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Kongresas Dar Nesutarė 
Savo Vidaus Tvarkymosi

Kongreso Abi Dalys Dar Aiškinasi, Kaip Tvarkytis Vi
duje; Atstovų Rūmų Pietinių Valstijų Kongresmonai 

Linksta Bendradarbiauti Su Republ ikona is; Šią
Savaitę Gal Jau Išsispręs Komisijų Sąstatas.

Pereitą savaitą naujasis 
87-tasis kongresas pradėjo 
svarstyti savo darbų tvar
ką ir komisijų sūdai ymą.

Kongreso komisijos yra 
labai svarbios, nuo jų pri
klauso Įstatymų svarstymas, 
nuo komisijų sąstato parei
na ir jų darbas, o pats kon
gresas dažniausiai savo ko
misijų pasiūlymus priima.

Į komisijas atstovai ir se
natoriai yra skiriami pagal 
jų buvimo laiką kongrese,

Prancūzai Balsavo 
Ui De Gaulle Planų

Prancūzijoj ir Alžerijoj, 
pereitos savaitės gale ir į 
sekmadienį buvo visuotinas 
gyventojų balsavimas dėl 
suteikimo Alžerijai auto
nominių teisių. Prieš Pian- 
cūzijos vyriausybės siūlymą} 
pasisakė Alžėrijos arabai 
nacionalistai ir prancūzai 
nacionalistai, bet gyventojų 

juo kas daugiau meūl sėdi dauguma prezidento dėl 
kongrese, juo svarbesnes pauIle siūlymą parėmė, nors į 
vietas jis užima komisijose. ** nelabai žymia dauguma. į 
Todėl pietinių valstijų de- Už suteikimą Alžėrijos gy-Į 
mokiatai kongresmonai ir ventojams autonomijos pa- 
senatoriai, dėl tose valstijo- sįsakė, dauguma gyventojų 
se vyraujančios beveik vien- pačioj Prancūzijoj, tiek ‘ 
paninės sistemos, ilgiausiai Alžerijoj. i
atstovauja savo balsuotojus, Arabų nacionalistai bal-
o todėl kongreso komisijose savimą boikotavo ir ragino 
užima įtakingiausias vietas. >a'° šalininkus nebalsuoti.

bet didesnio pasisekimo 
arabai nacionalistai tui ėjo 
tik didmiesčiuose—Alžyre 
ir Orane.

Alžyriečiai teroristai bal
savimo proga tui ėjo susi
kirtimų su prancūzų karei
viais ir visoje Alžerijoj žu- 

Dėl tos priežasties kong- v0 yH'š 20 žmonjų, o kelios 
reso komisijų sudarymas dešimtys yra sužeisti, 
turi didelės reikšmės visam i Pianešimai apie balsavi- 
kongreso darbui. Tuo ir aiš- Prancūzijoj sako, kad is 
kinama. kodėl kongresas 26,847,935 registruotų bal- 
tiek daug dėmesio skiria 6U°t°jU Prancūzijoj balsavo 
tam reikalui. 120,809,029 ir iš balsavusiųjų

Senate panašias reikšmės 19,198,714 pasisakė už gen. 
turi klausimas dėl debatų de Gaulle planą^o 4,996,322 
uždai ymo. Senatas tą amži- Į balsavo prieš. 713,808 bal
ną ir vis naują klausimą da- sa* buvo paduoti sugadinti

BELGIJOS STREIKAS DAR NESIBAIGIA

Tai streikuojančiu darbininku demonstracija Belgijos sostinėje Briuselyje. Tokios 
denionstacijos ten kartojasi jau trys sav aitis ir re tik sostinėje, bet visuose pra
monės miestuose. Darbininkai reikalauja atšair ti svarstomą įstatymą, kuris už
krauna naujus mokesčius ir pablogina so rialini draudimą. \ aidžia laikosi savo.

Prof. Step. Kairys Seni’jų Konferencija Negras Paskirtas
Visiems Dėkoja

Pi of. Steponas Kairys

Į/-- a —1--- r\ai tume nunrci vaiyvus ii

Įsisenėję kongresmonai ir 
senatoriai dar sudaro neofi- 
cialinę koaliciją su tokio 
pat plauko republikonais, 
jie gali visą kongreso darbą 
tvarkyti arba jo darbą truk
dyti.

bar ir aiškinasi. Laukiama, 
kari šią savaitę klausimas 
dar nebus išspręstas, kokia 
dauguma balsų debatai se
nate galės būti uždaryti. 

SOVIETAI SVARSTYS

ar netiksliai pažymėti ir ne
buvo pripažinti.

AREŠTAI BELGIJOJ

Belgijos policija suėmė
130 darbininkų Mons ir

ŽEMĖS ŪKIO PAINIAVĄ' Liege miestuose, esą tie dar-
o . bininkai ruošė sabotažo ak-Sausio 10 d. Maskvoje

pradeda posėdžiauti komu 
nistų partijos centro komi
teto “plenumas,” kuriame 
pakviesta dalyvauti ne tik 
ck parazitai, bet ir žemės 
ūkio žinovai, kolchozų vedė
jai ir kitokie specialistai.

Spaudoje jau buvo nusi
skundimų dėl visokių ne
sklandumų žemės ūkyje. 30 
metų po Įvedimo kolektyvi
nių ūkių Sovietijos žemės 
žemės ūkis nesusitvarko ir 
valstiečiai vis dar jaučiasi 
esą karo padėtyje su komu
nistine valstybe, kuri Įvedė 
žemės dirbėjams bolševi- j 
kišką baudžiavą.

Kompartijos centro komi
tetas, po apsvarstymo klau
simo, gal priims kokius nors 
naujus nurodymus partijai, 
kaip toliau iš valstiečių 
spausti nemokamą prakaitą. 
Sovietų karas prieš valstie
čius vis dar eina ir jam ga
lo nesimato.

tus prieš geležinkeli ir ki
tas Įmones. Areštu padaryta 
ir kituose miestuose.

GEN. DE GAULLE

Prancūzijos prezidentas, 
kuris sausio 6-8 dienomis 
įvykdė referendumą Alže- 
rijos klausimu.

Kaba Laukė Amerikonų 
Invazijos I Salą

Valdžia Šaukė Žmones Ruoštu Kautynėms Prieš Ameri
kiečius; Kariuomenė ir Milicija Buvo “Pasiruošime;” 

Visas Triukšmas Kilo Dėl Diplomatinių Santy
kių Nutraukimo; Dabar Baimė Atslūgo.

Civilio Karo 100 M. 
Minėjimą Pradeda
Prieš 100 metų prasidėjo 

Amerikos kaias tarp valsti
jų, kuiis užsitęsė virš ketu
rių metų ir pareikalavo ke
lis šimtus tūkstančių aukų. 
Tai buvo kruviniausias ka
ras Jungtinių Amerikos Val
stybių istorijoj ir juo labiau 
žiaurus, kad tai buvo brol
žudiškas karas tarp viena 
kalba kalbančių ir vienos 
valsti bės piliečių.

Civilinio karo minėjimo 
iškilmės prasideda ceremo
nijomis prie genei olų Lee ir 
Grant kapų. Civilinio karo 
minėjimas užsitęs kelis me-

Amerikos vyriausybė pe
reitą savaitę nutraukė dip
lomatinius santykius su Ku
bos respublika. Tas padaly
ta po to, kai Kubos vyriau
sybė pareikalavo sumažinti 
Amerikos ambasados ir 
konsulato tarnautojų skai
čių Havanoje iki 11 žmonių. 
Kadangi toks skaičius tar
nautojų negali ambasados ir 
konsulato aptarnauti, tai 
Amerikos vyriausybė nutaiė 
visai nutraukti diplomati
nius santykius. Prie to prisi
dėjo Kubos revoliucinės val
džios įtarinėjimai, prasima
nyti kaltinimai ir šmeižtai 
prieš Amerikos vyriausybę.

Kuboje dėl to valdžia 
pradėjo šaukti, kad Ameri-

Vyksta Sostinėje Statybai Tvarkyti tus, kaip ir pats karas. Ta ka rengia invaziją ir tuo jaus
_____  _____ proga Amerikos visuomenė! puls Kubą. Aliarmas buvo

Šį piimadienį Washing- Būsimas piezidentas J. F. bus supažindinta su karo tiek išpūstas, kad Kubos
prašė jo vardu padėkoti vi- tone prasidėjo senųjų pilie- Kennedy paskyrė butų sta- eiga ir bus stengiamasi pilie- 
siems ji sveikinusiems su čių konferencija, kurioje tybos administratorių dr. čiams išaiškinti, k o k i os 
šventėmis ir Naujais Metais, prezidentas D. D. Eisenho- Robert C. Weaver, nėgių svarbos ne tiktai Amerikai, 
Profesorius ypatingai su- wer pasakys atidaromąją kilmės žmogų. Priimdamas bet ir.visam pasauliui tui ėjo 
jaudintas linkėjimais grįžti kalbą. Konferencijoj daly- paskyrimą dr. \\ eaver sakė, ii turi Amerikos valstijų vie- 
Į sveikatą, toliau dirbti mū- vauja 2,700 delegatų iš visų kad jis rūpinsis, kad rasinė nybės išlaikymas, 
sų tautos labui ir tuo, kad 50 valstijų ir joje bus aptar- diskriminacija federalinės
tuos linkėjimus jam atsiun- ti ir tokie klausimai, kaip valdžios statomuose ar re- 
tė įvairiausių pažiūrų lietu- senų žmonių gydymas ik kt. miamuose butuose turėtų iš- 
viai, su kuliais jam neteko Amerikos gydytojų drau- nykti. Dėl to prieš di. Wea- 
santykiauti. gija, kuri yra labai priešin- ver pakilo daug protestų. .

Savo vardu esu gavęs ga priverstinam žmonių ap- Kai kurie kongresmonai ir l Jungtines Ai abu Respu- 
draudimui nuo ligų, dau^ senatoriai atvirai a«hiAw i nlikos diktatorius Nassens

Arabų Propaganda 
Smerkia Ameriką

Profesorių s v e ik inančių 
raštų ir aukų jo gydymo rei
kalams iš: Lietuvos Uni
versiteto Profesorių Drau
gijos: Inžinierių ir Archi
tektų Ooganizacijos Centro 
Valdybos, tos organizacijos 
skyrių; Lietuvių Tautinio 
Akadetminio S a m b ūrio:
Mažosios Lietuvos Lietuviu *■

!Draugijos; Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos: Akron, O., Chicago. 
III., Detroit, Mich., Bostono 
kuopų ii atskirų asmenų bei 
draugų. Visiems už sveikini
mus, skirtas aukas Profeso
riaus Stepono Kairio ir sa
vo vardu reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Atitinkamą p r anešimą 
apie gautas aukas paskelb
sime vėliau.

Šiuo metu Profesoriaus 
i sveikata po truputi gerėja, 
nuotaikos taisosi. Bet laikas, 
kada Profesorius galės pra
dėti mokytis vaikščioti, dar 
neatėjo.

K. Bielinis
1961 m. sausio 6 d.

JT ORGANIZACIJOJ

daugnuo
darbavosi šiai konferenci- prieš ji, o vienas senatoi ius 
jai paruošti ir gydytojai ti- sako, kad jis dės pastangas, 
kiši, kad senųjų piliečių kad dr. Weaver nebūtų pa- 
konferencija pasisakys prieš tvirtintas.
senųjų žmonių gydymą iš Opozicija prieš negrą pa- 
socialinio draudimo (sena- reigūną dangstoma viso- 
tvės) fondų. kiais argumentais, bet tie-

______ 2__________ siog prieš ji, kaip negią, ne-
RUMUNIJA SKOLINA protestuojama, bet taip da-

_____  . romą tik dėl svieto akių.
Rumunijos vyriausybė su- ■ ----------------------------

£ John F. Kennedy
laikymo reikalams. Kuba UankoSl Bostone
perka rumunų aliejų.

Šią savaitę JT saugumo 
taryba aptaria Kubos skun
dą prieš JAV dėl tariamo 
invazijos pavojaus Kubai iš 
JAV pusės.

Rusai reikalauja, kad JT 
saugumo taryba aptartų ir 
“Belgijos agresiją” priešį 
Kongo respubliką.”

NAUJŲ METŲ KALBA

Eleanora R(*»sevelt sveiki
na Sovietu Sąjungos žmo
nes Nauju Mėty proga.

Sekmadieni sausio 8 
vakare i Bostoną atvyko bū
simas prezidentas John F. 
Kennedv, kuris šį pirmadie
ni pavakarėj pasakys pra
kalbą Massachusetts seime
lyje.

Būsimas prezidentas i Bo
stoną atvvko vėlai, bet ne- 
mažas būrvs bostoniečių jo 
laukė aerodrome ir sveikino 
ji. Būsimas prezidentas at
vyko i Bostoną dalyvauti 
Harvardo universiteto glo
bėjų posėdyje ir ta proga jis 
čia matėsi su valstijos va- 
da:s ir po prakalbos seime
lyje 7 vai. vak. išvyksta į 
Nevv Yorką.

INŽINIERIŲ SĄSKRYDIS

agituoja D,1KOS uiKiaionus ivassens 
natoiius paskutiniu laiku vėl susti 

prino propagandą prieš “im
perializmą” ir varo griežtą 
propagandą prieš Amerikos 
politiką dar net nežinoda
mas, kokią užsienių politiką 
ves naujoji Amerikos vy
riausybė.

Arabų propaganda nema
žai laiko ir pinigų skiria 
propagandai prieš Iziaelį 
Afrikos valstybių tarpe, o 
Amerikai kliūva todėl, kad 
ji remianti Izraeli Apie so
vietus ir jų politiką Nasserio 

d į propaganda šiuo metu tyli.

; Detroite renkasi inžinie- 
' riai iš devynių kraštų ap
tarti “transportacijos klau
simų.” Suvažiavimas išklau
sys 180 pranešimų Įvairiais 
transpoiiacijos klausimais.

LAOSO KOMISIJA

Indios, Anglijos ir Kana
dos vyriausybės stengiasi 
Įtikinti Washingtorą sušau
kti Laoso komisiją, kuri ten 
prieš kelis metus karo pa
liaubas p įžiūrėjo.

KUBOS DIKTATORIUS

Fidel ('astro, su kuriuo 
Amerika nutraukė diploma
tinius santykius.

kariuomenė ir milicija buvo 
paruošti “priešą pasitikti,” 
bet kai nieko neatsitiko per 
kelias dienas, ūpas kiek at
slūgo.

Amerikos užgauliojimas 
ir Įtarinėjimas Kubos “re- 
voliucingeims“ vyrams pasi
darė savotiškas sportas ir 
prezidentas Eisenhower pa
stebėjo, kad Amerikos kan
trybė jau išseko. Naujoji 
vyriausybė, jei norės, galės 
diplomatinius santykius su 
Kubo vėl užmegsti, bet ga
lima abejoti ar naujas pre
zidentas skubės tą daryti, 
kol nebus išsiaiškinta eilė 
visokių klausimų.

Ir naująjį prezidentą Ku
bos Fidel Castro vadino “be
raščiu milionieriu,” nors 
dabar Kubos vyriausybė aiš
kina, kad tai tik Eisenho- 
werio administracija esanti 
nedraugiška Kubai, o nau
joji valdžia būsianti kitoki. 
Taip ar ne, Kuba pamatys 
labai greitu laiku.

Belgijos Streikas 
Darosi Vis Piktesnis

Belgijos darbininkų strei
kai jau tęsiasi ketvirta sa
vaitė ir jiems galo dar nenu
matoma. Belgijos vyriausy
bės vadas ir karalius tarėsi 
su Belgijos socialistų parti
jos pirmininku Collard. bet 
kol vyriausybė nesutinka 
pakeisti jos įneštą į parla
mentą įstatymo, dėl kurio 
streikai prasidėjo, Belgijos 
darbininkų unijos ir sociali
stų partija nemato galimy
bės kovą nutraukti.

Streikuojantieji darbinin
kai daug kur griebiasi sabo
tažo prieš dirbančias Įmo
nes, kuriose streiklaužiai 
nesilaiko darbininkiško soli
darumo. Susikirtimai su po
licija darosi vis dažnesni, 
ypač pramoningoj Belgijos 
dalyje.
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Santykiai su Kuba Guantanamo—JAV karo baze TURISTAI—ŠNIPAI

(E) “Eltos Informacijų”
_ . . .------77 , ... . . -------------------- Skandinavijos bendradar-
Pereitą savaitę Amerika nutraukė diplomatinius san- Rytiniame Kubos salos ir visą eilę jų įsigijo iš An- bj0 pranegįmu> švedų vy- 

tykius su kaimynine Kuba. Revoliucinė Kubos vyriausy- pakraštyje yra pailga ilan- glijos mainais į karo laivus. ‘riaUsybė suteikė azylo teisę 
bė santykių nutraukimą sąmoningai išprovokavo. Ji pa- ka ir prie tos Įlankos Ame-j Pokariniu metu kai kurios iš iatviui J. Mazulanui. kuris

Kas savaite
I

greičiausiai gaus 
vyriausybė

Belgijos krizei Skalavo, kad Amerika sumažintų savo ambasados tar- 'rika jau 62 metai turi savo tų bazių yni nebereikalin- 
nautojų skaičių iki 11 žmonių, nes esą keli šimtai tos am- karišką bazę. Pagal Guan- gos ir Amerika nuo jų atsi-
basados tarnautojai yra tik šnipai ir nereikalingu .. Ame- tan.a™° i‘?nk» » visa ame- sakė-,.kitos dar skaitomos pžs ir pareiškė neno.Įs 
rikos ambasada Havanoje turi 10 aukštų narna ir su 11 I'“4 4? k«virtainių my- reikalingos ir yra užlaiko- u į Pas,;kaibėjimt. .sisutę už park

- * * .... -x- i- i iv * - hų P’oto kanska baze vadi- mos. \u “Svenska Dagbladet” atmesti jiemsžmonių to namo net prižiūrėti negalima, nekalbant jau Guantanamo baze
apie normalu ambasados ir konsulato darba. m

Kubos vyiiausybe jau kuris laikas vede tokią poliu- kariav0 . fe 189g me_ 
xą, kad santykių nutraukimas ilgainiui darėsi neišvengia- tais, į^j tik prasidėjo ka
rnas. Retai valstybių santykiuose tiek užsipuldinėjimų, ras ^.p jąv jr Ispanijos, 
pravardžiojimų, Įtarimų ir visokių prasimanymų tenka \uo to laiko Guantanamo
girdėti, kiek Kubos revoliucinė valdžia skelbė prieš Wa- bazė yra amerikiečių valdo- ikad paruoštų visos Lietuvos 
shingtono vyriausybę, o paskutiniu laiku Kubos valdžia ma, o 1903 ir vėliau 1934 ; užkariavimą. Tuo tarpu 
garsiai šaukia, kad “jankiai” ruošia Įsiveržimą į Kubą ir metais sutaitimis su Kuba Į Amerikos karo bazės gyve-
ruošiasi karui. Sukelta i kojas Kubos kariuomenė ir mi- amerikiečių bazė buvo pa- na savo atskiru gyvenimu ir
licija, pajūriuose kasami apkasai, Įrengiamos priešlėktu- tvirtinta ir buvo sutarta,
vinės artilerijos batarėjos, miestuose virš namų ir bažr ka(] 4AV moka Kubai me- ,
nyčių bokštuose iškelti kulkosvaidžiai, gatvėmis žygiuoja tinė nuom3 112 *4 azę. . u,™ i - i’*- -i u V

• * • 11 *.• u- • • -- . • - i i Guantanamo bazėie ame- ;?Ua» bet amenKiecių baze kurie lietė netik egzilus, betvyrų ir moterų ginkluoti hunai, nešini rusiskus ir cekoslo- ..Vt"1?"4 . rrc f”5 !r«___ *______ ; iz,, i -

spalio mėn. pasišalino iš so
vietinės Latvijos tui istų gru-

■ klausima

rikiečių karo laivai ir karo

Svenska Dagbladet 
Amerikiečių karo bazės Į (Stockholm) Mazulans at- 

žymiai skiriasi nuo kai o ba- skleidė, kad
zių, kokias rusai buvo išsi
derėję Lietuvoje 1939 me
tais. Rusai savo karo bazes 
Lietuvoje panaudojo tam,

į vietos žmonių gyvenimą 
visiškai nesikiša. Kuboje 
jau du metai vyksta revoliu-

visi sovietiniai turistai, ku
rie ii Latvijos ar kitų sri
čių vyksta j Švediją ar ki
tus Šiaurės ar Vakarų kraš
tus, ii tam tikrų sovietinių 
įstaigų gauna slaptus pa
vedimus, pvz., rinkti žinių 
apie egzilinius estus, lat
vius, lietuvius ir kt.

