio
L. Piliečių Dr-jos salėje Lietu
vių radijo korp. talentų popietė.

* ♦ ♦

Balandžio 26 d. Jordan Hali 
salėje smuikininko Voldemaro 
Rushevics koncertas. 
Pabaltiečių Draugija.

♦ ♦ ♦

Gegužės 12 d. Laisvės Varpo 
banketas L. Piliečių Dr-jos salėj.

Birželio 23 d. Laisvės Varpo 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

NEBRANGIAI PARDUODAMI 
automobilio ratai su sniego pa
dangom,—mažai vartoti.

Tinka automobiliui Chevrolet 
1950-1955 metų.

12 Swallow St.
So. Boston27, Mass. 
Telef. AN 8-9264

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

>ay Vietų Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary I’ublic
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS
L1CENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
„iems, parduodantiems, ir drau- 
Jžiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Ol'fice A V 8-4144 
tęs. A V 8-4144 ir CO 5-8841

PRANEŠIMAS

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan

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.

Rengia

* * *
Spalio 6 d. Balfo metinis ban

ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

* * *
Spalio 13 d. Laisvės Varpo 

banketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo įstaigos 359 W. 
BROADVVAY, SO. BOS
TON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Gauta naujų prekių: įvai
rių moteriškų ir vyriškų odi
nių paltų ir žaketų.

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną: 

AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

1

Dr. J. Pašakarnio
t

I

<

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus ,

447 BROADWAY
South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth St.,

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

Telefonas AN 8-3630

i

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 (’olumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Sandariečiai sutiks 
Naujus Metus

Sandaros 7 kuopa kasmet 
rengia Naujųjų Metų sutiki
mą. Jis rengiamas ir šiemet, 
pradžia gruodžio 31 d. 8 
vai. vakaro.

Visi nariai ir jų bičiuliai, 
kurie nori linksmai N. Me
tus pasitikti su sandarie- 
čiais, kviečiami jau dabar 
užsisakyti vietas pas kuopos 
valdybos narius.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

J PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTEIl RELAY
• HI-LIMIT CONTROL

• COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

Valandų aptarnavimas

Anksto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

j Draudžiame nuo polio, viso- 
j kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

\Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

,Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
( X RA Y

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

^VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord RtL. Billerira, Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

24

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

f Dažau ir Taisau 1 *
................................................ 4

Lipdau popierius ir taisau*
4
4
4
4
4
4
-)
4
4
4 
■i 

g, XV.. 4

f Namus iš lauko ir viduje. 4 
K J
t viską, ką pataisyti reikia.
f Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
f JONAS STARINSKAS

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

fb 
H-
£

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

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

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

Ii

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

^★★**********A********
■k«
*
*
*
*
*

r**********A***********į

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil J 
License No. 4839 ?

I Gazo šilimą permainyti $265 j
Telefonas: CO 5-5839 J

12 MT. VERNON STREET J
DORCHESTER 25, MASS. ♦ 

***★★★★*****>,$

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

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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