Ir pats Mazulans pasisakė 
atsivežęs tokių uždavinių.

Streikai Belgijoje tęsiasi. nauJ"J‘
Belgijos darbininkai yra nu- ] Wash.ngtone.

lamento ribų <
jiems nepi iimtiną

Įstatymą dėl soči alinio 
draudimo pabloginimo, dėl 
naujų mokesčių ir dėl ūkio 
plėtimo šiaurinėj krašto da

Hammarskjold keliauja
Jungtinių Tautų genera

linis sekretorius Dag Mam- 
marskjold pereitą savaitę 

iyje, paliekant pramoningą- lankėsi Kongo respublikoje 
ją krašto dali be reikiamos į ir ten turėjo pasitarimų neJ ‘ I X -1 _ __ ’ 1
paramos.

Belgijoj pasikartoja ko
vos, kokios ten vyko prieš

tik su Kongo prezidentu 
Kasavabu, bet ir su JT or
ganizacijos kariškų dalinių

Guantanamo Įlankoje i Ku- įf padėti Švedijoje. Mazu-
vakiškus automatus ir 1.1. Kuba tariasi "vvenanti in važi ... . , .
........ v • - ij-- - • , • lėktuvai lavinasi, ten vrajos išvakarėse ir Kubos revoliucine valdžia pučiasi kaip , .... :z tpn ’

varlė prieš jautį prieš šiaurės milžiną. trojo pasaulinio ’karo metu . . ...
Apie invaziją amerikiečiai negalvoja. Bet siek tiek Amerikos karo laivai pakil-' nariams yra griežtai

rapesnio kelia Kubos barzduotų vyrų isterija, nes jie ga- davo medžioti jurose nacių I uždrausta karo bazę apleisti
Ii užsimanyti išmesti amerikiečius iš Guantanamo karo submarinų ir, bendrai, bazė ! V* lankyti apylinkės kaimus
laivyno bazės, kurią JAV laiko savo rankose jau daug yra apsauga Panamos kana- *r miestelius.
metų, pagal su Kuba sudarytą sutarti. lo ir jūros kelių tarp pieti-

Guantanamo karo laivyno bazėj paprastai yra apie nės ir šiaurinės Amerikų. 
pusantro tūkstančio Amerikos jūrininkų ir marinų ir ke- Guantanamo bazėje nuo- 
li tūkstančiai jų šeimos narių. Bazėje dirba apie porą \at gyvena 5,600 amerikie- 
tūkstančių Kubos darbininkų, kurie iš apylinkės kasdien į“ M Pus^ntro tūk- 

atvyksta į darbą. Jei KuN>s valdžia palite tą bazę ,amv-
beje, joks pavojus Kubai iš tos bazes negresia. Bet jei vaikai ’ Kasdien du tūkstan-
Kuba bandytų bazę atimti iš amerikiečių, jie susilauks gaj kubiečių darbininkų at- bazėmis visvien, kur jos 
pasipriešinimo. Kubos vyriausybė yra Įspėta ir tik nuo VVksta. i bazę dirbti Įvairiu bebūtų—Ispanijoj, Maroke/ pasigerėjimą švedų gyveni- 
jos priklauso, ar Guantanamo bazė bus susikirtimų pra- darbu ir vakare, po darbo, \ Turkijoj, Japonijoj ar kur mo sąlygomis. Buvo drau
džia. Šiaip Kubos valdžios žmonių kalbos apie “jankių jie išvyksta Į aplinkinius .kitur. _ džiama Švedijoje palikti is
invaziją” yra kalbos be pagrindo. Jei kas veržtųsi i Ku- kaimelius ir miestukus na-
bą, tai patys kubiečiai iš JAV, Meksikos ir kitų kaimyni- mo. Pradėjus Kubai triuk- 
nių kraštų, kur dabar yra jau tūkstančiai pabėgėlių iš šmauti jlėl “jankių imperi- 
Kubos ir jų tarpe yra nemažai buvusių Fidel Castro šąli- abzmo. vietiniai darbinin-
ninkų, kurie sakosi padėję daryti revoliuciją prieš Bati- ^ai leidamiį bazę pro var- užkariauti iie

. Tzi.x_x.-._ i__x .z„: KrvVzv W5 tus vra patikrinami, ar nesi- ^ieiuvą v įsai ųzKanauu, jiesiosaiKiaturą, oei visai nesą linkę kerti nauja Lastio dik- . 1 ; - oradėio
xx- nesą su savim ginklų .. ;.xxv.
a ul^’ , .... o x -• t> x-ė ^-i sprogstamos medžiagos. ! vyriausybę, kad jos polici- .garavo Friedlando perei-

bos revoliueiją visiškai nesi- lans Rygoje dirbęs televizi- 
kiša, amerikiečiams jūrinin- jos ir filmų srityje. Kai šo
kams, marinams, kaip ir jų vietų slaptosios ta.nybos 

įstaigos jam pavedė tam tik
rus uždavinius, jis nematęs 
jokio galimumo nuo jų at-

įr miestelius. Todėl tarp sisakyti. Prieš išvykstant jis 
amerikiečių karo bazėje ir dar buvęs specialiai apmo- 
Kubos gyventojų jokio try- kytas, kad savo uždavinius 
nimosi negali būti ir jei Ku- geriau galėtų išpildyti. Ir 
bos revoliucininkai paliks tą Sovietų Sąjungos ambasa- 
bazę ramybėje, amerikiečiai doje Stockholme jis gavęs, 
iš savo bazės i Kubos gyve- dar papildomų instrukcijų. *• • • •! • * rn • ■- « .nimą visiškai nesikiš. Taip 
vra ir su kitomis amerikie

keletą metų, kada socialistu vadovybe, 
ir liberalų koalicija bandė Kokių laimėjimų JT or- 
pakeisti šalies mokyklų si- ganizaci jos vadas parveš tš 
stema ir sumažinti privati- suskydusio Kongo, dar nie- 
nių parapijinių mokyklų kas nežino, bet greitos tai- 
itaką krašte. Tada krikščio- kos ir ramybės tas nelaimin- 
nys demokratai griebėsi de- Į ?as kraštas nesusilauks, 
monstracijų ir už parlamen- Kongo suimtė kyla is to, 
to ribų gynė savo privilegi-! kad kl astas dar nėra pri- 
jas ir parapijų gerovę. " brendęs valstybiniam gyve- 

Dabar darbininkai gina n*mui ir keli šimtai giminių, 
savo teises ir ryžosi neleisti' kalbančių skirtingomis kal- 
krikščioniu demokratu ir Ii- bomis, nesijaučia sudarą 
be; alų koalicijai bloginti sa- vieną tautą. Gal tik anarchi- 
vo gyvenimą ir suversti ant|j°s vk«ų nemalonumu 
visai nekaltų pečių Kongo paveikti Kongo politiniai 
tikrus ar tariamus nuosto- i vadai sutars kokią nora fe- 
lius. dei alinę tvarką savajam

Visi pranešimai kol kas kraštui ir bandys tvarkytis 
visiems turistams patvirtina Belgijos darbi- be svetimų durtuvu n be 
buvo (iiaudžiama "inkų ryžtumą ir jų pašiau-

kojimą.

Bendrai 
Įsakmiai 
Švedijoje rodyti koki nors

Afrikos gynėjai

savitarpinių kovu. Gal pra
dės. Svarbu yra ir užsienių 
bandymas pasukti Kongo 
valstybės tvarkymą i vieną 
ar kitą sau prielankią kryp-

To negalima pasakyti Sovietijos atsivežtą daiktą 
apie rusiškas karo bazes arba ji išmainyti.
Lietuvoje, kurios buvo ikur
tos 1939 metų gale. Kai ra
sai 1940 metais pasiruošė

sutarė Įkurti “Afrikos ko
mandą” ar savo rūšies ka
rišką sąjungą, kuri imsis da-

/T7. t- - i- t boti- kafl “pašalinės jėgos”
(E) Is \ įlniaus į \ akaras nesikištu i Afrikos -“vidaus 

i atvyko Kūčių dieną ir Įsire- ieikalus ”

ATVYKO IŠ VILNIAUS

Septynios Afrikos valsty- ti. Nuo tokiu pastangų nėra 
bės, po pasitarimų Maroke, i laisvi nė kai kurių Afrikos 

kaimynu kariški daliniai, 
kurie klauso Įsakymų ne 
tiek JT organizacijos vadų, 
kiek savo vvriausvbiu.

Iš Kongo JT organizacijos
gen. sekretorius nuvyko ap-

Tos načios Afrikos vai- lankyti Pietų Afriką,

Prancūzai balsavosantvarką ir būtinas socialines reformas. Daug ką iš savo virai Kubos vadai negrasina ypatumą sudalyti naują vai- VOs ir kitų Pabaltijo kraštų Afrikos “Monroe doktri 
pažadų Kubos revoliucinė vyriausybė Įvykdė, Kubos gy- ta bazę atimti iš amerikie- (“repatriantų” pasta raoju nos” šalininkai tarėsi, kaip Sausio 6-8 dienomis vyko
venime daug kas pasikeitė, bet gyventojų laisvo atsiklau- čių. Tiesa, kai kada jie už-> ivaia knis tada ir ??e.^u bVv? labai mažai, su nubausti prancūzus už ato- balsavimas Alžerijoj ir pa
sinio Kubos valdytojai taip ir neatsiminė Įvykdyti- Jie limena,_ kad amerikonų ka- - nenriklansomvbe ®,iaiS vlsą minių bombų sprogdinimą čio j Prancūzijoj dėl Aižei i-
valdo šautuvų teise atsirėmę, o laisvi rinkimai buvo tik r° bazė yra diesriys Č.- Ta;n nacipio-P imi i ^čnesi.tik 8. Tačiau Afrikoje ir, svarbiausia, jo? klausimo sprendimo,
pažadas. Daug ir kitu revoliucijos pažadų nuėjo niekais, j P^°n«Jei> t>et jie žino, karIj jj • amerikie- ^e- I)\rmu.2sjlįs i kalbėjosi, kaip ikelti Lu- Kaip buvo laukta, pran-
Paragavę valdžios Kubos revoliucininkai, a, bent jų vado- tos,?>a^s “ a7T; [ki taip nieWnė^^sie1- 22”^ v k“U i Kongo valdytojo cūz, žymi dauguma pasisa-

vybe, apstrgo didybes manija ir pajuto pasauk™, sukur-, ne.igęjs - ^^L^e atvyko 2,709 asmens, jų tai-. brikos valstybės, kurios Gaulle Pplaną suteikti klže-

pe vien tik iš Klaipėdos Į trasiai imasi suręsti viso rijai autonomiją tuoj pat, o
♦ Uė-Uj .krašto 2,103. Iš Karaliau- Į milžiniško kontinento atei- kai krašte gris taiką, tada

Į u pastebėti, kad ra- čiaus srities tuo laiku atvv ti, atstovauja gal tik kelis leisti Alžerijos gyventojams

styti panašias revoliucijas ir kituose Pietų ir Centralinės • sįčvaist0 
Amerikos kraštuose. Pradėję verstis revoliucijos eksportu,1 q kam reikalinga Ame; i- 
Kubos valdytojai gavo paramos ir dar daugiau pažadų iš , kai toki karo bazė svetimoj 
bolševikiškų kraštų ir, vesdami vis labiau antiamerikoniš- žemėj? Atsakymas yra dėl 
ką politiką, pasidarė Maskvos ir Pekino bosų belaisviai, saugumo. Jau minčiau, kad 
visai nuo jų priklausomi savo ūkiškoj politikoj. Konfis- Guantanamo bazė yra gera 
kavimas be atlyginimo amerikiečių turtų Kuboje (dvara,, apsauga Panamo kanalo ir 
dirbtuvių, cukraus Įmonių ir prekybos Įstaigų) visai ne- i jūros kelių Karibų jūroje, 
pagerino Kubos darbininkų ir valstiečių gyvenimo, nors, iškilo antį as pasaulinis 
tiesa, ir tame reikale ne viskas yra neigiama. Išvalymas a,1as1’- s. ait®
Amenkos turtuolių losimo lizdų ir perėmimas amenkie-, rM dau„iau kari-, 
čių puošnių viešbučių, kurie aptarnaudavo tik “baltus ,
kostumierius” buvo savigarbos dalykas ir niekas dėl to ,
neturėtų pagrindo piktintis. Bet visai kitas dalykas yra .
isikinkimas Į Maskvos ar Pekino ūkišką priklausomybę ir • lakštingalų balsu čiulba 
grasinimas iš Kubos padarvti sovietu kariška bazę, su a^!e £e,oves
kuo siaurės kaimynas negali sutikti.

Santykius nutraukus, kas toliau? Atsakymą turės
duoti naujoji Amerikos vyriausybė. Susitaikymas atrodo
vargu beįmanomas. Greičiausia bus bandoma sutelkti

Taigi, tie peckeliai — Mi- 
zaros, Mizarienės, Petrikie- 
nės, Margiriai, Jokubkos ir
panaši šutvė, lankiusis Lie

prieš Kubos barzduotus revoliucijos apaštalus visas kitas 
Amerikos respublikas ir skatinti brazdėjimą prieš juos 
Kubos viduje, kur nepasitenkinimo naująja tvarka ir at-j Stiklius rašo, kad tų mela- 
viru bolševizmo įsivyravimu yra nemažai. sjų raštai sukelia skanų juo-
______________ __ _______ 2______________________ ką, bet širdies gilumoje jis

tikrai piktinasi jais.

AP 7 U A I f I ka?kavrtt™iso,??n’e/ V (į I , (1 JI----- rasę tą pat}, ką ir Stiklius.
BCJVniUMfl , Už tai Maskvos papūgos

tuvoje, rašo ne apie tai, ką 
matė, bet ko nematė. K

K. STIKLIUS APIE 
MELAGIUS

! skaityti 
viku lail

ir Amerikos bolše- 5šaukia, kad mes Lietuvą
.. ... ... šmeižiame. Jie visaip pra-
įkų laikraščių. vardžiuja vieną iš ekskur
Jis parašė laišką, kuri per g^gų — Zlotnikienę, kuri

Daug kam yra žinomas neapsižiūrėjimą Vilnis is- išdrįso teisybę pasakyti. O
seno žurnalisto, ‘‘Davatkų spausdino. Jame jis rašo: dabar per savo žioplumą
Gadzinkų” ir kitų raštų au- “Ne tik nusišypsoti, bet jie išspausdino Stikliaus 
toriaus Kosto Stikliaus var- skaniai nusijuokti tenka pa- laišką, kuris patvirtina, kad 
das. Dabar jis jau senukas skaičius ‘Vilnyje’ kai kurių tie ekskursantų visokių ge- 
gyvena Lietuvoje, seka ekskursantų aprašymus apie rovių liaupsinimai yra gry- 
spaudą, matyti, gauna pa- lankymąsi Lietuvoje, kai jie nas melas.

sai niekada vėliau apie sa
vo pagrobtus kareivius ne
kalbėjo ir tuo pačiu pripa
žino, kad visas tas reikalas 
buvo tyčia sugalvotas, kad 
galėtų Lietuvai Įteikti ulti
matumą ir Lietuvą užka
riauti. Dabar komunistai 
jau visai nesisarmatydami 
pasakoja, kad tai “Lietuvos 
liaudis” pati nusikračiusi 
Smetonos fašistinio jungo 
ir nutarusi Įsijungti i So
vietų Sąjungos tautų “šei
mą.”

Taigi matome, kad yra vi
sokių karo bazių. Kai Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vy
riausybės 1939 metais Įsi
leido rasų karo bazes į savo 
žemes, jos užnėrė sau kilpą j 
ant kaklo ir rasai prie pir
mos progos tą kilpą patem
pė. Tuo tarpu Amerika jau 
daug metų turi savo kariš
kas bazes užjūriuose ir dar 
niekada niekur nėra įsikišu
si iš tų bazių i vietinių žmo
nių gyvenimą ir nėra dariu
si pasikėsinimo į silpnesnių 
tautų epriklausomybę.

ko 42. \ ėliau repatiijaci- nuošimčius Afrikos gyven- patiems spręsti savo likimą: 
ja” sumažėjo iki kelių de- tojų. bet tas netrukdo joms jungtis prie Prancūzijos, pa- 
šimčių per mėnesi. Manoma, Įkalbėti, lyg tarsi visa Afrika įsitenkinti autonomija arba 

pagerėjus Maskvos- jų kišenėje. Tos valsty- ■ i** v’?ai atsiskirti nuo Pran- 
bės yra: Ghana, Nasserio ;cūzijos.
Egiptas, Gvinėja, Mali, Ma- 1 Balsavimą boikotavo Al- 
roko, Alžerijos sukilėlių vy- Merijos arabai nacionalistai

kad
Bonnos santykiams, ypač 
prekybos srityje, padidės 
vėl ir “repatriantų” i Vaka
ras skaičius.

Svarbiausia 
jo prasme.

gyvenime žinoti

Konfucjus

PAŠALINTAS

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pašalino iš Vyriau
sios Krašto Gynimo Tary
bos vienintelį Prancūzijos 
maršalą Alphonse Juin. 
nes jis yra priešingas de 
Gaulle politikai Alžerijoj.

riausybė ir koki tai dar ma
ža valstybėlė. Visoms joms 
bendia yra “neutralumo 
politika” ir ubagavimas pa
ramos iš įA’tų ir vakartį.

Laosas svarstyklėse
Pilietinis karas Laose pe

reitą savaitę nedaug “pa
žangos tepadarė.” Laoso 
vyriausybei pasisekė atsiim
ti vieną miestą iš bolševi
kiškų partizanų ir įų sąjun
gininkų iš Vietnamo. O ka
dangi karas “nedega,” tai 
ir Laoso visas klausimas 
šiek tiek apsiramino.

Tuo tarpu Amerika ban
do išsiaiškinti su savo sąjun
gininkais, kokia vyriausybė 
geriausiai tiktų Laosui ir ką 
daryti, kad ten vykstantis
karas kaip nors apsiramin- , 45 žmonės buvo sužeisti, 
tų. Didesnio susirūpinimo Šiaip arabų nacionalistų 
dėl Laoso likimo rodo gal kvietimas balsavimą boiko- 
tik Washingtonas ir Laoso tuoti turėjo didesni pasise- 
kaimynas Thailandas. kimą stambesniuose Alžeri-

Padėtis Laose, rodos, ii- jos miestuose, 
gesni laiką gali būti “nepa
aiškėjusį,” o todėl ir tą visą _______ _ 4- .

ir prancūzų nacionalistai. 
Vieni sakė, kad jie nori tuoj 
pat nepriklausomybės, o ki
ti baukštėsi, kad autonomi
jos suteikimas Alžerijai bus 

j tik pirmas žingsnis i nepri
klausomybę ir Alžerijos 
visišką praradimą.

Balsavimas parodė, kad 
de Gaulle bandymas prijau
kinti alžyriečius su autono
mija ir ekonominėmis refor
momis bus tęsiamas toliau. 
Su kokiais rezultatais, tą 
gal parodys kada nors ža
damas pravesti Alžerijos 
gyventojų atsiklausimas, jei 
prie tokio prieis.

Arabų nacionalistai ban
dė balsavimą Alžerijoj su
trukdyti ir kai kur dėl to 
Įvyko ginkluotų susirėmimų, 
kuriuose žuvo 15 žmonių ir

Pakalbinkim draugua ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metanu tik H*
*
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KAS NIEKO NETEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, 8.UO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Mirė Antanas Kasakaitis kelerių sėkmingai dirbtų 

---------- mokytojo darbo metų savo
1960 m. gruodžio mėn. 21 tėvynėje buvo vėl priverstas 

d. vakare Chicagoje savo išsikelti Lenkijon. Netrukus 
bute mirė bene seniausias iš provincijos jam pavyko j 

iki šiol gyvųjų Lietuvos pe-i persikelti i Varšuvą.
dagogas ANTANAS KA- 
SAKAITIS. Jis mirė eida
mas 91 metus. Visą savo kū-

Tuomet Varšuvoje jau 
buvo lietuvių kolonija, ku
riai vadovavo visą laiką A.

rybinį gyvenimą pašventė • Kasakaitis. Po pirmojo pa- 
Lietuvos švietimui. Ši didelį J saulinio karo,. Lietuvai ir 
daibą atlikusi Lietuvos švie-i Lenkijai atgavus nepriklau- 
timui vyią tenka bent trum-; somybę, A. Kasakaitis lieka 
pai jo mirties proga pami- pirmuoju Lietuvos konsulia- 
nėti. ! riniu atstovu Lenkijoje,

Velionis Antanas Kasa-į Varšuvoje.
kaitis gimė 1870 m. birželio
13 d. Marijampolės apskr., 
Gudelių valse., Subačiškių 
kaime. 1889 metais jis baigė 
Veiverių Mokytojų Semina
riją. Visos pastangos gauti 
mokytojo vietą Lietuvoje 
buvo tuščios. Kadangi ve
lionis rusu valdžios buvo se-

1923 metais sugrįžo į Lie
tuvą ir tuojau buvo paskir
tas švietimo Ministerijos 
Viduriniųjų Mokyklų In
spektoriumi. Vėliau šalia sa
vo tiesioginių pagrindinių 
pareigų, jam buvo pavesta 
visa eilė kitų pareigų Lie
tuvos Švietimo Ministerijo-

PAVASARIS JAU NETOLI

Madų kūrėjai jau siūlo naujas pavasarines sukneles 
ir kitus drabužius. Madų kūrėjai dirba iš anksto, ne
laukdami sezono pasiskelbiant.

; baiga, reikia suvesti atskai- 
. tomybę su darbininkais ir su 
į valdžia bei unija, o knyg- 
’ vedės nėra, pats su nulaužta 
koja mėgink pasiskubinti li
tuos visus ieikalus sutvak- 
kyk. Apie važiavimą į Flo
ridą nėra progos nė pamąs
tyti. Linkiu Antanui kant
riai pergyventi visus nema
lonumus.

K. Žemaitis

MANCHESTER, CONN.

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

karnas ir įtartas, kaip plati- je. Ilgus metus buvo Švieti- 
nęs draudžiamas lietuvis- tmo Ministerijos organo 
kas knygas ir kitokią spau
dą, tad tada caro priespau-

“ŠVIETIMO DARBAS” re
daktoriumi ir dalyvavo įvai

rioje esančioje savo tėvynė- riose švietimo M-jos sjiecia- 
je jam mokytojo vietos ne- Hose komisijose: knvgų lei- 
buvo. Teko kraustytis mo-i(Umo, lietuvių kalbos rašy- 
kytojauti į Lenkiją, irgi ta- • bos ir kt.
da rusų valdomą. • šalia tiesioginių pareigų

1906 metais pralaimėjus švietimo Ministerijoje An-
Rusijai kaią su Japonija ir tanas Kasakaitis dalyvavo 
be to, ką tik praslinkus re-;įvairiose bendrinio pobū- 
voliuciniam judėjimui Rusi- t*džio organizacijose. Jis bu
jos imperijoje, kiek paleng- Vo Draugijoje Užsienio Lie- 
vėjo ir pavergtųjų tautų są-'tuviams Remti, šauliu Są
lygos. Antanas Kasakaitis, jungos, Jacht Klubo ir kito-
tą padėtį išnaudodamas, 
tuojau daro pastangas gauti

kių sambūrių nariu. 
Švietimo darba vare.

mokytojo daibą Lietjvoje ir ;vengdarnas politikos sprau- 
buvo paskirtas i Kėdainių dim0 į mokykIą. Buv0 ge,._ 
apski. Surviliškio mokyklą.. kjama? Įvairių politiniu pa

KAS NAUJO BROOKLYNE

Lietuviai turės didžiulius 
namus

Lietuvių Namų narių vi
suotinis susirinkimas buvo 
gruodžio 4 d. Jame dalyva
vo 209 nariai atstovaudami 
373 akcijoms. Pirmininkavo 
G. Palmer, sekretoriavo Z. 
Laugalys.

Arch. inž. A. Tylius pra
nešė apie būsimus naujus 
Lietuvių Namus, kurie atsi
eis apie pusę miliono dole
rių. Juose numatoma turėti 
2 sales vieną 1,000, antrą 
400 vietų. Be to, bus ir 12 
eilių kamuoliui ritinti įren
gimai. Kadangi gerų salių 
nėra ne tik Hamiltone, bet 
ir visame Niagaros pusia
saly, tai tikimasi, kad na
mai duos gražių pajamų. 

Namų projektas sukėlė

Tragiški Įvykiai 
sugadino nuotaiką

automobilis, Charles Mit- 
chell vairuotas, rastas po ša-

Mirė P. Lemežis
Giuodžio 23 d. mirė Pra

nas Lemežis - Loomis, ir 
giuodžio 27 d. palaidotas 
St. James kapinėse. Daug 
žmonių lankėsi koplyčioj, 
daug palydėjo į kapines. Po 
laidotuvių visi dalyviai bu
vo lietuvių salėj pavaišinti.

Grabą nešė Kazimieras 
Bačkus, Kazimieras Augus
tinaitis, Jonas Gudžiūnas,
Juozas Krauzaitis, Juozas gyvų ginčų.
Rutkauskas ir Stasys Ur- j Susirinkimas 26© baltais 
bonas. prieš 80 nutarė nupirkti nu-

Velionis Pianas per 36 matytą sklypą, jei miesto 
metus priklausė SLA 207 (valdyba jam duos leidimą 
kuopai, buvo taip pat ir ko- numatytiems namams pasta- 
operatyvinės bendrovės na- tyti.

Praeitu švenčiu tragiški limai kelio MasPethe stovin 
. ,,. . ,. ■ v čiu sunkvežimiu. Automobi
iv\ įai >ugar ino s ų jj0 nUpjg§tas, Volskis’riu. Jis paliko liūdinčius• v* . • * • v ’ y_  _ X*V_. — g-k .

sugadino
nuotaiką. išimtas negyvas—vie to i už-i žmoną Oną, sūnų Petrą.

Prieš pat šventes Brook-1__ ____________
lyno erdvėje lėktuvams šu
kliuvus, žuvo apie 140 žmo
nių. Dauguma žuvusiųjų bu
vo arba artimųjų apylinkių 
gyventojai, kurių vieni grį
žo į namus švenčių, kiti pas 
gimines ar draugus čia 
šventes praleisti bei pasi

muštas, o Charles Mitchell, dukterį Ella Partons ir bro- 
veidas labai sukapotas, krū- į lio sūnų Bronių Lemežį. Jie 
tinė labai sutrenkta į vairą. |visi prašė mane padėkoti vi- 
Mitchell tebegydomas Ii-, siems, kurie lankėsi šerme- 
goninėj. Linkiu jam pas- nyse, palydėjo į kapus, at- 
veikti. siuntė gėlių ir tuo ar kitu

Volskis palaidotas giuo- būdu pareiškė užuojautą.
džio 28 d. Jo galva ir veidas

žvalorti kalėdiškai nasinuo- L _taip smarkiai sumušti, kad—---— - 1 -iKuno oaizamuoiojas neeaie-
o1“"."'n'". v jo sutvaikvti ir sudėti,' tad Po to Brooklyno uoste k.-,J , Hkla 

lo graisras statomame lėk- L • •__

šusiame New Yorke.

Čia jam tuojau susidaro į žiūnJ 2rnonių; kaip objek-Tuvneįė ku1'7uėo "46'žmo- 'liaus maišelyje ir velionio
palankios sąlygos ciiroti ne- tingas savo darbui pasišven- nės. Tragiškų įvy 
tuviską darbą ir sueiti su . tęs pedagogas. Vvriausvbės 1 lietuviu tarpe, 
kitais lietuvybės puoselėto-, buvo apdovanotas įvairiais
jais į artimesnį kontaktą, pasižymėjimo ženklais, jų 
Tuomet ten vikaravo, vėliau tarpe ir Gedimino ordenu. 
tapęs vyskupu, K. Paltaro- jau Nepriklausomvbės lai
kas. Kasakaitis su jaunu vi- kais. 1936 metais buvo išė- 
kai*u Paltaroku įsteigė vieto- ' jęS į pensiją.
je blaivybės draugijos sky- Lenkijoje bemokyrtojau-, UZ5auKVUi „iai5ta iUa»ueuiu
tok\^rik^T^oraUralėdo dam3S bUV° VedęS meninin_! Lietuvių Klubui. Krautuvė- 
tokios veiklos pioga galėjo^ tapytoją Leokadiją Do- • > » • •
vaiyti salia to ir lietuvišką- pra.
jį darbą. Tačiau caristims , ,eido i]gą amžių jj mirė su_
režimas atkreipė į tai j iaukUsi senatvės Chicagoje
si, ir Antanas Kasakaitis po '1959 m 27 d. Nepra-

... . kūnas S. Aromiskio koply-kiu buvo ir • »-• .cioje gulėjo uždarytame 
karste.

S. Volskis paliko nuosavą 
namą 496 Grand St, Brook- 

23 d. vakare lyne. Paliko liūdinti antroji 
maisto krautuvės savininkas ^ona. Vaikų neturėjo. Pa

Žuvo S. Volskis
Giuodžio

Charles Mitchell (483 
Grand St.) rengėsi nuvežti 
užsagkytą maistą Maspetho

::ia.'AiJ3iPjggnpr,

SOPHIE BARČUS
RADUO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Ka-di«n: n no pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 eal. ryto. 

šeštadieni ir sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryt* 

VAKARTTSKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Tel.: HEmloek 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. lEL 

nmrr -av,

slinkus ir dviejiems metams 
išsiskyrė dabar iš gyvųjų 
tarpo ir Antanas Kasakai- 

i tis.
Antroji bolševikų Lietu- 

i vos okupacija privertė velio
nį su visa šeima pasitraukti 

I į vakarus ir ieškoti prieglau- 
įdos kitur.

Paliko du sūnus: Jurgį ir 
Kazį—abu teisininkus, taip 

Į pat dirbusius laisvoje Lietu- 
ivoje savo srityje atsakingus

je buvo kaiminystėje gyve
nantis Stasys Volskis, kuris 
irgi sutiko kartu važiuoti ir 
tenai klubiečiams asmeniš
kai palinkėti linksmų šven
čių.

Suprantama, n u v ykus 
klubo bare rado draugų, su 
kuriais pasikeisdami šven
čių linkėjimais, išgėrė vieną 
kitą stiklelį. Apie 10 vai. va-, 
karo brooklyniečiai apleido 
klubą, bet namo negrįžo. Jų

A. B ir eta

HARTFORD, CONN.

Streikuoja Jacobs 
bendrovės darbininkai

Susirinkimas taip pat nu
tarė dabartinius Lietuvių 
Namus parduoti daugiausiai 
už juos pasiūliusiam. Gavus 
tokį pasiūlymą, bus sulauk
tas visuotinis susirinkimas, 
kuris tars paskutinį žodį. 

Jaunųjų koncertas

“Vilnius Lietuvos Gyveni
me,” kurią St Catharines 
vilniečiai pradėjo reklamuo
ti 1955 metais gaišindami 
pirmąsias sava Jonines bei 
rikdami “tam iixslui” au
kas, susilaukė smarkios re
akcijos. I. Saja-kas savo at
sakyme (KE1E1V1S Nr. 49- 
60 m.) paaiškino, kad aukos 
buvo renkamom net ir kituo
se kontinent. >se, nes rašo
ma: “Aukojusieji dėl to ne
rimauja. Net ir VKLS St. 
Catharines skyrius užklausi
mų yra gavęs iš Anglijos ir 
Australijos.” Iš to matyti, 
kad ne aš vienas nerimauju. 
Nerimauja visi aukojusieji 
n- rėmusieji tam tikslui St. 
Catharines vilniečių įuošia- 
mas Jonines. Lietuviška vi
suomenė yra dosni, bet ne
marši ii* nesileis visą laiką 
už nosies vedžiojama.

I. Šajauka atkasė dar vie
ną paslaptį, užsimindamas, 
kad knygą “Vilnius Lietu
vos Gyvenime” leidžia ne 
VKL S-gos St. Catharines 
skyrius, bet Toronto skyrius. 
Jei I. Šajauka ir St. Catha
rines vilniečiai bandys dar 
kaitą užsiginti, kad ne jie, o 
Torontas leidžia minimą 
knygą, būsiu privei*stas pa
cituoti pradedant 1955 metų 
ruoštų Joninių reklamas 
spaudoje ir Joninių progra
mas atskiruose leidinėliuo
se, kur yra aiškiai pasaky-

.ta, kad St. Catharines vil- 
! Lapkričio 27 d. Lietuvių nječiai u ž s i mo jo išleisti 
Namuose V. Babicko Muzi- knygą anglų kalba “Vilnius 
kos Studija Surengė jaunų- Lietuvos Gyvenime” ape- 
jų talentų koncertą. Jauni- Huodami į dosnių fautiečių 
mas gražiai pasirodė. Dėkui jautrias širdis, kviesdami į 
už tai V. Babickui. Joninių parengimus ir rink-

Iiėio Pelėda dami Pini^s PaSal aukM la‘
l pus. Viskas yra juoda ant

Išėjo lietuviškos satyros, balto paskelbta lietuviškoje

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes; _ _
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Paa mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teitas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
KaĮp gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėją. Ufaisakiumema knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai

"KELEIVIS”
636 East Broachray So. Boston 27, Mas*.

‘Proletariato diktatūra 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

I

daibus, dvi dukras—Mariją 
ir Oną Nakienę, mokytojas, 
pasekusias tėvo pėdomis, 
žentą teisininką Antaną Na
ką ir vaikaitį Vytautą. Vie
nas sūnus Vytautas Rusijoje 
revoliucijos metu kaip besi- 
fonnuojančio Sibire lietuvių 
bataliono karininkas buvo 
bolševikų nužudytas.

Atsisveikinat su Lietuvos 
pedagogu-veteranu, atida
vusiu visas savo jėgas Lie
tuvos švietimui, tebūna leis
ta pareikšti gilią užuojautą 
likusiems kolegoms, sūnums 
Jurgiui ir Kaziui, dukroms, 
žentui ir vaikaičiui.

Nors ir svetur atsigulė A 
Kasakaitis amžino poilsio, 
bet ateis laikas, kada lais
vos Lietuvos švietimo Mi
nisterija ji tinkamai pa- 
gei-bs.

J. Talalas

laidotas pirmos žmonos An- 
tosės kape.

Charles Mitchell kaitų su 
Kaziu Šimanskiu yra dviejų 
maisto produktų krautuvių 
savininkai. Turi žmoną ir 
mokyklą lankantį jauną sū
nų.

Antanas Matulis 
nusilaužė koją

Giuodžio 30 d. vakare 
Brooklyne plačiai žinomas 
siuvyklos savininkas Anta
nas Matulis išsivedė savo 
sūnelį pasivaikščioti ir ant 
ledo paslydęs puldamas nu
silaužė koją. Ligoninėje 
čoja* sutvarkyta ir į gipsą 
sudėta turės išbūt ne mažiau 
taip penkias savaites. An
tanas naujus metus pradėjo 
vaikščiodamas su lazdomis.

Jo siuvyklos darbininkai 
dirbo iki Naujų Metų ir dar 
nėra baigę sezono darbą. 
Siuvyklos darbą baigus An
tanas manė vykti į Floridą 
poilsio. Matulis, buvęs south- 
bostonietis, visų sandarie- 
čių buvęs geras draugas.
x Mirė Matulio knygvedė 

Janet Savage

Jau virš 3 mėn. streikuo
ja Jacobs Manufacturers’ 
bendrovės virš 200 darbi- i humoro ir savikritikos žur- spaudoje. Net ir tie Angli- 
ninkų. Bendrovė bandė pa- nalo “Pelėdos” Nr. 4. jos ir Australijos aukotojai

Hamiltoniečiams jis ypa- savo užklausimus nukreipė 
tingai vertas paskaityti, nes į St. Catharines vilniečius, o

sinaudoti skebais, bet jų 
tiek negavo, kad galėtų nor
maliai dirbti. Todėl dirbtu- jame liečiami mūsų koloni-
vę uždarė.

Valstybės ir federalinės 
valdžios atstovai tarpinin
kauja ginčui baigti. Gal pa
vyks. Darbininkai gerai lai
kosi.

Pranas Naunčikas

jos kai kurių veikėjų svei
kos kritikos reikalingi dar
beliai.

Hamiltonietis

ST. CATHARINES, ONT.

WILLIMANTIC, CONN.

Jauni plėšikai
Policija suėmė 3 jaunuo

lius, 13-14 metų amžiaus, 
kurie apiplėšinėjo krautuves 
ir privatinius namus. Pas 
juos rasta įvairių vogtų 
prekių net $1,200 vertės. 
Tarp jų buvo 23 revolveriai 
ir kitokių ginklų.

Pr. Naunčikas

GARDNER, MASS.

Mažaraščio atsakymas
“didžiaraščiui”

Mano užklausimas, kada 
pasii odys St. Catharines vil
niečių leidžiama knyga

Gruodžio 29 d. mirė Jo
nas Matukas, 79 m. amž., 
priklausęs Lietuvių Bendro
vei ir Piliečių Klubui. Jis pa
liko 2 sūnus ir 2 dukteris. 
Ištekėjo L. Kraskauskaitė

ne į Toror.to skyrių, nes St. 
Catharines skyrius skelbėsi, 
rinko aukas ii populiarino 
Joninių pareng^rus, telkda
mi pinigus knygos išleidi
mui.

šajaukiška taktika bando 
visą reikalą padalyti kitoje 
šviesoje. Nei keliose vietose 
pabrėžia, k?d klausimą ke
lią “mažaraščiai” ir “silpna
pročiai.”

Nei rašydamas korespon
denciją—pasiteiravimą apie 
knygos išleidimą nei šį kar
tą į didžiuosius rašytojus 
teisės nereiškiu, bet paklaus
ti per spaudą, kada išeis 
knyga, prie kurios išleidimo 
esu prisidėjęs, nereikia būti 
nei* diplomuotu žurnalistu, 
nei storo atsiminimų tomo 
autoriumi.

Gana ginčų. Baigiu pa
reikšdamas bendrą įspūdį, 
kuris susidarė perskaičius I. 
Šajaukos paaiškinimą. Kai 
buvo reikalingi pinigai, į

Gruodžio 26 d. Louise
Kraskauskaitė ištekėjo už 
J. Giacoppe. Jų vestuvinėj 
puotoj dalyvavo virš 500
asmenų. Jaunoji yra vietos . . , .aukšt. mokykit mokytoja. ™anc,'r.' dau*e!’ k!‘li.i>uv0 
verslininkų Onos ir Antano kre'Ptas1' ?ra??,s zw?'!a’s-
Kraskauskų duktė. : ?aba,r: ka‘.r€,kla Paalsk!" !’

;kur tie pinigai sunaudoti, 
susilaukiau griovėjo ir ma
žaraščio vardo.

Net keli lietuviai mirė
Mirė Paulina Aukštikal- 

nytė-Galvanauskienę, 64 m., 
paliko vyrą Juozą, dukterį, 
2 brolius—Petrą ir Kazį, 3 
seseris—Miloskienę, Pama- 
rauskienę ir Chicienę. Ji 
apie 40 metų gyveno Gard-

Janet apie 50 metų am- nery, o paskutiniuosius 5 m. 
žiaus netekėjusi lietuvaitė St. Peteraburge.
Maspethe turėjo butelį ir ja- Marė Slegerytė-šlekienė, 
me viena gyveno. Prieš Nau- mirė 74 m. amž., palikdama 
jus Metus ji rasta sukniubu- dukterį Adelę ir sūnų Joną 
si ant glindų negyva. Mkė Mažeiką. Velionė priklau- 
širdies priepuoliu, nesveiką sė Lietuvių Bendrovei ir 
širdį turėjo jau seniai. Moterų Birutės Dr-jai, ku- 

Antanui Matuliui susidaro rios narės buvo grabnešė- 
kita nemaža bėda. Metų pa- mis.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-

P. Daugina*.

Pastaba: Tikrai ginčų tuo 
gienės Lietuvos istorijos ke- klausimu gana. Kas tuo rei- 
lis egzempliorius. Tai di- kalu rašyta yra pakanka- 
džiausią ir visiems supran- mas paskatinimas leidėjams 
tarnai parašyta knyga, 947 k° greičiau, knygą ‘Vilnius 
psl. kaina $12. Kainą pakė- Gyvenime" išleisti,
jė leidėjai. Red.



Puslapis katvirtas keleivis; so. Boston Nr. 2, Sausio 11, 1961

Iš Pavergtos Lietuvos
Komunistai rusina Lietuvą stebėjom, kad mūsų valdžia
,f. , .. . . . . dabai jautri užsienio balsuiMiisų skaitytojas atsiun-1 (ftraiįniams radyu p,.ane. 

te mums laišką, kun gavo is h. , t;) jQjj
Lietuvos. Laiška. vertas d> mums daug pa-
deho dėmesio, nes rašytas „
pastabaus žmogaus. Jis atė
jo išvengęs cenzūros. Štai 
jo ištraukos:

“Vilnius smarkiai rusina-

Minėjo dramos sukaktį
Kaune gruodžio 19 d.

. šventė Valstybinės Dramos
mas. \ i 1 niu ie viešpatauja Teaų0 49 metų sukakti. Da- delsė duoti leidimą, bet vė- 
įusu kalba. Kai~ kuriose įs- jyvavo piimojo vaidinimo 
taigose, pavyzdžiui. \ idaus aktoriai P. Kubertaviėius,

STEPONAS KAIRYS
‘ Darbo Balso ’ redaktorius

J. VLKS

PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS
Pirmojo pasaulinio karo cogą Urachą karaliauti Lie- 

metu Vilniuje veikianti so- tuvai, mat katalikas . . . Bet 
cialdemokratų gi'upė sume- kaip pranešti? 
tė išleisti savaitrašti. Vokie-! Rytojaus dieną atnešė ve- 
čių okupacinė valdžia nors damąji straipsni su primi

nimu apie buvusius rinki-

Reikalu Ministerijoje, Ge
ležinkeliu Valdyboje, lietu
viškai susikalbėti negalima. 
Nusiskundimai dėl rusu kal
bos viešpatavimo laikomi 
nacionalizmu. Praėjusiu me
tu mdeni Sniečkus, Latvijoj 
kalbėdamasi su Chruščiovu, 
pakvietė ji atvažiuoti i Lie
tuvą. Chruščiovas atsakė, 
kad atvažiuoti negali, nes 
dar nepramoko lietuvių kal
bos. Sniečkus suprato, kur 
Chiuščiovas taiko. Aukšto
siose mokvklose, pavyz
džiui, Medicinos Institute, 
dėstoma rusiškai ir lietu
viškai. Rusai studentai— 
šlamštas, kuiio nepiiėmė į 
Rusi ios aukštąsias mokyk
las. todėl iie čia atvažiavo. 

“Antilietuviška politika

A. Vainiūnaitė, J. Stanulis 
ir T. Vaičiūnienė, be ju. se
nesnės kartos aktoriai P. 
Bindokaitė, A. Kupstas. J. 

i Petrauskas. M. Vosyliūtė, 
A. Sutkus ir kt. Teatro isto-

liau sutiko. Savaiti aščio re
dakcijos priešakyj atsistojo 
inž. Stepas Kairys. Laikraš

mus. Buvo jo ir feljetonas 
tuo pačiu klausimu parašy
tas. Mėginom visai nekalto

riją papasakojo rašytojas J. Įėjo būti dedamos bereikš- 
Grušas. mės iš vietų parašytos trum-

Galima ir “Sudie” sakyti
“Literatūros ir Meno” žur

nalo Nr. 51 vienas skaityto
jas rašo, kad galima vaitoti 
ir žodi “Sudie” vietoje jų 
pakaitalu “Iki pasimaty
mo,” “Lik sveikas,” “Viso 
labo,” nes tas žodis “dabar
tinėje kalboje jokios religi
nės reikšmės nebeturi.”

Lietuviškas konjakas 
(E) Anykščių vyno fabri-

čio redagavimo sąlygos bu- į turinio Įdėti apie tai žinutę 
vo žiaurios. Vokiečių cenzo-1,—nieko neišėjo, cenzūra vi
riai neleido nors ir nekal
čiausiu visuomenę varginan
čiu klausimu pasisakyti. Ga

vedama ir Gudijoj. Buvusia- kas, kuris įsteigtas dar nrieš 
me I ydos apskrityje yra kąra, pradėjo gaminti “lie- 
vii-š 20 lietuvišku kaimų ir tuvišką konjaką” iš obuolių, 
dar daugiau Molodečno ra- Naujasis gėrimas 2-3 metus 
jone. Anvtikriais duomeni- laikomas ąžuolinėse statinė
mis Gudrioj yra apie 25,000 se ir igaunąs malonų skoni 
lietuviu. Per gyventoju sura- ir aromatą. Ateinančiais 
švma lietuviais neįrašyta nė metais fabrikas pagaminsiąs 
vieno gyventojo, nors kai kelis tūkstančius buteliu 
kuriuose kaimuose, pavyz
džiui. Paliesėję. Karganduo- 
se lietuviais užsirašė 95G 
gyventojų. Gudijoj prie pat 
I ietuvos sienos nėra nei vie
nos lietuviškos mokyklos, 
tiktai kai kur dėstoma lie- sekretorius B. Bitinas pripa

“lietuviško konjako.”

Bėda su tuo jaunimu
JLJILV7I CUUI VC

sa išbraukė. Dar ir kitame 
Darbo Balso numery j visaip 
mėginom apie tuos rinki
mus skaitytojus painformuo
ti, deja, visa cenzūros buvo

pos žinutės ii' šiaip rašinė- braukiama.
liai iš geografijos, istorijos, Bet St. Kairys 
ir tai ne apie Lietuvą ir lie
tuvius. Vokiečių kariuome
nės štabo pranešimai apie 
karo eigą fronte privalėjo 
būti dedami ištisai, be jo
kių pataisymų ar paaiški
nimų lietuvių kalba. Jie bū
davo ilgogi ir nuobodoki.
Bet laikraštis nors ir toks 
platinosi. Jo skaitytojų skai
čius tolidžio augo. St. Kai
rys redakcijon ateidavo vi
dudienį ar vakarop. Atėjęs 
dažnai klausdavo: “Kas ra
šyti? Visa išbraukia” . ..

Sumetė, kad tokiais atsi
tikimais feljetonas geriau

maža ką galėjo skaityto
jams pasakyti, bet visi ži
nojo jo dedamas pastangas 
atvirai ir teisingai pasisa
kyti.

Čia daug pravertė St. Kai
rio rašyti feljetonai. Darbo 
Balso skaitytojai taip įgudo, 
kad pro tų feljetonų eilutes 
suprasdavo kas norima pa
sakyti. Tada Raulo Kemek
lio vaidas tarp skaitytojų 
plačiai garsėjo.

Vieną dieną Darbo Balso 
redakcijon Įsmuko mažo 
ūgio nereikšmingu veidu as
menybė. Pasisakė, ar iis ne
galėtų matyti savo giminai
tį Raula Kemeklį. Esą ir jis 
Kemeklis, o jei dar vienas 
atsirado, tai tikrai giminė. 
Jis taip gudriai rašąs, daug 
pasakąs, kad atvežė jam 
dovanų—gerą lašinių bryzą. 
O tos okupacijos metais la
šiniai buvo vertinga dova
na! Deja, kaip tik tuo me
tu St. Kaiiys buvo išvykęs 
Į savo tėviškę.

Kai St. Kairys grižo iš sa
vo tėviškės ir jam buvo pra
nešta apie jo giminaiti, tai

ANGLIJOS LĖKTUVNEŠIAI

Trys angių lėktuvnešiai, iš viršaus i apačią—Hermes, 
Ark Kovai ir Victorious—plaukioja Viduržemio jūro
je. o helikopteriai skraido apiink juos.

nerimo.
Tada jis parašė slaptai atsi
šaukimą i Lietuvos gvven- 
jus. Atsišaukimą surinko 
Darbo Balso rinkėjai. Atsi
šaukimas buvo spaudintas 
toje pačioje spaustuvėje. Jo 
buvo atspausdinta keletas 
tūkstančių ir slaptai plati
namas po visą Lietuvą.

Atsišaukimo gauti iš Šiau 
lių atvyko teisininkas K.
Venslauskis. Vilniuje jis bu- Sldyr® rupesaų
vo sekamas. Vos spėjo jis neissizadėjęs ir . . .
Darbo Balso redakcijoj at- tų įūpescių jį užgulė dar 
sišaukimų gauti ir išeiti, lr kltl ^pėsčiai, susijusieji
kaip čia pat pro duris iėjo ®u svelkata didi 

’ r J Jau neteko
kančia.

vokiečių uniformos kareivis. c?au neįeito dešiniosios ko- 
pravercia. Ir pradėjo juos Jis lietuvių''kalba paklausė, J08’.^.318 n nūnai gyvena
rašvti pasirašydamas Raulo ar čia buvo storas rausva- anais * “niaus rūpesčiais.

Šiomis dienomis, Stepas 
Kairys susilaukė 82

būta smagaus juoko ir kai- dešimts ar kiek žinomų ben- tautų laisvės. Nuo 1939 me
tu apgailestavimo, kad ne- drovių. Dabar jų priaugo iki tų jie prisijungė 6 kraštus 
teko jam su Kemekliu nuo 50. Penki metai atgal moks- prie Sovietų Sąjungos, su 22 
Ukmergės susitikti. lo tikslams visokių kamera milij. gyventojų. 3 rys nau-

Tai tokių rūpesčių slegia- pagaminta už 60 milionų josios Rusijos kolonijos pa- 
ma našta anais okupacijos dolerių, šiemet, sakoma, jų šaulyje yra Lietuva, Estija 
metais St. Kairys gyveno. O būsią parduota už 125 mi- ir Latvija. Visos tautinių są- 
dabar, likimo verčiamas, at- bonus. .jūdžių pastangos rusų pa-

Šimtai inžinierių kvaišo vergtuose kraštuose atgauti 
galvas vis tobulindami ka- tautų apsisprendimo teisę li- 
meras ir filmas. Pavyzdžiui, ko bergždžios.”
viena bendrovė Chicagoje Lordas Home dar iškėlė 
jau sakosi galinti vienu me- rusifikacijos pastangas Pa
tu 250 metrų ilgio filmą pa- baltijo kraštuose ir pabrė- 
veikslais tuojau padaryti, žė, kad šiame dvidešimtame 
Reiškia, bus galima iš oro amžiuje Sovietų Sąjunga 
nufotografuoti norimą že- yra stambiausia kolonijų 
mės sritį ir veik tučtuojau valdytoja.

vaizda kas Lordas Morrison (Darbie-

rausva-
Kemeklio vardu. Tokiu fel- plaukis vyras. Jis jį sekąs.
jetonų rašė veik kiekvienam žinoma, atsakyta buvo, kad K^^susiiauke 82 metų. . +.
numeriui. Deja, retą ir jų čia tokio nebuvo. Sunku širdin|iąu?1 Ja™ linkėjimai gauti >mukų

pasveikti ir grįžti prie nu- ten dedasi. Tai svarbu ka- cių atstovas), kalbėdamas
mylėto darbo—parašyti kas riškiams. Panagi kamera opozicijos vardu, paneigė,
buvo ir kaip buvo, kai jau vartojama ligoninėse: chi- kad Sovietų Sąjungoje esa-
Lietuva atbudo, o jo para- rargui operaojant, traukia- ma da; bininkų diktatūros,
šytos “Lietuva budo” netu- filmą, kuri tuojau rodo- Tikrovėje proletariatas ten

cenzūra praleido. Cenzūroj spėti ar tas kareivis sąmo- 
tvarka buvo tokia, kad visa ningai atėj<r Įspėti, kad jis 
kas laikraščiui surinkta ir K. VenslauskĮ seka ar jo 
cenzūruoti nunešta, buvo tokio neapsukraus būta. K. 

pedagogikos cenzūros įstaigoj verčiama Venslauskio būta apdairaus.
į lietuvių kalbą. Tarp tų ver- Jis geležinkelio stotyj nepa- 
tejų buvo B. Kuodaitis nuo sirodė. { traukinį Įlipo iš ki

tos pusės. Panašiai pasprū-

*UVIIV
nale Mokyklų mokslinio ty
rimo instituto

rintieji gali gauti ir Kelei
vio administracijoj.

Nuo šiol visos Literatūros 
Fondo gautos pajamos už 

„ K. Bielinio “Dienojant,”

ma kitiems gydytojams, ku- visai neturi balso. Viešpa
tie, prie stalo nesusigrūsda- tauja partijos sekretoriatas, 
mi. gali stebėti operaciją. Opozicijos atstovas pritarė 

Be Šamo rūšies mėnuliu- užs. reik. ministerio pasaky- 
kams, dirbdinama atatinka- mui. ka(1 šiuo metu didžiau-

tuviu kalba, kaip atskiras žįsta- kad ?enos “buržuazi _ _______ _________ ____
dalvkas. Mokvtoiais vra pa- niu nacionalizmu” persunk- Lietuvos nepriklau- tos puses,
škuli žmonės, priešiškai nu- t°s knygos jaunimo tarpe somvbės metais Vytauto D. ko ir Šiauliuose.
sistate lietuvybei. Aplamai eina is rankų į rankas. universitete profesorius T Mariamnolp i VIlkaviL Alinio "Dienojant, kams, dirodinama atatinka- —, ,»yi« „Krū
vai džia laiko nacionalistais Niunka labai pyksta Kaune. B. Kuodaitis buvo ki nuvežiau^’M ariamoo- ‘‘Penk?e31 mevtai Jr S.L Kai\™U kamerų ir kitiems že- si imperialistai ir kolonistai 

nalankiis snnrantama at G- *?u\eziau Mai7arnP<> Įrio “Lietuva budo” eina St. mės nalvdovams kain Ti- zemeje yra komunistai. “Ne 
(E) Karšta kalba prieš Pa,anKU8’ suprantama at- iej ir JOS apyiinkej tą atsi-

Pabaltijo laisvinimo veiks- sa!JU8’ bet Įspėdavo, kada šaukimą platino Vincas Vil
nius pasakė Sovietijos Auk. reikalu buvo, kas daryti ir kaitis ir Vytautas Aleksa.

J pranese cenzūros tvarką. į Vilkaviškio apylinkėj — da-
Kas nesvarbaus, bendrų bar teisininkas, Philadel- 

phijoj. Pa. gyvenąs Vytau
tas Mykolaitis, anuomet 
piadžios mokyklos mokyto-

vi -us tuos. kurie reikalauja 
lietuviu kalbos mokvklose.

“Gyventojų sura švmo 
duomenys yra paskelbti 
“Pravdoje.” Tame sąraše 
lietuvių gyventojų Gudijoje 
nėra.

“Mes manome, kad kol 
vyksta šaltasis karas, mūsų 
tauta turi šiokios tokios ga
limybės išsilaikyti, bet jei 
įvyks tikra taika tarp So
vietų ir Vakarų, mus vei
kiausiai surusins. Jau da
bar neleidžia grįžti į Lietu
vą tiems, kurie buvo ištrem
ti i Sibirą ir jie dabar apsi
gyvena artimose respubliko
se, pavyzdžiui, Latvijoje.

“Rusai, atvažiavę į Lietu
vą. turi visokių lengvatų. 
Nors mūsų miestai perpildy
ti, rusams visuomet butas 
surandamas.

“Klaipėda daro visai ru
siško miesto įspūdį.

“Kartu palaikomas len
kiškas elementas. Vilniaus 
krašte dabar yra daugiau 
lenkiškų mokyklų, negu 
lenkų okupacijos laikais, 
švietimo Ministerija laiko 
tą paslaptyje, kad nekiltų 
nusiskundimų.

“Mums skaudu ir pikta, 
kad mūsų užsienio spauda 
rašo apie visokius menknie
kius. bet mums svarbių gy-

Taryboje Lietuvos Komuni 
stų Paitijos centro komiteto 
naiys Niunka. Vak. Vokie
tijoje, JAV ir Kanadoje esą 
dar visa eilė asmenų, kurie

Lietuvos reikalų neliečian
čio, vietos cenzūra ką reikė
jo išbraukdavo arba leisda-

4 vospaudinti. O visa kaslie-fiagpadarę karo nusikaltimus , - ‘ , T Jas'
Lietuvoje. Eiserhoverio ad
ministracija atvirai kurstan
ti “antitarvbine veikla.”

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ai 
iraugui, tai atsiminkite 

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

“Lietuva

Lietuva budo" eina St. mės palydovams, kaip Ti- zemeje 
Kairio antrojo tomo jo at- ros III, kurį Sovietų spauda tiktai trys Pabaltijo valsty
siminimu išleidimui.

DEMOKRATIJOS AKYS

jau praminė “šnipu, nors 
Tiro tikslas yia stebėti orą. 

Nimbo vardu vadina-

bės buvo vienu plunksnos 
brakštelėjimu vidų r naktį 
užgrobtos ir inkorporuotos,

mą projektą. Yra pora ben- Čekoslovakija, V e n g r ija
_i_ • _ t • R11I rro vi i o Puntnni io ivJAV karo aviacija paty- <ii-ovių, kurios siekia pada

lomis dirbdinasi naujos rū- mintj filmą, kuri paveiks- 
šies foto kamerą, kurią pla- jajs paverčiama ne chemi- 
nuoja sudėti į Šamo rūšies kaiajs> elektros srove, ar 
mėnuliukus ir paleisti iš šilima
augštybių stebėti kas žemė- Šamui kamerą tikimasi 
je veikiama. įteikti 1962 ar 1963 metais.
Kamera kainuosianti apie pirmas bandymas nepavy- 
10 milionų dolerių. Jos stik- ko Netrukus bus bandoma 
las svera 2,000 svarų ir turės iškelti antras Šamo mėnu- 
sešių pėdų diametrą. Bus to- ijukas. O po to mėnuliukas 
kio opumo, kad vienas sili- su dirbdinama kamera.
mos laipsnis sukreivintų __________________
traukiamus paveikslus, o

Bulgarija, Rumunija ir Ry
tų Vokietija—visos prarado 
savo laisvę, kai joms buvo 
primesta komunistų dikta- 
tūra.-Tai vra imperializmas, 
tai yra kolonializmas.”

Lordas Beveridge išnagri
nėjo Chruščiovo taktiką, iš
vesdamas kai kuriuos pana
šumus su caristiniu imperia
lizmu. Beveridge laiko so
vietus didesniais imperialis
tais, negu carai. Sovietai te
ritorijų užgiobimus pradėjo 
jau po pirmojo karo, pvz., 
užgrobdami Gruziją ir Tur
kestaną, o 1939-47 metų lai
kotarpyje sekė Estija, Lat
vija, Lietuva ir kt. Stalinas 
jau seniai yra ciniškai pa
reiškęs, kad norįs prie Ru
sijos prijungti “vakarines 
sritis.”

tė berdras Lietuvos reikalus 
ir lietuvių tautą, tokie vokie
čių kalbon išversti rašiniai 
buvo siunčiami Berlynan ir 

Įtik iš ten gavus nurodymus, 
buvo atatinkamai pasielgia
ma.

Toks cenzūros tvarkos ži
nojimas labai pravertė. 
Kaip kada sąmoningai kaip 
kas buvo parašoma, kad to
kia žinutė ar straipsnis pa
tektų Berlynan. Jei kas bū
davo parašyta apie vokiečių 
vienus ar kitus pareigūnus, 
tai tokios žinutės ar cenzū
ros leistos ar ne, išverstos į 
vokiečių kalbą, buvo siun
čiamos tiems, kurių asmenis 
jos lietė. Laikraštį redaguo
jant visa tai turėta galvoj.

1918 m. vieną vidurvasa
rio dieną St. Kairys atėjo į 
redakciją labai susirūpinęs, 
susijaudinęs.

—Reikia būtinai pranešti

Deja. to atsišaukimo turi
nio neprisimenu. Tik atsi
menu, kad ten griežtai bu
vo smerkiamas Uracho iš
rinkimas Lietuvos karaliu
mi. kad tai trumparegiškų 
politikų žygis, nes nešą jau 
jokiu abejonių, kad Vokie
tija kąra prakiš, tai kokioje 
padėtyje tada Lietuva atsi
durs su savo Urachu. Užuot 
žadinusi tautą pasitikėti sa
vimi, kad ji pati Lietuvos li
kimą imtu Į" savo rankas, 
Lietuvos Taiybos narių da
lis nusikreipė nuo savo tau
tos ir Lietuvos likimą nori 
atiduoti svetimam. Atsišau
kimo būta ilgoko.

Dabar tas Stepo Kairio 
parašytas atsišaukimas bū
tų labai pravartu turėti. De
ja, jo nėra. Kaip nėra ir 
daugelio kitų atsišaukimų, 
St. Kairio pirmjoo pasauli
nio karo metu rašytų į Lig- ’ «__ . . •_

ANGLŲ PARLAMENTAS 
KALBA APIE LIETUVĄ

vieno šriubelio nukiypimas 
bent viena tūkstantine co
lio dalele paveikslą “ap- ----------
trauktų.” (E) Gauti—nois kiek pa-

Samo mėnuliukai, papras- vėluotai—Britų Aukšt. Rū
tai, skiriami skraidyti ne mų diskusijų pilnesnį teks- 
augščiau kaip 200 mylių virš tai. kuriuose pakartotinai 
žemės. Planuojama kamera liečiami ir Pabaltijo kraštai, 
iš tokio augščio, sakoma, Britų Aukštuose Rūmuo- 
galėtų gana smulkmeniškai se užsienio reikalų ministe- 
žemę stebėti ir tuojau vaiz- ris lordas Home dėstė min
dą perduoti centrams Ame- tis, kurios Jungt. Tautų de- 
rikoje, kurie spręstų kas čia batuose kolonializmo klau- 
vyksta. Tokiu būdu, būtų simu buvo britų delegato 
galima tuojau pastebėti, kur pareikštos bemaž tais pa- 
“taikiai sugyventi” nori ra- čiais žodžiais: “Kai Sovie- 

Lietuvos žmonėms, kad I-ie-1 tuvos gyventojus. 'sai telkia rakietas ar lėktų- tai kalba apie koegzistenci-
tuvos Tarybos narių dalisj šis apie Uracho išrinkimą vus, ar karo būrius. Kitais ją. mums, savaime supran- 
nepaisant kietų protestų ir buvo plačiai išplatintas ir žodžiais, čia bus ištikima tama. tas reiškia pastovius 
neoaisant mano Mvkolo neabejotinai reik šmingas. demokratijos akis menamus kaimyninius santykius. Ko- 

P ’ . tuo, ka<J ,<taikos norinciuS” selcti. munistams gi tas pats žodis
rirnVi'ietuviško'žodžio?Mes 586 puslapiai, kaina jr J. Vileišio išėjimo iš Lie- St Kairys įžiūrėjo Vokieti- Ši aviacijos kamera, sa- reiškia laikiną padėtį, kuri

girdime, kad mūsų kompa- 
triotai Amerikoje ir kitur 
Įsitaisė ir, atrodo, Lietuva 
jiems mažai berūpi. O mes 
baigiąme užtrokšti. Mes pa-

Stepono Kairio 
budo’*, kaina $5.50

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

‘Dieno-

Kipro Bielinio * Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

llouf «,n
Bron<iwav. 

27. Ms»«

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo-vvbiniu reikalų neliečia. O . ..... _ x . .
nies esame išsiilgę tikro, dyna#’ paruošė Vilius Pete- Biržiškos, P. Narutavičiaus Reikšmingas jau 

$7 no tuvos Tarybos, balsuojant Jos karo pralaimėjimą ir su koma, tėra “didysis brolis” tęsis iki tos dienos, kada
A. Stulginskiui ir J. Vailo- tuo pralaimėjimu susijusias daugelio kitų, mažesnių, pasaulį užvaldys komunis-

Pakalbinkim draugu* ir kaičiui susilaikius ir P. Kli- pasėkas. ( įvairiems mokslo tikslams, tai. Didžiausias įžūlumas iš
kaimynus užsiaakyti “Kelei- mui balsuojant prieš, vistiek Nors Darbo Balsas tos vo- Keletą jnetų atgal visokias Rusijos puses yra jos vadi-
yj.” Kaina metama tik $4. išrinko Wuertenbergo her- kiečių okupacijos metais kameras Amerikoje gamino narna kova del kolonialiniu

Keturios ypatybės

Vienas išminčius pasakė:
— Tiems, kurie mėgsta gerti

vyną. žinotina. Pradžioje žmo
gus pasidaro panašus i povą — 
jis pasipučia, jo judesiai rit
mingi ir didingi. Po to jis įgau
na beždžionės charakterį, pra
deda su visais žaisti ir juokauti. 
Vėliau jis panašėja j liūtą ir 
kritikuoja, o klaidas, kurios 
pasidaro pasitikįs savimi, pil
nas jėgos. Bet pabaigoje jis 
pavirsta į kiaulę ir. panašiai 
kaip ji, voliojasi purvyne.



KBLBTVK, SO. BOSTON Puslapis penktasNr. 2, Sausio 11, 1961

Amnestija kriminalistams
V. ŽARSTEKLIS 

LAIŠKAS Iš BERLYNO [akių nemaža tokias sutartis 
{pasirašydavo anksčiau, pa-

Juo žmogus giliau įsiturki ”• pe'paskutinę am-
rūškanos kasdienybes nestlją. Pasiekė Vakarus,

smulkmenas, tuo 
atsiranda skylių. Gerokas 
plyšys susidaro tarp manęs 

i ir “Keleivio” ir viso jo šta
bo, su visais jo “strateginės” 
taktikos generolais. Šventės 
ant nosies galo, tik žiokis— 
ir Įkris, prieš tai užtat sku- 
1 >u kiek užraukti minėtą ply
šį, nes metų galo ir kitų 
pradžios medžiaga lauki
niui tuiėtų tikti.

Iki gruodžio pradžios per

daugiau ^kie tuojaus atatinkamiems 
orga nams prisipažindavo. 
Dalis spiovė ir ant pasiūly
mų, tokiems vistiek tačiau 
priminė, jog, ištikus sunku
mams kapitalistinėje san
tvarkoje, su “pilnu pasitikė
jimu” gali kreiptis Į zonos į 
saugumo organus pagalbos.!

Iš ligų zonos kalėjimuose 
daugiausia siaučia džiova, 
vėžys, skilvio ligos, nervi
niai sutrikimai. Ligonių ne

IR JIS “AKTORIUS*

Tai asilas, kuris daTyvauja 
komedijos “Ganiavai“ vai
dinime Broadvay teatre 
New Yorke.

KAIRĖ NEŽINO DEŠINĖS

Amerikiečių ž u r n a las

Dar apie Suslovą
(E) Jau prieš kuri laiką bai,” turėjusieji tikslą tero- 

buvo rašyta apie Suslovo ne- įizuoti tautiniai nusistaeiu- 
lemtą vaidmenį sovietinant sius gyventojus. Jų darbuotė 
Lietuvą. Čia duodami kai buvo tokia baisi, kad Į galą 
kurie papildomi duomenys Susiuvąs ir jo draugai nai- 
apie tą žymų bolševiku vei- kino tuos pačius stribus, no- 
kėją, kuris visą savo amžių bedami išvengti, kad šie

kokias 6 savaites rusų zo- ; išleidžia, nes atleidžiant va
nos “valstybės taiyba” iš dovaujamasi dėsniu — “ga- 
kalėjimų išleido apie

vadinasi valdžia.
—Bet argi nėra zakonų,

kurie toki bizr.i prižiūrėtų? 
—Tėve, nesakyk “zako-

nu.” Sakvk: istatvmu.
—Olrait, tai turi būti Įs-

—Labas rytas, tėve! Kaip 
atrodo pasaulis po r.aujų 
metų?

—Maiki, aš viso svieto 
dar nemačiau. Vakar tik pa
sižiūrėjau i zerkolą, rokuo-
jasi pasižiūiėjau i save, kaip tatymai. 
aš pats atrodau: ale nešima- —Bet tėvas tu.ėtum ži- 
to jokios permainos. Galima noti, kad tie patys politikie-
sakyti:

Nauji metai,
Seni batai,
Lopyta mundiera. 
Naujos reikia, 
Mano vaike,
O centelių nėra . .
A..-ni Į įbni m tžiiTOc ni/i. Lir\I IIIV"

liai ir įstatymus daro. ir jie 
daro juos savo naudai. Pa
vyzdžiui, mūsų legislatūroje 
jie nutarė Įsteigti “Tyrinėji- 
,mų Taiyba” ir važiuoja kur 
nors ko nors ..tyrinėti.” Pe
reitais metais nuvažiavo į 

ĮĮpar>h “opložinkpliuAliumiluini
ko naujo nematai? tyrinėti,” kur jokiu geležin-

—Tik nauja liga atsirado, kelių nėra; o jeigu ir būtų,
Maiki, o daugiau nieko. tai juk ne jų dalykas gele-

—Kokia liga? žinkeliais įūpir.tis, ir apie
—Žmonės pradėjo pasiu- geležinkelius jie nieko r.eiš-

tusiai daug valgyti, Maiki.
—Aš tokios ligos dar ne

girdėjau, tėve.
—Turėjai girdėti, ba ir

mano. Jie tenai “tyrinėja” 
ne geležinkelius, bet gra
žia- merginas ant smėlio ir 
brangiuose vieš bučiuose, 

gazietose buvo rašyta. Sa-Į Sugrįžę, iie padavė sąskai- 
ko, iš kaito pravalgo po ke- tą “už atliktą valstijai 
liasdešimt dolerių. 'tarnavimą.” Ta sąskaita bu-

—Tėvas, turbūt, kalbi Į vo tokia didelė, kad republi- 
apie Bostono politikierius.. konai įnešė legislatūi on įs- 
kuiie valgo už visuomenės J tatymo sumanymą, kad 
pinigus. Vienas jų už vieną Į ateityje už tokias ekskursi- 
tik vakarienę pareikalavo iš jas valstijos iždas mokėtų
valstijos iždo $181.50.

■—lr tu sakai, kad tai ne 
liga?

—Ne. tėve, ne liga.
—Nu, jeigu ne liga, tai 

bus apžarstva.
—Aš, tėve, tokio žodžio 

dar negirdėjau.
—Ar tavo knygoj nėra?

- Nėra. Iš kur tėvas ji iš
traukei?

—Jis paimtas iš katekiz
mų. Katekizmuose, vaike, 
yra pasakyta, kad vienas iš 
didžiausių giiekų tai apžar- 
stva. Taigi, sakyčiau, kad 
tie politikieriai turi būti ko
kie bedieviai, jeigu jie tiek 
suryja.

—Priešingai, tėve, joks 
bedievis į valdžią nepatek
tų.

—Bet argi galimas daik-

apie visų žiaurybių užkuli- 
tius neprasitartų ir tuo ne
pakenktų sovietiniam reži
mui.

šiemet Susiuvąs—ryšium 
su bolševikine sukaktim— 
staiga vėl atsirado Lietuvo
je, tariamai tik kaip Krem
liaus delegatas, šventinis 
kalbėtojas. Bet iš jo kalbos 
paaiškėjo kad jis ir šian
dien dar “sielojasi” Lietu
vos gyventojų laikysena. 
Net viešai stipriai kritikavo 
kai kuriuos “revizionisti
nius” reiškinius Lietuvoje 
ir nukrypimus nuo linijos. 
Matyt, jis Lietuvos reikalais 
dar ir šiandien “rūpinasi.”

Ir Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje pasigirsta spėlio
jimų, kad Suslovas kada 
nors galėtų pasidaryti rim-

stengėsi veikti iš pasalų, pa- 
slapčia.

i Ilgą laiką M. A. Susiuvąs 
ištikimai tarnavo Stalinui, 
buvo jo tikras patikėtinis, 
paskirtas “pridaboti” parti
nės linijos. Jis talkininkavo 
Čekai, bet buvo toks ansuk- 
krus, kad “susidorojo” il
su Čekos viršinirku Lžovu. 
Visur, kur buvo “negeri rei
kalai,” Stalinas siųsdavo 
Suslovą ir tas atlikdavo sa
vo “uždaviri” į nieką neat
sižvelgdamas. Kur tik buvo 
reikalingi “valymai,” Stali
nas Suslovo gabumais galė
jo pasitikėti. Susiuvąs buvo 

....... . - vienas tų, kurie sunaikino
bet vis dėl to tenka džiaug- skirti kairėn dešinėn n vi- Kalmukų autonominę respu-

vo pilną atpildą,” nors Le 
ninas sakė, kad bausmės 
prasmė nėra atgaila ar at
pildas, bet pataisa.

išleido apie treč
dalį kriminalinių ir politinių 
kalinių pagal “malonės ak
tą.” Kai kuriuose kalėji
muose politinių kalinių skai
čius žymiai persveria krimi
nalinius, iš tokių atleistųjų 
skaičius mažas. Pilė Berly
no H o h enschoenhauseno 
kalėjime sėdi 900, atleido 
apie 180, visi kiti, surinkti 
už nukrypimus “nuo linijos,

Respublikos" "“amerikonų kaustytoje tolimoje šiaure 
špionažo agentai” paliko J€ 
trūnyti.

V. Berlyne surinktomis ži
niomis, prieš amnestiją zo
nos kalėjimuose buvo 12,- 
000 politinių kalinių. Pridė
kim iš pabėgusių į Vakarus 
pustrečio miliono kokią pu
sę prie šio skaičiaus, tai 
gausime kas 15-tą zonos gy
ventoją kalėjime. Kad to 
nėra. yra kaltas didele da
limi V. Berlynas, nes per jį 
kone kas antras bėglys iš
vengė kalėjimo vartų.

Išleistųjų dalis kalėjo il
gus metus, buvo ir tokių, 
kurių bausmės už politinę 
veiklą buvo miriop, vėliau, 
spaudžiant pasaulio sąžinei,
pakeistos ilgamečiu kalini- ™ sutinka prailginti, jei 
mu, ir iie po dešimtmečio bus atšaukti minėti leidi- 
išvydo saulę. jinai. Derybos vyksta ir nesi-

Kaikur numatytų atleisti j mezga- Už tat kad pasipylė 
skaičių sumažino vien dėl ‘paskutinėmis valandomis iš 
jilanų vykdymo, nes nereta.anos Pusčs triukšmas, tai 

l)a" zonos įmonių prie kalėjimų j net atrodo, kad nuo Naujų 
turi įsteigusios savo skyrius.

Kaikuriuos paliko kalėji
muose vien dėl to kad lais
vėje jie gali per daug pa
skelbti. Prieš išleidžiant vi-

“Saturday Revievv” rašo: 
Partijas ir politines gru-

Tokia buvo amnestija, Pes rūšiuojant, priimta jas 
-t vis dėl to tenka džiaug-1 skirti kairėn dešinėn ir vi- 

tis, kad žiupsnelis žmonių ■ durin. Kasžin, ar tikslu? 
išvydo laisvę, kurią pilnai Paprastai, manoma, kad 
branginti gali ypač tie, ku- kairėje telkiasi gyvenimu 
rie pažino nelaisvę, nekal- nepatenkintieji, d e š i nėję 
bant apie tuos, kurie šim- patenkintieji, o viduryje— 
tais tūkstančių buvo sugrūs- abiem tiltas.

bliką ir kalmukus visus iš
trėmė į Sibirą. 0 kai buvo 
reikalingas Lietuvos “apva
lymas”—vėl Stalinas siun- tu Chruščiovo konkurentu, 
čia į Lietuvą Suslovą i tikriau sakant įpėdiniu. 
(1944), kuris, talkinamas i Ypač, kai Chtuščiovui imtų 

ir vietinio Maskvos' nesisekti ar tai užsienio po-Vokiečių Demokratinės « i mirties speigų su- . Betgi palyginkime komu- j Serovo
x . ... mstus ir fasistus. Skelbiama, j “gauleiterio” S n i e č kaus. litikoje (suklupus su koeg-

tarsi vieni, kau įaustoje kai- kmojiščiai per keletą metų zistencijos planais), arba vi- 
Kita švenčių “dovana”— *ėje, _^n^l'leJI desimausioje įvykdė nežmonišką terorą, duje, pavyzdžiui akivaizdo- 

šiomis dienomis maskviškiai dešinėje. Tikrovėje abieji kurio aukomis tapo šimtai ie Chruščiovo nesėkmės su 
bernai vak. sektorių gyven- tun daug bendro: vienos tūkstančių žmonių. Suslovo lakiais naujų žemių isisavi- 
tojams pasišovė pakišti paitijos diktatūrą, opozici-! sumanymU Lietuvoje buvo nimo planais Kazachstane 
šventinių nuotaikų paįvairi- J°s terorizavimą, vadą-dik- olganfzuotį vadinami “stri- ir kitur.
nimui visokiomis progomis tatoi ių, slaptąją policiją.
švaistomus gąsdinimus. Jie teigimą lyg jie vieni tėtuli 
sako, jau jei norite, tai nuo teisybę, kiti visi melagiai, 
sausio pirmos uždarome vi- smurto vartojimą (net ka
sus kelius, sausuma, vande- rQ) galios tikslams. Sako
mu ir oru. Visiems. ma, komunistai pramonę

Mat, rusai jvedė V. Vo- kolektyviai valdo, fašistai j ilgi vakarai. Kad jie nebūtų 
kietijos piliečiams leidimus pripažįsta pi natinę nuosa-1 nuobodūs, skaityk šias ido- 
lankyti rytų sektorių. Be W Tikrovėje pramonę mias knygas-romanus: *

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

KNYGOS JAUNIMU!

Jei
Žiema artinasi, o su ja ii į <n-Vgos

leidimų dar galima cik v. 
“sektorėnams.”

nasierobia. diktatūra ir tvar-r u - ----------
ko kaip nori. Todėl komu-

lmiT»e Avaisfsa* .IO ^11-

nedaugiau kaip -10 už kiek 
vieną pavalgymą. Bet de
mokiatų dauguma tą įstaty
mą atmetė. Reiškia, pinigų 
švaistymas pasilieka neribo
tas. Ir štai dabar jie paduo
da kita sąskaitą valstijos iž
dui. Tų “tyrinėjimų” pirmi
ninko sąskaita už 1 pavalgy
mus yra tokia: $38.50, $56, 
$63.85 ir $181.60. Iš viso už 
keturius pavalgymus $339.-

‘tyrinėtoju sąs- j svorio> j 
keliasdešimt1

si turėjo pasirašyti, kad per 
kalinimo laiką visa, kas gir- 

įdėta ir patirta, išeinant rei
kia pamiršti, turi būti tyla 
“socialistiniam įstatymin- 
gumui” išsaugoti.

“Mūsų rankos pasiekia 
visur,” — grūmojo numaty
tiems į laisvę kandidatams. 
Girdi, kas netylės, tokio gy
venimas net ir V. Vokietijoj 

' bus suardvtas. Kad gąsdini
mai įgautų pageidautinio

95. Kitų
kaitos irgi po Ke:ias(.esimtkarpus jaikas nuo laiko 
dolei iu už pa\almv mą. Taij). į jgj.as({avo vįeną ar kitą il

gesnį laiką buvusį už kalėji

numatytų atleisti

leve, veikia politikieriai. Ir 
statymai jiems visa tai lei
džia, nes jie patys ir įsta
tymus leidžia.

—Maiki. aš negaliu su
prasti. kaip žmogus galėtų 
tiek suvalgyti. Bet gali būt, 
kad tai ne vien tik už pa- 

Aš mačiau, televv-

mo sienų, bet vėl grąžintų 
už “propagandą.”

Dalis atleistųjų gavo lei- 
įdimus išvykti į V. Vokieti 
i ją, nes daugumos, pav., ne
pilnamečių, artimieji persi
kėlė į Vakarus, kad išveng

tas, Maiki. kad valdžia užįv3lgymą. Aš mačiau, televy- prarasto sūnaus ar kito 
tokias vakarienes mokėtų žoj bu'-o parodyta, kaip di- ajgjmo likimo. Per visas am- 
pinigus iš skarbavo iždo. įdėli džetelmonai per Nau- nestijas atskiruose pasikal- 

—Bet ar tėvas žinai, kas jus Metus viename hotelyje bėjimuose kaliniams buvo 
vra valdžia? {maudė samnane graž.a mer- žadama laisvė už vėlesnę
' —Nu, o kas gi? jginą: ji guli vonioj kojas iš- ve5kIą slaptai policijai. Dėl

—Tai yra tų pačių politi- kėlus aukštvn. o jie apstoję _______________
kieriu mašina, kuri lupa iš aplinkui pyla ant jos sam- .

mokesčius, kasmet paną iš bonkų. Taigi gali vienas valgis negalėtų tiek

jaunas nepamegs 
jis jos •"skaitys ir 

uaugęs. Todėl tėvai turi 
pai-ūpinti vaikams ko dau- 

;au lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad- 
mnistraciioje galite gauti 
ias jaunimui tinkamas kny- 
as:
• ASAKūčI'“?. A. Giedrius,

yra 37 gražios pasa
kėčios 175 psl.. kaina $2.00 
VYNf KĖS. N. Butkienės »- 
Pasakaitės vaikams. 34 psl.,
kaina .................. ........... $1.00
R N'NKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
iauiiinmi, 108 psl., kai- 

............................. $2.00
AKTYS XAKA.;J.*Kli;<»SK, Liū
to Uovyrimo apyKRka. IRS psl.,

s» ■ ira ..................................
<■ Y.\I KALVELIAI. Aloyzo Ba- 

apysa įli es vaikam,. 63 p«b. 
................................ $1.50.

Vakarų ir KO KaiP no11' ! °_uei KUH1U" ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
rytų zonos tarpusavyje va-,n^sAus skirti kairėn, fašistus romanas iš Vinco Kudirkos 
ro gana stambią mainu pre- ' dešinėn, politiškai, iš tik- gyvenimo, 394 pusi. kaina 
kybą, kurios sutartį ‘vaka- prasmės neturi. Abu $5.00.

' Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina

i $4.00.I
Vytautas Alantas:—— o- i

sa; Pasidairę, nerasime 
vieno pavyzdžio, kur libe
ralinė ar socialinė santvar
ka būtų savo noru pasida
riusi komunistine. Anglija 
ir Skandinavija, liberalizmo 
ir socializmo keliais nuėję, 
yra tobuliausiai nuėjusios, 
bet jos toliausiai ir nuo ko
munizmo. Tokiu būdu, esa
me priversti pasidaryti iš
vadą, kad žengimas į libe
ralizmą ir socializmą yra 
žingsnis tolyn nuo komuniz
mo.

Atvirkščiai, daugelis ma
no, kad polinkis į konserva- 
t i z m ą - atžagai eiviškumą 
esąs posūkis šalvn nuo ko
munizmo. Bet gyvenimas 
įrodė, kad komunizmas įsi-I 
rioglino kraštuose su atža- 
garei visk iausia - konserva
tyviau-ia santvarka. Geras 
pavyzdys caių Rusija ir bu
vusioji Kinija. Komunizmas 
kaip tik pavilioja kraštus, 
kur santvarka atžagareiviš- 
kiausia (pavyzdžiui, Batis
tos Kuba). Todėl vėl turime 
pasidalyti išvadą, kad 
žingsnis į konservatizmą- 
atžagareiviškumą iš tikrųjų 
yra žingsnis artyn komuniz
mo.

Štai. ir galvosūkis: kodėl 
žmonija, puikiai mokanti 
tiksliai viską atatinkamai

P. S. Laiškas kiek suvėla- ™°.k.!lu’:
se, atsilikusi tiksliai rūšiuoti 
savo politinius sąjūdžius?
Kairės-dešinės pavadinimai, 
kaip matome, jau nebetin- 

Rcd, ika.

dvynukai—broliukai. 
Pasvarstykime pažiūrą

kad liberalizmo ir socializ
mo keliai, būdami “kairi,’ 
neišvengiamai nuvesią į kai 
rę—į komunizmą. Argi tie- Į

Metų visas komandas per 
ims maskviškiai ne vien 
mieste, bet ir amerikiečių, 
anglų ir prancūzų kareivinė
se.

O žmonės bėgioja iš galo 
galą su pirkiniais šven

tėms. Krautuvių langai Va
karų Berlyne lūžta nuo pir
mos kokybės prekių. Visa 
pasidarė bloga, žąsis per 
riebi, kalakuto stimburys 
per daug riestas. Visi nepa- 
oratai išpuiko ir išlepo. Ta 
pati iš Lenkijos atvežta žą
sis vak. languose atrodo lyg 
iš vaško išimta, gi ryt. sek
toriuje lyg po trijų dienų 
iš žemės iškasta, noi-s ji irgi 
“gimė” Lenkijoj. Taip ga
lima lyginti ir visas prekes 
iš abiejų pusių su mažomis 
išimtimis.

O kol kas lauksime. Grū
mojimų ir stambesnių perkū
nijų laukia vigas Berlynas, 
tam mes atatinkamų organų 
paruošiami, nepamirštant ir 
laisvojo pasaulio pažadėtų 
garantijų.

Tuo tarpu geriausi mano 
linkėjimai Jums, Redakto
riau nemažesni visam šta
bui ir visai skaitytojų šei
mai!
1960 metų prieškalėdis.

žmonių ________ , _____  . . . . . ...
kelia sau algas ir visokiais būti, kad ir mūsų polit’.kie- kamuoti, v ienas žmogus jo- 
būdais švaisto žmonių pini- iriai tokius pat “tyrinėji- kiu būdu $181.60 iš karto 
gus Dėlto tėve kiekvien- mus” daro, jeigu mūsų štei- nepravalgys ir nepragers.politikierius skverbiasi tui tiek danį kaštuoja. Tiktai šampano maudynė, 
į ta mašiną, kuri oficialiai —Suprantama, tėve, kad gali tiek kainuotu

vo, bet Vakarų Bei lyno nuo
taikoms pažinti jis įdomus 
ir šiandien.

TARP
462nė DVIEJŲ GYVENIMŲ,

j pusi., kaina $4.50.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.,| 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27, Mass.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas.

1. Raewell Cresce.ft 
Orb’Rton, Bell Jj»!I 

Lanarkshire. Scotland

r».n<

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio'’ administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie 
čia adresus, pranešant 
jąjį adresą neužmiršti para
šyti ir senojo.

kei-

”KELEiV10“
KALENDGRfuS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams šią savaitę baigiamas 

spausdinti ir kaip tik bus įrištas, bus pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Pats laikas ji užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Tėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na kaira parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway------ :-------South Boston 27, Mass.



Puslapis šeštas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 2, Sausio 11, 1961

MOTERŲ SKYRIUS
■■■■BatBOTC laHCSraėMBBOaMaaBBBBBOMB

Eglė, žalčių karalienė
(Lietuvių liaudies pasaka)

(Tęsinys)

Šį kaitą tėvai žalčiams atidavė baltą karvę, bet pa
keliui, girioj, gegutė ir vėl jiems visą tiesą iškukavo. Ir 
vėl sugrįžo žalčiai ir šį kartą jau griežtai reikalavo atiduo
ti jiems pažadėtąją, grasindami padegti namus, jei ne
gaus ko atėję. Matydami, kad jokiu būdu nebeišgelbės 
dukters, tėvai atidavė ją, pačią jauniausią, pačią gražiau
sią ir pačią mylimiausią. Pasiėmę pažadėtąją marčią, 
žalčiai iškeliavo nebesugrįždami. Ir nebuvo galo nuliū
dimui Eglės namuose, pragaištin ją atidavus, o ir pati 
Eglelė raudodama ir sopančia šiidim atsisveikino su sa
vo mylimaisiais ir namais.

Neužilgo Eglė su žalčiais pasiekė jūros krantą. Iš
sigandus ir drebančia širdim ji žiūrėjo į gilius vandenis. 
Ir bangos staiga pradėjo kilti, suktis verpetais, kunku
liuoti ir putoti ir, kai vanduo persiskyrė, iš jūros gelmių 
išėjo ne šlykštus žaltys, bet šaunus jaunikaitis, žalčių ka-, 
ralaitis. Jis meiliai pasveikino Eglę ir pasisakė esąs* tasĮ 
patsai žaltys, kurs buvo įsirangęs į josios marškinių ran
kovę jai besimaudant. Tada visi jie nusileido jūros dug
nan, kur stovėjo gintarinė žalčių pilis, visa išpuošta auk
su ir brangiaisiais akmenimis. Ir čionai buvo iškeltos šau
nios vestuvės, kuriose jie ištisas tris savaites valgė ir gė
rė, šoko ir dainavo, ir visi linksmi buvo.

Pamažu Eglė apsiramino ir apsiprato žalčių karaly
stėje, kur ji gražiai sau ir laimingai gyveno. Ilgainiui, 
ji ir tėvus su seserimis ir broliais pradėjo pamiršti. De- 
vyneri metai taip prabėgo. Eglė turėjo jau tris sūnus: 
Ąžuolą—vyriausiąjį, Uosį ir Beržą, ir vieną dukrelę— 
Drebulę. Ta buvo pati jauniausia.

Vieną dieną, kai vaikai sau žaidė. Ąžuolas, vyriau
sias sūnus, ėmė ir užklausė: “Mamyte, o kurgi tavo tė
vai gyvena? Aplankykim juos kurią dieną.”

Ir prisiminė Eglė brolius ir seseris, ir seną tėvą su 
motinėle: ir kaip jie dabar tenai begyvena? Ar gyvi,

AR GRAŽIOS?

štai dvi naujausio modelio suknelės, kurias, jei kam 
paliks, dėvės pavasarį.

Tešlos paviršių išlyginti 
taip, kad pakraščiai būtų 
kiek aukštesni, nes kepant 
vidurys daugiau iškyla.

MĖGIAMIAUSIOS
MOTERYS KEISTI SUPUOLIMAI

Aš atvažiavau į JAV ba
landžio 6 d.

obuolius nulupti, supiausty- stituto surinktais duomeni-I Balandžio 6 d. gimė ma- 
ti piršto stoiumo skiltimis, mis, petitai 10 labiausiai n.° lluk‘e: man" zemo sesers 
pašalinti sėklines ir sudėti mėgiamų motetų buvo šios: .eime ?
lesios paviršiuje eilutėmis, Eleonora Roosevelt, Mamie dz,° ®.d: \ai buvo Ant™JO 
viduryje galima sudaryti Eisenhower, karalienė Eli-
žvaigždutę. zabeth II, Helen Keller,! ^nav i ?. •

Kepti 1 valandą vidutinio Clare Boothe Luce, Patriciai^1, as. 11 ^im, Z-°
karštumo orkaitėj ar kros- Nixon, Jacųueline Kennedy, , rna^!.° <u
nyj. -senatorė Margaret Cha^ k^sKto .Ir

-- !me berniukas ir balandžio

Gallup Poli, žinomo visuo- 
Rugštesnius, prinokusius menės nuomonės tyrimo in-i

Iškepęs tortas atsiskiria1 Smith, Chiang Kai-shek ir'
nuo formos sienelių, o įbe
dus sausą, ploną šakaliuką, 
neapsivelia tešla. Iš formos 
tortą išimti tik praaušus. Jo 
viršus nepuošiamas, tik ap
dulkinamas miltelių cukru
mi.

*
Kopūstų ir pupelių troškinys

negrė dainininkė Marian i 
Anderson.

Eleonora Roosevelt jau 
12 metus pakliūna į tą la
biausiai mėgiamų moterų • 
dešimtuką.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

i 6 d.
Kaip išaiškinti tokius su

puolimus?
B. Krušinienė

ŽALGIRIO MŪŠIS
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gyvų nebėra? Ir suskaudo Eglei širdis, ir pradėjo ji tė
viškės ilgėtis, tiek metų josios nemačius. Ir pradėjo Eglė 
prašyti vyro, kad leistų ją namo tėvų aplankyti. Bet žal
čių karalius nenorėjo jos leisti. “Gali eiti,”—sako,—“bet 
pirma suverpk šį šilkų kuodelį.”—ir padavė jai varpstę.

Tuč tuojau sėdo Eglė prie darbo ir verpė kelias die
nas ir naktis iš eilės, bet šilkų kuodelis nė kiek nema
žėjo, vis buvo toks pat. Ir Eglė pamatė, kad čia bus ko
kia apgaulė. Galbūt tas šilkų kuodelis ir užburtas buvo 
—visai nė noro jį verpti nebuvo. . . Nežinodama ką beda- 
ryti, Eglė nuėjo pas seną senutę, kuri buvo burtininkė, ir 
prašė: “Močiutė širdele, pasakyk, pamokyk, kaip šitą 
šilkų kuodeli suverpti?”

Senoji išklausė ką sakė viešnia ir tarė: “Įmesk kuo
delį į ugnį, kai užkursi krosnį!”—ir pridėjo—“kitaip jo 
niekaip nesuverpsi.”

Grįžus namo. Eglė tuoj užkure krosnį duonai kepti 
ir įmetė šilkų kuodelį krosnin. Kai tas baigė degti, ji pa
matė spragilo didumo rupūžę, besiraitančią iš skausmo. į 
Ir suprato Eglė dabar, kodėl ji negalėjo to kuodelio su
verpti: kai tik ji dali suverpia, tuoj ta rupūžė pagamina 
naują šilką.

VARNA

Žiema. Ant beržo baltai apšarmojusio 
Nutūpė varna sena.
Kraipo ji galvą ir susidūmojusi 
Kvarksi sau vargšė viena.

Kvar-kvar! Man liūdna. Kaimynai arčiausieji—
Kregždė, gegutė, garnys,
Sniego pabūgę, į kraštą toliausiąjį
Išlėkė sau visi trys.
Kažkur dabar ilgakojis braidydamas 
Gaudo varliūkštes jaunas;
Kregždė, gegutė vabzdžius bevaikydamos
Kažkam begieda dainas.
Jiems ne galvoje šis kraštas nuvargintas. 
Sniegu apkloti laukai.
Rūpi jiems pievos žiedais vien išmargintos, 
Vasaros meilūs rytai.

Na. tu esybę man rask nedėkingąją,
Kaip tie poetai žmonių!
Kregždei ir garniui ir gegei vvlingajai 
Jie nesigaili eilių.

Aš tik štai sparnuotųjų minioje 
Neapdainuota likau.
Kvar-kvar! Matyti, poetų krūtinėje 
šiso nebėra daugiau.

Jie nesupant, jog manyje nabagėje 
Plaka taipogi širdis,
Jog toj juodgalvėje, juodauodegėje 
Meilės gal būti už tiis.

Kvar-kvar! Matyt, mano baigias gyvenimas, 
Bet toliau taip nebebus!
Rasis poezijos naujas numanymas,
Augštas, gilesnis, svarbus.

Dainiai supras, jog aš varna badaujanti 
Žiemą dienas ir naktis—
Himno vertesnė už garnį keliaujantį 
Į svetimas šalis.

Adomas Jakštas

Imti vieną vidutinio di
dumo (3 svarų) baltagūęį 
arba raudongūžį kopūstą, 

i vieną stiklinę pupelių, pusę 
šaukšto miltų, vieną šaukš
tą sviesto, 2 svogūnus, 2 
šaukštus pomidorų (tomei
čių) košės, druskos, cukraus.

Kopūstus supiaustyti ke
turkampiais gabaliukais, su
dėti į puodą, įpilti kiek van 
dens, pridėti sviesto ir troš
kinti.

Išmirkytas pupeles išvirti 
atskirai. Kai kopūstai su
minkštės. sudėti vilias pu- 
I>eles, svieste pakepintus 
miltus, lengvai paspirgintus 
svogūnus, pomidorų košę, 
truputį draskos, cukraus. 
Galima pridėti dar virtos 
mėsos gabalėlių.

Valgyti su virtomis bul
vėmis.

1950-1960 Lietuvių Radi
jo valandėlė Rochesteryje,
redagavo Henrikas Žemelis,

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
Neturintieji laiko stora kny- 
knygelę “Žalgirio mūšis“.

išleido Lietuvių Radijo Klu- gų apie tą Lietuvos istori- 
bas, 44 psl., kaina $1.00. ios svarbų įvykį skaityti

Duodama radijo valandė- šioj knygelėj ras tą, ką 
lės istorija ir šiek tiek žinių kiekvienas turėtų žinoti, 
apie Rochesterio lietuvius. Knygelės kaina 50 centų.

ĮDOMIOS h* NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio į ŽFMAĮCIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
izdžiai ir įdomiai parašvti I istorinis roc.aras iš žemaičių kr.\-labai vaizdžiai 

atsiminimai, kaip Ijetuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena r’-oea. gražiais kietai, vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio lormato. K a:na .... $5.50

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus** 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 nsl.. kaina....$6.00

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis. 592 puslaniai 
Kaina ........................................... $6.00

IR PENKTADIENJ GALI žvilgsnis i praeiti k Žuko i-tir>c i IŽAI PVTI domūs atsiminimai, 477 psl. kai-ME5Ą VALGY H na ........................................... $5.00.

T/' eu 4- 1 vKzvtalrlftzl»Alairv a l a i m ui peru nusvilai ii 
mėsa draudžiama valgyti, 
liet Washingtono, D. C., ar-

PASAULI0 LIETL’VĮU ŽINYNAS 
paruoš^ <rju>cy-
bė žinių lietuviu i anglų kalbomis 
apie lietuvius vi ame pasavlv. 

464 psl. Kair.a ......................... $6.5rt

Ikivyskupas Thomas D. O’- lietuvių dainos amfrikoje.
Boyle išaiškino, kad katali
kų bažnyčia leidžia mėsą 

ivalgyti ir penktadienį, jei 
tą dieną via civilinė šven
tė. Todėl ii prezidento įves
dinimo iškilmių dalyviai 
sausio 20 d. galės kirsti mė
sos tiek, kiek norės, nebijo
dami nusikalsti bažnyčios 
įsakymui. Taigi, ir bažny
čios įstatymai pasiduoda 
visaip aiškinami.

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

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

MAŽOJI LIETUVA. raraš- >.. Gim. 
boti erų, J. Gimlutas. J. I.ingis. J. 
Balys > J. žik-rviciu-s. 226 psl.. 
kaina ........................................... S5.00.

što laiku, kieti apdarai $3.50

ŽEMft DEC A. J Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

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

SOUTAI.IZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

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

SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo ĮSo psi. Kaina .. $2.60

BARABAS. Paei lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITftS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos p;rmojo karo metu 
Amerikoie parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos ketnviams, 344 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

CEZARIS, Mirko Je«alif romanas
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG- į trijose dalyse. kiekviena dal»« r»<»

LIŠKAI. Ger.au: ias vadovėlis pra- j ?2. ara viacs 3 dalys............ $6.00
dedantiems angliškai mokytis.
duoda ištarimą. anglišku- pas’kr. 1. I NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

bėjimus. Kair.a .........................5 Cnt. Į ”

MARLBOROl'GĮ’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT M. Infcim.ė. 
ras vadovėlis Letuvių kalbos mo-

Taip pabaigusi kuodeli, Eglė ir vėl prašo vyro iš-
leisti ją kelioms dienoms savųjų aplankyti. Dabar jos 
vytas ištraukė geležines klumpes iš pasuolės ir tarė: “Kai 
sudėvėsi jas, galėsi eiti.” Eglė įsispyrė į klumpes, ir vaik
ščiojo visur, ir trynė jas į akmenis ir plytas, kur tik be
galėjo, bet klumpės buvo tokios storos ir stiprios, kad nė 
kiek nenusidėvėjo. Ir vėl ji eina senosios žynės patari

ŠEIMININKĖMS

Pyragas su obuoliais

(išsukti iki purumo, į jį dėti 
;po vieną kiaušinio trynį, 
šaukštą cukraus, šaukštą 
miltų ir gerai išsukti. Sudė
jus trynius, dėti po šaukštą

Imti pusę svaro sviesto ar grietinės ar rūgusio pieno, o 
taip pat toliau dėti cukrų ir 
miltus. Dalį miltų sumaišyti 
su kėlimo milteliais.

mo. “Dabar, nunešk jas pas kalvį ir paprašyk, kad tasai margarino, tiek pat cukraus 
gerai jas pakaitintų ir paplaktų.” Eglė padarė, kaip jai '^kiaušinius, 5 šaukštus gne- 
buvo sakyta. Taip klumpės buvo gerai nudilintos, ir ji ines’ 0 3311 us ru®USM> 
per tris dienas jas nuavėjo.

Ir dar kartą Eglė prašo leisti jai aplankyti namus.
“Gerai, gali eiti,”—sako vyras,—“bet pirma iškepk kiš
kio pyrago savo brolių ir giminių vaikams. Negražu gi 
be nieko eiti.” O tačiau prieš tai jis jau buvo paliepęs 
visus puodus ir indus suslėpti, kad ji negalėtų to pyrago 
iškepti. Eglė ieškojo ir šen, ir ten, bet niekur nerado in
delio, kuriuo galėtų vandens atsinešti tešlai įmaišyti. Ir 
vėl ji pas senutę eina. “Paimk duonos raugo, išklok juo 
rėčio dugną ir galėsi juo pasisemti vandens tešlai įmai
šyti.” Eglė viską taip padarė, kaip jai liepta buvo: įmai
šė tešlą, iškepė kiškio pyragą ir pasiruošė kelionei. Da
bar žalčių karalius jau turėjo leisti ją.

Atsisveikino Eglė su vyra ir tarnais, ir su vaikais 
iškeliavo. Palydėjo ją vyras iki kranto ir liepė nebūti

pieno, 3 didelius obuolius, 
10 uncijų miltų, šaukštelį 
kėlimo miltelių (baking 
powder) ir vienos citrinos 
žievutę.

Sviestą mediniu šaukštu

Į tešlą įtarkuoti žalios ar 
džiovintos citrinos žievelės.

Kiaušinių baltymus iš
plakti, pabarstyti likusiais 
miltais ir, sudėjus į tešlą, 
išmaišyti.

Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas — pieno puta;
Jei negyvas — kraujo puta!

Ir jei,”—tęsė jis,—“pamatysi pieno putą atplaukian
čią, žinok, kad esu gyvas, tačiau, jei kraujo putą pama
tysi—manęs gyvo nebėra. Ir jūs, vaikučiai, žiūrėkite, kad
niekam kaip mane šaukti neprasitartumėte.” Taip paša-

Šitaip’
“ateik prie kranto viena su vaikais, be palydovų, ir Ūda J P331"130118 8,1 »vais> sveikiems AUfTįžti. 
pašauki mane dainuodama: (Bm daugiau)

MOTERYS NAUJAME 
KONGRESE

Dabar Senate yra 2 mo
tėm: Marga* et Snrith iš 
Maine ii Maurine Neuberg- 
er iš Oregono.

Atstovų Rūmuose yra 17 
moterų.

MEDVILNĖS GRAŽUOLE

Linda Joy Lacfcey iš For- 
est, Mišo., išrinkta Medvil
nės gražuole. Ji 
vflnės drabužių ir 
mą 6 mėnesių ketonų į Ka
nadą ir Europą.

kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina .............................. $5.25

DEMOKRATINIO R O C T A LI Z M O 
PRADAI. Populiari ir raudines 
knyga šių dienų klrusim.ams su
prasti. Kaina .............................. 50c

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma- 
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., 
kieti vigeliai Kaira ............ $5.00.

M. Michelsonienė, 259 įvairiu lietu. 
v,ikų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina ...................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
41. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapiu. Kaina...........................$2.50

!A KIRS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.<X>, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 167 nsl. Kaina ............ $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvartas būti ir ka apie tai sa
ka mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.NEMUNO SCNCS. Andriaus Vatuc- 

ko romanas iš 1035 metų Suvalki- į 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme- ! SOCIALDEMOKRATIJA IR ROL- 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 5EVIZMAS Pagal Kautski, rau
pai. Kaina.................................. $3.00. jausiemis žiniomis papildyta tuo

klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
NEMUNO SCNCS. Andriau- Vaini

ko romano antroji dalis, 426 nus- SOCIAI.TZMAS TR RELIGIJA. Pa- 
lapiai. Kaina.............................. $4.00 i rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojimcs’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
pop’ariuje. Kaina ..................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psL kaina ............ $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arha komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. Kaina — — 50 Cnt.

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

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

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Smo
gęs trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie- 
ra, karna ••••.•■.... ....■• $2.50

K9pftL AS NETIKTU J DIEVĄ ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina .............................. 20 Cnt.

nas. Kaina ............................. 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė I.eonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUA'OS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTITCC PROGRAMINĖS GAI_ 
RftS, 32 osl., kaina ......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybes. 80 psl.. kair.a .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

friklausom.vliės galo 1795 metais.
’araš? Jonas Karys, daugybė pa

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

ALTORIŲ SESfil.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius., pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vien* 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis.

$6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

M t Bmdtray -------j------- So. Botum, Mam.
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Maikio ir tėvo kraitis
DĖMESIO VISIEMS!sų apsileidimas? Kiekvienas tu

ri jausti pareigą paskirti vieną 
ar dvi vasaras lituanistikos stu
dijoms. Pereitos vasaros klaidą 
turime atitaisyti šią vasarą. 
Tebūna ne 25 studentai, bet 
125.

Lituanistikos instituto vado
vybė — kun. prof. «V1. Jaskevi-

VIETINES ŽINIOS : Nesvarbu, kaip ilgai gyve
nam, bet svarbu, kaip gyvenam.

Stendhal

tis, Cambridge, Mass.; S. Mo- 
zuraitis, Montreal, Canada; J.
Passick, Hoquiam, Wash.; Mrs.
V. Bilskis, Baltimore, Md.; S.
Touers. So. Woodslee, Canada;... , . .. . ...
P. Kalėdas, lter.,. N.
Mrs. P. Glaveckas, Baltimore,
Md.; M. Balinksas, \Vorcester,

Didelis kultūros įvykis
Mūsų skaitytojai, atsinau

jindami prenumeratas ir už
sakydami kalendorių, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Ignas Motiejaitis iš Wauke- 
gan. Ilk, $5.25.

A. Piiihaitis iŠ Newark, N. J..
$4.00. Mass.; J. A. žičkus, Chicago, <lpnfį>i

V. Gervinąs iš So. Boston, į ilk; Mrs. A. Endzelis, George- 
Mass., $3.25. į town, Ilk ir Adam Deldon,

iš Brooklyn, N. Greenport, N. Y.
Visiems, atsiuntusiems lai-

mums suorganizuoti vasaros li
tuanistikos studijas, jei iki kovo
15

Peter Luth 
Y., 2.25.

Po $2.00: A. Pranevičius, Vil
le La Šalie, Canada ir Mrs. S.'dėkojame, 
iš So. Bostono, Mass.

Martin Getty iš Detroit, '
Mich., $1.75.

S. Gaputis iš Horsham, Pa., !
$1.50. • I

Po $1.25: Pr. Mekšrunas, Ca
nada; J. Baličas, Chicago, Ilk; J.
Grigulis, Chicago. Ilk: J. Pikni
kas, Dryden. Ont., Canada ir 
Mrs. 1
N. Y.

Po $1.00: P. Kuras. Nauga
tuck. Con.; P. Budreika, Ver
dun, Canada; L. Kasinskas. Bal
timore, Md.; Krank Gilius, 
Pittsburgh, Pa.; P. Visgard,
V. estcrlv, R. I
Ko. Boston, Mass.; Mrs. Anna 
Matės, Brockton, Mass.; Mrs.

kraščiui paramos, širdingai

Administracija

I LIETI VIPS STUDENTUS 
IR ABITURIENTUS

užsiregistruos bent 25 stu- 
Su k rus k ime visi, paro

dykime, kad jaunystė viską nu
gali. Nedelskime. Užsiregistruo
kime, kad vadovybė galėtų or 

.įganizuoti lektorius, rūpintis bi- 
■blioteka ir kitomis priemonėmis, 
į Užsiregistruoti galima laišku, 
įkartu pridedant registracijos 
mokesti—$30. Jei semestras ne
įvyktų, pinigai bus grąžinti. Va
dovybė prižadėjo rūpintis sti
pendijomis už mokslą sumokėti, 

i kaip kad buvo anksčiau.
Kreipkitės šiuo adresu: Lith- 

i uanian Program, Fordham Uni-

Praeitą sekmadienį Jor- 
dan Hali surengtas koncer
tas, sutraukęs beveik pilną 
didelę salę, be abejonės bu
vo didelis kultūrinis įvykis 
Bostono lietuvių gyvenime. 
Jo programą atliko lietuvių 
šv. Petį o parapijos choras, 
Melrose simfoninis orkes
tras ir žynttis solistai iš Chi
cagos : Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras ir Jonas Vaz- 
nelis. Plačiau apie tą pa
rengimą kitą kaitą.

Ten pirmą kartą matė 
lietuviu*

Boston S. Globė 
paminėjo A. Makaitį

Sekmadienio Boston S. 
Globė atžymėjo žymiausi 
Massachusetts pirmenybių 

- įvykį, kai jaunasai Algis 
Makaitis iš Lietuvių Klubo 
įveikė ilgus metus pirmavu
sį Connecticut valstybėje 
šachmatininką dr. Joseph 
Platz, Hartfford. P-bes lai
mėjo J. Curdo su 
taško, dr. Platz baigė an- 

į truoju su 4 !X» tš. Makaitis 
į baigė devintoju su 3 tš.
—
V. Gervina* išvyksta 

šį šeštadienį

Vedybos

Pranesame Moterims ir Vyrams, tu
rintiems galvos odos nepagydomas 
ligas: pleiskanas, plaukų slinkimų, 
šašus, spuogus, niežėjimų. Su vais
tais J I B, Nr. 1-25849 tos ligos yra 
išgydomos 100‘/4 .
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plauku spalva. Jei tie vais
tai neišgydytų—pinigai grųžinami. 
Patyrę tų vaistų gerumų, patarkite

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 1 giminėms, kaimynams ir pažįsta- 
mergina ai našle tarp 30-40 metų. į mivm.s. Pagal užsakymų, prisiunčia- 
Esu 36 metų, o pėdų lt colių, turiu ■ me apdėtu mokesčiu COD. Reikaiau- 
gerų darbų ir neblogai atrodau. Ilau- 1 ite per artimiausias vaistines, arba 
giau žinių per
liškai ar lietuviškai, su laišku pra
šom prisiųsti fotografija. Į 2l.»S W. 69th Street

p. a. Chicago 29, Illinois
7722 George Street 1 ----------------------- - — ' '————
Ijt Šalie, Montreal 22, P. Q į PARDUODU KARMĄ
Canada <•» . r,;.sį)jkus viena, pigiai parduodu 7

krus žemės ir 2 šeimynų namus.

r laiškų. Rašyti ang-•’iesit-i iš mūsų. lie vaistai gaunami 
viakai. Su laišku pra li k LIETUVIŠKOJE VAISTINĖJE

L
' Taip pat garažas ir arkliams vieta. 

Pusamžė našlė moteris vedybų tik- ' Tinka bizniui, netoli miesto, netoli 
siu nori susipažinti -su geru vyru, ! eilelės mokyklos, l^abai graži vieta, 
kurs norėtų gyventi ūkyje. Turiu dvi vi. las geram sto/y. Čiapat C'ourtland
farmas, vienai iiubodu. Su laišku 
prisinskit fotografija, 

širs. Antanina Jaks,
420 St. Thomas Ave.
Albcrt Lee. .Minn. (2

tas, neloi: ir Binghamptor. Ra
šyti;

Mrs. Mary S tašu nas 
24 Copeland Ave.,
Hoaier, N. Y. (6

Mieli Kolegos! Visi mes esa
me paskendę savo studijose.
Vieni iš mūsų studijuoja tech- versity Xew York N y. 

Matas, Amsterdam. nika, kiti gamtos mokslus, treti i ii’ntTA ti’hrvaitū. v vhumanitarinius mok.,ius. Bet. Lietui Stintų £
ar daug kas jaučia pareigą pa- jungQs Sekretorė;
studijuoti lietuvių kalbą, isto- GEDIMINAS NAUJOKAITIS: 
riją, literatūrą? Mes jau spė
jome paskaityti Hemingvejo,
Sandburgo kūrinius, bet ar mes 

J. Mimgaudis, į žinome ką nors apie Čiurlionį.
Maironį, Kudirką ?

Mūsų tautos kančios jaudina
M. Inchura, Toronto, Canada; V. svetimuosius. JAV Kongreso at- 
I ekavičius, Edmonton, Canada; stovai nekartą yra pareiškę 
S. Kiliulis, Dorchester, Mass.; Kongrese protestą prieš rau- 
Alrs. B. Gužauskas, Brooklyn. į donąjį siaubą, kankinantį mū-
N. Y.; Mrs. P. Sabalis, Rich-Įsų tautą. O mes, jaunieji, ką 

mes darome mūsų brolių kan
čioms palengvinti? Senesnioji 
mūsų karta šiandieną vadovau
ja lietuviškai spaudai, dirba 
mokyklose, organizacijose, Lie
tuves vadavimo judėjime. Bet 
jie neamžini. Kas pavaduos 
juos? Juk tai mūsų pareiga.
Bet ar mes esame tam darbui

Angola. N. Y.; J. Krioks, Ham-j pasiruošę? Ar mes mokame są
monė, nei.; K. Burbulys, Chica--vo mintis reikšti gražia lietuvių 
go. 111.; G. Kilotat, Eganville. kalba? Ar turim pakankamai 
Canada; Geo. Kvalita. Pitts- šiam reikalui žinių?
burgh. Pa.; P. Blazaitis, Wood- Mūsų pareiga yra pažinti 
haven, N. Y.; Mrs. E. Cecilio. mūsų tautos praeitį, literatūrą,
Orland Park. Iii.; ir Geo. Ramo- o ypatingai gražią lietuvių kai-: 
naitis, Peely. Pa. . bą. Kas mums šiame reikale gili j

Po 25 centus: Leon žekanis. padėti?
Cleveland. Ohio; Joe Plevokas. Fordhamo universitete tris .T11 n i r -i - • **i • J- Kaminskas ne paprastas !ie-( įcero. Ilk; Paul Karpęs, Pitts-į vasaras velke lituanistikos in- ‘
burgh. Pa.; S. Shilinsky, Ha-Įstitutas. Lituanistika buvo dės- ; 
milton, Canada: J. Striška. Sud-i tomą lygiai su kitais dalykais, 
būry, Canada; J. Lukevich, Fir- i Tačiau pereitą vasarą jau ne
dalė, Canada; J. Mikoliūnas, i susidarė reikalingo studentų 
Garso n. Canada: J. Lubickas, į minimumo—25. ir lituanistikos 
Baltimore. Md.; Fr. žebertas, įsmestro nebuvo.
Brooklyn, N. Y.; Mrs. M. Luzai- ' Mieli Kolegos! Ar tai ne mū-

mond Hili, N. Y.; Ch. Gačiaus- 
kas, Manchester, Conn.; Mrs. J. 
Dialtuva, Providence. R. I.; B. 
Shivok, Detroit, Mich.; ir Mrs. 
M. Gird, Qucens Village, N. Y.

Ad. Spirkaucis, Chicago, III. 
75 centus.

Po 50 
Brooklvn.

centų: J. Ratkelis, 
N. Y.; J. Endzinkas,

N. Y. Sk.. Studentų Ateiti
ninkų Pirmininkas;

JONAS MACIŪNAS: N. Y. Sk., 
Studentų Santaros Pirminin
kas ;

DAIVA AUDĖNAITĖ: N. Y.

Dedham mergaičių aka
demiją praeitą šeštadienį 
pirmą kartą matė, kaip lie
tuviai gtažiai moka savo 
tautinius šokius šokti. Ten 
juos šoko Onos Ivaškienės 
vadovaujamas sambūris.

Be to, buvo parodėlė—3 
stalai apkrauti lietuviškais 
valgiais ir visokiais liaudies 
dirbiniais. Paskutiniųjų la
bai daug parūpino F. Karo-

V. Gervinąs su žmona sa
vo nauju Fordu šį šeštadienį 
išvyksta į Kaliforniją nuolat 
apsigyventi.

V. Gervinąs Bostone dir
bo vokiečių Volkswagen fir
moje, tos savo specialybės 
darbą jis ir ten dirbs, tik 
daug geresnėmis sąlygomis.

Batsiuviu streiko nebus

Sk.. Studentų Santaros Sekre-: sienė. Lietuvius pakviesti 
tore; paragino adv. John J. Gri-

JŲRGIS BIRUTIS: N. Y. Sk., galus, kurio duktė lanko tą 
Akademiku Skautu Pirminin- akademiia
kas; *

ALGIS ŠET1KAS: N. Y. “Korp.
Vytis” Sekretorius;

ANTANAS SMETONA: N. Y.
Sk.. Neo-Lithuanų Pirminin
kas ;

MILDA SPERAUSKIENĖ: N.
Y. Sk., Neo-Lithuanų Sekre
torė;

KAZYS NORKELICNAS: For
dhamo Lietuvių Studentų At
stovas.

Rungtynės su Harvardu

1
SKAITYTOJŲ BALSAI

KOOt! SVKtCia! įnrormGOjama :
Pasigendu žinių apie prof. J. 

iKaminsko-Kairio sveikata. Juk

A NEI RAŠTO. A NEI DRUKO 
MUMS SKAITYT NEDUODA . . .

Mūsų seneliai taip brangino, aukojosi ir rizikavo savo gyvy
bę. nes už lietuviška spausdinta žodį atėjūnų buvo vežami mir
čiai į Sibiro tyrus. Kiti dabartiniai laikai: mūsų spausdintas 
žodis būvodamas svečiose šalyse ieškosi prieglaudos ir pastogės 
visuose, kur tik lietuviška širdis plaka, namučiuose.

Vertingas, įdomias ir kainos atžvilgiu pigiausiai pasaulyje 
lietuviškas knygas išleidžia “Nidos” Knygų Klubas Londone. An
glijoje. Ligšiol jau išleido 30 knygų. Ar Jūs esate “Nidos” kny
gų prenumeratorius—klubo narys? Jei ne. parašyk ir gausi visas 
informacijas. Rašykit šiuo adresu:

JONAS JANULAITIS.
4510 So. Hermitage Ave. Chicago 9. III.

tuvis, ne tik brangus mums. so
cialdemokratams. bet ir visiems 
lietuviams, o apie jo sunkios li
gos eigą taip šykščiai tesame in
formuojami.

Gyvendamas Anglijoj paste
bėjau, kad nors lengviausiai su
negalavus Churchilliui, visa 
spauda nuolat informuodavo vi
suomenę apie jo sveikatos stovį 

A. Zamžickas

PADRĄSINANTIS ŽODIS 
DARBININKAMS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos šachmati
ninkai praeitą šeštadienį tu
rėjo tarpklubines Bostono 
pirmenybių rungtynes su 
Haivardo universitetu.

Rungtynės n u t r auktos 
prie padėties 2,/4-l% lietu- 

Ivių naudai su 1 nebaigta. 
Pirmam rate buvo jiems 
skaudžiai pralaimėta. Da
bai- tačlriic nx-lr»Iizi Gedimi.'7C*I JZVIIIIJV

nas Šveikauskas 1, J. Vil
kas, Jr. 1 ir Algis Makaitis 
—V£>.

Batų dirbtuvių darbinin
kų grėsusio streiko nebus, 
nes unija susitarė su darb
daviais. Darbininkai gavo 
5 centus valandinio priedo 
ir pageritos pensijų ir gy
dymo sąlvgos. Jie atostogų 
dabar gaus ne vieną, bet dvi 
savaiti.

Latvių literatūros popiete Į Į

Latviu Spaudos Dr-ja sau- i ~. 
šio lo d. Dauguvos Vanagų į hamtramck. mi<i 
namuose (23 Kenilworth
St., Roxbury) rengia lite
ratūrinę popietę. Pradžia 
1:30 vai. popiet.

VELYKOS ARTĖJA
SIŲSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINI DRAUGAMS IR

GIMINĖMS J VISAS USSR DALIS 
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed fcv INTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMĄ IR 

TCKSTANCIUS PATENKINTŲ KLIENTŲ
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausiu*

MŪSŲ SKYRIUS;
PASSAIC, N. J. 211 Monroe Street Tel. PR 3 0979

DETROIT, MICH.
WATERBURY. C 
PHILADELPHIA 23, Pa.
SPRINGFIELD, MASS.
NEWARK 3, N. J.
NEW YORK 3, N. Y.
BROOKLYN 7, N. Y.
BROOKLYN 21, N. Y.
CHICAGO 22, ILL.
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON 1. N. J.
LAKEWOOD. N. J.
VINELAND. N. J. W«
PITTSBURGH 3, Pa.
WORCESTER, Mass.
NEW HAVEN, Conn.

7.300 Michigan Ave. Tel. VI 1-5355
6 John Street TeL PL 6-C7C6
. 53 West Girard Ave.

1716 Main St. Tel. RE 2-7163
428 Springfield Ave. Tel. BĮ 3-1797
39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
<‘00 Sutter Avenue Tel. DI 5-8808

566 Wi!son Ave. Tel. H Y 1-5290
2222 W. -"hi- avo Ave. Tel. BR 8-6966
2683 W. )4th Street Tel. TO 1-1068
99 Main Street Tel MU 4-4619
126 -’th Street Tel. FO 3-8569

■«t Landis Ave. (Greek Orthodoz Building)
1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750
174 Millbury Street Tel. SW 8-2868
6 Day Street Tel. LO 2-1446

i 9350 Jos. Campau Tel. TK 3-1C6C
2076 Sutter Street Tel . FI 6-1571

583 Hudson Ave. Tel. LO 2-5941ROCHESTER, N. Y.
GRAND RAPIDS, Midi. 414 Scribner Ave N. W. Tel. GI, 8-2564 

arba GI, 8-2006
Vineland, N. J. skyrius atiuaryUs tik penktadieniais, šeštadieniais 

ir sekmadieniais

KARALIENES MIKALDOS SABIJOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės Mikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildydavę. Dabar teko gauti originala tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske
vičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų kare 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygute paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius 288 Emerald St„ North Hamilton. Ont. Canada

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broaduray, So. Boston 27, Mase.

(E) Tarptautinis Laisvų
jų Profesinių Sąjungų Cen-1 
tras—su kuriuo nuolatinius; 
ryšius palaiko ir Lietuvių 
profesinų sąjungų grupė 
egzilėje — Naujųjų Metų 
proga paskelbė atsišaukimą 
i darbo žmones už geležinės 
uždangos ir kitose diktatū
rinėse šalyse. Ši taiptautinė 
organizacija turi 57 milijo
nus narių 107 šalyse. Atsi
šaukime t.k. pasakyta:

“Mes žygiuojame su šū
kiais ‘duonos, taikos, lais
vės' ! . . . Kovodami neuž
mirštame draugų, kuriems 
lemta gyventi diktatūros 
priespaudoje. Mes žinome, 
kad Jūs savo likimo klau
simu negalite pasisakyti,

Sandaros kuopos valdyba
Sandaros 7 kuopos valdy- 

‘ bon išrinkti: Pirm. Bronius 
____________ __________Bajerčius, vicepirm. Rokas

, , , Žukas, sekr. Jadvyga Kės-
žinome kad esate netekę Ierienėt {in juozas
teisės lamai organizuotis, 5 Lekys, ižd. Antanas Andriu 
vesti deiybas dėl darbo Honis, iždo glob. Vladas Ba 
sąlygų, daryti bendrus žy
gius, o tuo mažiau strei
kuoti. Jūs pavergtųjų esate 
prievaita Įjungti į valstybi
nes institucijas, kurioms 
duota profesinių sąjungų 
iškaba, kurios tačiau liaup
sina laisvės užgniaužimą.
Tos institucijos verčia Jus 
kas mėnuo vis daugiau pa
gaminti, bet Jūsų darbo 
Vaisiai Jums atimami.”

Toliau atsišaukime pa
brėžiama, kad darbo žmo
nių pagamintos gėrybės ten
ka nedidelei valdančiųjų 
klikai, tenka gausiam kari
niam ir policiniam aparatui, 
kuiis darbo žmones laiko 
pavergime — arba gamintos 
gėrybės naudojamos šaltojo 
karo reikalams. Visas dlkta- 

i tūrinis režimas paremtas 
jėga. “Jūsų vargas mums 
nuolat akyse.” Atsišaukime 
darbo žmonės už geležinės 
uždangos patikinam, kad 
laisvojo pasaulio darbo 
žmonės yra solidarūs su 
jais, ir baigiamas šūkiu:
“Išlaikykite drąsą!”

jerčius ir Jadvyga Tumavi
čienė.

.f ieškojimai
Ieškau Onos IEŠKUNAITRS iš Pa
pilės miestelio, Šiaulių apskr.. Kau
lo gub. Kartu atvažiavom į Ame- 
-iką. Turiu svarbų reikalų. Ji pati ar 
'.y žinantieji rašykite:

Rokas Praspalewskas 
2435 W 45th Street,
Chicago 32. III. (3

Siųskite siuntinius 
nėms į Lietuvą ir kitu* Ru
sijos kraštus, kvieskite savo 
gimines iš Rusijos nuolati
niam apsigyvenimui ar vizi
tui Amerikoje per vieninte
lę įstaigą Naujojoj Anglijoj

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

I
I f 

c

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Liatami 
Kultūrinė Radio Programa

VKOX. US-' kilcriklių 
Frammgham, Mass.

Sekmadienia.s 
nuo 8 iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUniper fi-720»

DABAR JŪS GALITE 
j APLANKYTI
į SAVO GIMINES
Į LIETUVOJE
?IR KITAS U. S. S. R. VIETAS 
j PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 
.Tūkstančiai pasitenkinusiu lanlcy- 
) tojų sako apie darbingumą 
j COSMOS TRAVEL
; BUREAU, Ine^ Nesr Yorke,
• kuris tvarkė jų keliones i įvairias 
I SOVIETŲ SĄJUNGOS dalia.
; MES PADEDAME JUMS 
Į SUTVARKYTI VIZŲ IR 
į KELIONIŲ REIKALUS.
v Informacijų dėl vizų reikalavimų 
£ ir rezervacijų, prašom rašyti 
i arba kreipkitės:

COSMOS TRAVEL 
į BUREAU, Ine.
j 45 West 45th Street,
) New York City, N. Y.
J TeU CI 5-7711
į COSMOS . . . padeda keliauto-

jame jau nuo 1898 metų.

i

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu n-.eltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ......................................$33.00
dydis virš 42 numerio .......................................... $37.00

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užseprami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo .36 iki 42................ $61.00
dydis virš 42 numerio................ $70.00

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu -dydis
nuo .36 iki 42 .................................$95.00
virš 42 numerio.............................106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIER1U, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42......................$98.00

virš 42 numerio..................$110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, nauiai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo .......................... $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos .......................... $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria-_

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas..........$99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas..........$75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū« 
bams ar chalatams. 1 jardas 60” platumo ...................... $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms., šiltiem* šalikams, apatiniams ir Ict.—

Mes galim dabar siusti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MCSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲST! TIK SU DAKTARO IS TEN RECEPTU

Reikalaukite musų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAB
51 Re^rvoir St., CAMBRIDGE, Ma». Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungi* lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėja 

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI 810,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimfiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumą

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 W«et 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

S
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GUBERNATORIUS
Talentų popietė

John A. Volpe sausio 5 d. 
iškilmingai Įvesdintas į 
Mass. gubernatoriaus pa
reigas. Jis yra republiko
nas. o jo tarybą ir valsti
jos seimelio daugumą suda
ro demokratai.

Slf'LO DARBĄ SVARBUS PRANEŠIMAS
Reikalinga darbininkė Lunch-Delica-I e _ . __
te in krautuvėje. Pradžiai $42.00 ir Visiem* Tautiečiam*, Kurie
iniusia^. išdirbus metus—savaite ap-!o« • • o* •• • • ■ • a__
mo’ amų atostogų- Lietuvis savinui- . SiunCK Siuntinius Į LlCtUV^,
ka.. Kreipti-. le.. GE tt-!>213 arba 1 <rba Į kitus kraštu* 

Benny •* Lun n i 1
:;5tt V\ ashington Street,
Dui . i.c U i , J»1aSS.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 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.

JAS GIRDĖSIME SAUSIO 22 DIENĄ

Kai kurios siuntinių per-
• siuntimo įstaigos siūlo įvai- 
jrias prekes už savikainą.

Mes labai apgailestauja
me, jog mes negalime daly
ti tokio paties pasiūlymo, 
kadangi pagal įstatymą par
davinėti prekes už savikai
ną yra griežtai di audžiama.

Tačiau Naujų Metų pro
ga, norėdami ir pasveikinti, 
ir padėti pagal išgales savo 
klijentams, mes pardavinė- 
sime žemiau išvardintus 
daiktus tik su minimaliu už
darbiu, kokis yra leidžiamas

. . .. . pagal įstatymus. Tokiu bū-(norintieji galės patiki intildu mūsų filmoje iki š m
plikimo sąskaitas k nes si 14 dienos kainos už

žemiau išvardintus daiktus 
bus sekančios:

.1. Importuotos vilno- siuntejams su- , , -, , zs, ,. 'nes skareles po ............ 89ct.sitaupvs daug išlaidų. Gali-1 1

YiETA HE.VSIN.NKUI
k nn. ai> ii(mais,a> Gumoje j«en- 

minimi. t,era vieta. S amoiuu teic- 
v.-u . .O e-.v< j aioa rašyti: 

s. H. Stonis
l.m) VVa>hingU>n ,
baipo.e. Ala'►i.

Lietuvių Radijo Korpo
racijos talentų iš įvairių N. 
Anglijos vietovių popietė 
bus vasario 5 d., So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 

■salėj trečiam aukšte, 
į Visi, be amžiaus skirtu- 
. mo, kurie norėtų tos popie
tės vaižybose dalyvauti, 
prašomi tuoj registruotis, 
pranešant savo vardą,, adre
są ir nurodant, koki talentą 
jie turi, kuo gali pasirodyti 
—dainuoti, šokti, kokiu in- 
stiumentu griežti, šiuo ad
resu : Valentina Minkienė, 
502 Broaduay, So. Boston 
27, Mass. Galite ir asmeniš
kai tą atlikti, užėję i Baltic 
Florist gėlių ir dovanų 
krautuvę (502 Broadvvay, 
arti G gatvės kampo) arba 
telefonuoti AN 8-0489, kaip 

{Tamstoms patogiau.
| Kviečiame visus vasario

PRANEŠIMAS

(3

Globė Parcel Service, 
i kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos

Tai Bostonu Mišraus Choro moterų trejetukas, kuris dainuos 
choro koncerte sausio 22 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos didžiojoj salėj. Tas trejetukas yra daly vavęs ir Keleivio bus parduodamos savikaina 
sukaktuvinio banketo programoj praeitų metų gegužės 1 d. Iš 
kairės į dešinę: Alė Dousienė, Vida Mališauskaitė, Irena Mic
kūnienė.

no nepavyko surasti; rude
nį pradėjo narių vajų, kuris 
jau davė neblogų vaisių 
(paminėjo, kad, pvz., Ona

Adv. J. Grigalus 
pakviestas į VVashingtoną

įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu

Adv.

rengė banketą, kuris davė 
apie $400 pelno; baigia 
tvarkyti narių kartoteką: 
pradėjo organizuoti Daibo

1 vai. po pietų Tautines gramos 27-sias sukaktuves. jauni domėtls mūs Uu_ 
S-gos namuose bus Lietuvių - - -- - J
Bendruomenės Bostono

John Grigalus pa- 
Ivaškienė net 9 savo šeimos kviestas dalyvauti prez. 
narius įrašė), kartu su Ka- Kennedy įvesdinimo iškil
nų Ramove surengė Kariuo- mėse sausio 20 d. 
menės dienos minėjimą: su-

L. Bendruomenės 
suvažiavimas

šį sekmadieni, sausio 15

(5 d. skirti šitam parengimui 
ir kartu su mumis linksmai 
paminėti seniausios N. An
glijos lietuvių radijo pro-

Išvengtas dujų Įmonės 
streikas

Steponas ir Valentina 
Minkai

Apygaidos atstovų suvažia
vimas.

Be organizacinių reikalų, 
suvažiavime bus ir kun. dr.
Stasio Ylos paskaita “Nau
ji akiračiai Lietuvių Ben-
druomenės sampratoje ir kfe susirinkimas> ku. nėjime; padėkojo Keleiviui,

tos praeitim, paskyrė 2 do
vanas (trečiąją pridėjo V.

------------------------------ 'Stelmokas) Lituanistinės
Bendruomenė išrinko didelę mokyklos mokiniams už ge- 

valdybą įiausius rašinius apie žalgi-
---------- rio mūšį, kurios buvo iškil-

Sausio 7 d. buvo L. Ben- mingai įteiktos Alto su- 
druomenės Bostono Apylin- srengtame minėto mūšio mi-
1 — s v v v z— 1 e- v r-, 1 rs a _ Y _ ? f •

pritaikymuose.’
Darbotvarkę p a b a igus,

bus atstovų ir svečių vaka
rienė.

Daug alkoholiku

ris išrinko tikrai gausią vai- Draugui, Darbininkui ir Dir- 
dybą, net 15 asmenų. Taigi vai už skyriaus veiklos gar-

Bostono dujų bendrovės, 
kuri aprūpina dujomis Bos
toną ir aplinkinius miestus, 
darbininkai praeitą savaitę 
rengėsi streikuoti, bet val
džios atstovams tarpinin
kaujant pavyko susitarti, 
Sutartis pasirašyta 2 me
tams, darbininkų atlygini
mai pakelti 10 nuoš., page
rintos gydymo sąlygos, iš
tarnavę bendrovėj 25 m. 
gaus $75 pensijos.

ma pasirinkti įvairių vilno
nių. lajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kitko.

Taip pat siunčiame Sin- 
gerio siuvamąsias rankines 
ir kojines mašinas. Holme
lio akoidionus, maistą ir kt.

(Skelb.) (—)

! Dr. Robert Sterns

2. Importuotos vilno
nės megztos skaros po $1.79
3. Itališki sienų kili
mai po ..........................$4.99.

Ta pačia {uoga norime 
pranešti mūsų gerbiamiems 
klijentams, jog mes nutarė
me ir toliau duoti nemoka
mai vieną medžiagą vyriš
kam arba moteriškam kos
tiumui už kiekvieną per mū
sų fiimą siunčiamą siunti-

i nį iki š. m. sausio mėn. 14 d.
GENERAL PARCEL & 

TRAVEL CO., Ine.
359 We»t Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 
Telefoną* AN 8-5040 

(Skelb.)

Į Praneša, kad jis atidarė • 
į ROSENGARD KLINIKOJE)

■ 180 W. nroadwav. So. Boston į I
į KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ j

> aI

.ankymo valandos susitarusi 
Telefonas: AN 8-1500

BayVieiv Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Rrok-nai

Namu, Tarnui ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpininia-, vi>okia 
ap«iauia (insurance, namų bai
du bei automobilių, nuo •oho iš
ieškojimas gaisrui ar kitai ne'ai- 
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

Šaukit nuo 'J iki 7 vai. vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0b'.)9

šiemet ji bus daugiau nei 
dvigubai didesnė, tai lauk
sime, kad ir jos darbų bus 
taip pat nevieną kartą dau-

\ iesosios Sveikatos Įstai- i Susirinkimui pirmininka- 
gos viršininkas sako, kad ai- vo Matjoška, sekretoria- 
koholikų visoj valstybėje v0 inž A Girnius, 
yra 200,000 ir tuo pačiu po- į Pagerbus minutės susi
duriu Massachustetts yra kaupimu mirusius Bendruo- 
penktoje vietoje tarp visų menės narius — dr. Bruną 

.valstybių. Pernai tas Kalvaitį ir Stasi žižniauską. 
skaičius padidėjo, padidėjo ppm. Pranas Mučinskas pa- 
ir narkotikų vartotojų ir darė valdybos darbu ap- 
sergančių lytinėmis ligomis, žvalgą
ypač tarp jaunuolių. valdyba buvo išrinkta

beveik vasarą, todėl jai te
ko veikti tik pusę metų. Jos

---------- piimnasis r ū p e s t is buvo
So Bostono viešosios bi- j Įtraukti į Bendiuomenė ki- 

bliotekos patalpose (646 tas organizacijas. Tuo rei-
Bioadway) pinnadieniais kalu buvo sušaukti 2 drau- 
7:30 vai. vak. bus rodomi gijų atstovų susiririMimai, 
įdomūs moksliniai filmai, kurių pasėkoje į Bendruo- 
Įėjimas veltui. menę įstojo 12 draugijų.

Pii masis filmas — \ aržy- Valdyba palaikė artimus 
bos dėl erdvės bus sausio 16 ryšius ir rėmė, kur galėjo, 
d., 7:30 vai. vak. Sausio 23 Alto ir Balfo skyrių darbus; 
d. bus rodomas filmą
vėži.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iR i KITAS SGViETŲ VALDOMAS SRITiS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Įdomūs filmai veltui

apie

Latvių spaudos banketas

•tt
.5*

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

J Turin e ■ -urA ima medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
Jmi< -a: • n.s. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
• riežtukų nuo S’.f'.S už <tuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
J Siuntiniai nueina per 4—6 savaites♦

i General Parcel & Travel Co., Ine.
•359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040

sinimą.
Kasos apyskaitą davė ižd. 

j, Venckus: pajamų per 
1960 m. buvo $530.46, iš
laidų $269.50.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė prof. I. Kon
čius — viskas gerai tvar
koma.

Keliems nariams išsitarus, 
susirinkimas apyskaitą pa
tvirtino ir pareiškė valdy
bai, parodžiusiai daug su
manumo, ieškant naujų ke
lių veiklai pagyvinti, padė
ką.

Į valdybą nutarta rinkti į ----------------------------------
Bendruomenę įstojusių s p. m.
draugijų rekomenduotus at- Padieniais s A.M. - 4 p
stovus (po vieną) ir 3 šia------------------------------------
me susirinkime pasiūlytus._______________________
Tuo būdu išrinkti abėcėlės _____________________
tvarka: Dr. B. Baškys, L.
Čepienė, O. Ivaškienė, A.
(Juknevičius, S. Jurgelevi
čius, F. Karosineė, A. Mat
joška, dr. B. Mikonis, J.
Vembrė, A, Vilėniškis ir P.
Žičkus.

Dar nedavė atstovų inži
nierių, vilniečių, karių ir 
sportininkų draugijos.

M.

GR 9-1865 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

1

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
{ LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandom: 2—4 ir tt—8 
{ Sekmadieniais ir šventadieniais

pagsl susitarimu 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

• ... .. —— . 
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM { 
!Taisome, šingeliuojame. den-♦ 
♦ giame aliuminijum ’
« me iš lauko sienas.

ir dažo- «i, ♦
Free Estimates

♦ ŠAUKTI »’<> 5 VAL. VAKARO J 
Du broliai lietuviai

{ Charles ir Peter Kislauskai •• i
{Garantuojame gerą darbą*A T

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
J Draudžiame nuo polio, viso-» 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- {

i Į J mių (ugnis, audra ir kt.)
d., I{Visais insurance reikalais

{kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲJ KURO IŠLAIDOSE
as gerą, automatišką aliejaus pečių (biynerp visiš
ka su visomis kontrolėmis ir 2<5 gal. aliejaus tanku

Turėdama 
i\ai Įrengia

parase 15 laiškų JAV pa
reigūnams ir kitų valstybių 
atstovams Jungtinėse Tau
tose, prašydama iškelti So-

----------- vietų kolonializmą Pabalti-
Sausio 14 d., 7 vai. vak., jo valstybėse; padalino apy- 

John Hancock Hali Doro- linkę į 3 seniūnijas ir suda- 
thv Quincy salėj (180 Berk- ro dviem jų seniūnus—Dor- 
eley St.) bus banketas, kurį chesterio — A. Vilėniškį, 
rengia Latvių Spaudos Dr- W. Roxbury — V. Izbicką, 
ja. Pradžia 7 vai. vak. ir So. Bostono, kuriai seniū-
C"riG-"S • ... .. .

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 V. ėst Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš mui>: rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidą, 
it SSSR minta anmo' a siuntė ias.
MEDŽIAGAS, ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš to’iau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adr««u įdėkite daik
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTMGt I.IPTI'VIAK t. KREIPKiTftS LIFTUVlšK tl
Visi siuntėjai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO į^aliniimais.

Siuntiniai priimami kasdien nan S iki i vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
3 vai. ryti, iki 7 vai. vak. ir nentadieniais nuo S rvtn iki 2 vai. po pietų.

VEDlJUS: JONAS ADOMONIS

tI
I
«

Revizijos komisija palik- J
ta senoji: I. Galinienė, I. i 
Končius ir J. Sonda.

J apygardos suvažiavimą, 
kuris bus šį sekmadienį, iš- į 
rinkti visi naujosios valdy
bos nariai.

Sumanymuose n u t a r ta 
duoti 15r> nuolaidos nario 
mokesčio rinkėjams.

Po susirinkimo buvo ka
vutė, už kurią kiekvienas 
dalyvis užsimokėjo.

Pažymėtina, kad šiemet 
susirinkimas buvo daug 
gausesnis, brt ir jame trūko 
ne vieno, kuris šiaip garsiai 
kalba apie kultūrą, bendrą 
darbą. Ž-i*

U2 SPEC1ALINŲ KAINĄ $275.00

1 _ GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- Zn’ET 19/11
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens lioileriai įtaisomi iš
pagrindų.

N EMOK AM AS Į KAIN A VIMAS

L. Marcilionienė sveiksta
L Marcilionienė, gyv. 

Grotone, Mass., po operaci-1 
.jos grižo iš ligoninės ir . 
• sveiksta namuose. Linkime ! 
(jai greičiau pasveikti.

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

P>rfhindnme tiktai vstistvn. išpildome gydytojų re 
ceptns ir tv.rime viens gatavus vaistus.

Tnnr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštiK, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai
stu nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vr.istu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav Emanuel L. Rosengard. B- S.. Reg. Pharm..

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

Nuo 9 n to iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Justiee n{ t be 1'eare—Constable 
598 E. Broadwav

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-17G1 ir AN 8-2483 {

4 4 a s
i- Lipdau popierius ir taisau* 
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« 
t 
t 
» 
* * 
« i 
« 
* 
t t 
« 
t 
* 
I i t 
* 
« < 
t

{ Tel. A N 8-2712 arba BI 4-9013

{ Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lieluvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Vartoja vėliausioji konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{ 5M BROA»WAY

SOUTH BOSTON, MASS.
_________

TELEFONAS AN 8-2^05

\Dr. J. L. Pasakomis ; 
Į Dr. Amelia E. Rodd :* 
t 
t
{ VALANDOS:

Nuo U ryto iki 6 vakaro
t Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
{ SOUTH BOSTON, MASS.

f viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. C0 5-5854
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LIETUVIS g!

B

Charles J. Kay

l’lumbing—Mcaiing—Gas—Oil 
1 Gazo šilimų permainyti S275 

CO 5-5839 

VERNON STREET!

Telefonas:
C 12 MT. VER?

j DORCHESTI 
8onn»irxm

DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 

Į NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
ruviasis protestantams. Pamal 
ias laiko teologas A. JURft 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantas ir ver 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

OPTOMETRISTAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918
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laikrodžius, {

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome

žiedus, papuašalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

L.

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I-anpams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I




