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Šią Savaitę Kongresas 
Pradeda Posėdžiauti

Trečiadienį 87-asis Kongresas Pradeda Vėl Posėdžiauti; 
Prezidentas Siūlys Svarstyti Jo Patiektą Programą; 

Muitų Klausimas ir Senų Žmonių Gydymas Bus 
Sunkiausiai Išsprendžiami Klausimai.

Trečiadienį renkasi posė- Valstybės Dekartam.
džių Šiltasis kongresas ««...... > r»_. __ >
tęsti savo darbus iki rudens Karas Su C Ombe 
atostogų, kada bus perenka- .
mi atstovų rūmai ir virš Amerikos spaudoje kelia- 
trečdalio senato narių. mas klausimas, kodėl val-

Prezidentas skaito, kacj:st>bės depaitamentas taip 
jo svarbiausieji pasiūlymai 8neztaiii ne\i>ada teisingai 
kongresui lies senų žmonių Puo^a Katangos vadinamą
gydymą iš senatvės pensi
jų fondų ir davimą prezi- 
tui plačių įgaliojimų de
rybose su kitomis valstybė
mis sumažinti Amerikos 
muitus iš užsienio atveža
moms prekėms.

žinoma, bus eilė kitų da
lykų, kurie kongresui ii vy
riausybei sudalys nemažai 
galvosūkio,kaip pavyzdžiui, 
biudžeto svarstymas ir pri
ėmimas, vyriausybės keta- 
mas siūlyti mokyklų rėmimo 
Įstatymas ir kt.

Toks klausimas, kaip da
vimas įgaliojimų vyriausy
bei mažinti muitus nėra par
tinis klausimas ir preziden
tas tuo klausimu ras ne
mažai paramos pažangiųjų 
republikonų . eilėse ir prie
šingumo savo partijos deši 
niajame sperne. Mažiau pri
tarimo prezidentas ras re
publikonų eilėse dėl senų 
žmonių gydymo.

Gvatemala Nori 
Britų Hondūras

prezidentą Čombę, kuris ko
voja už savo krašto didesnę 
autor.omiją ar ir visišką ne
priklausomybę. Iš valstybės 
departamento buvo paleis
ta žinia, kad čombės spau
dos agentūra New Yorke 
norėjusi už vieną milioną 
dolerių kyšio gauti neprik- 
ausomy bės pripažinimą iš 
vienos Lotynų Amerikos re
spublikos. Tokias žinia-, nu
neigė Katangos spaudos a 
gentūra ir Įtartoji respub
lika (Kosta Rika), bet pik 
tas gandas paleistas ir jo at 
šaukimas tik kai kul iuose 
laikraščiuose tepasirodė, c 
valst. depaitamentas jokit 
Įrodymų savo kaltinimui ai 
įtarimui taip ir nepatiekė.

Molotovas Vis Dar 
Gyvas ir Tarnauja

Nori [Prikelti9 Rusų 
Nužudytus Autorius

Rusų komunistų rašytojas 
Ilja Erenburg deda pastan
gų “prikelt i iš numirusių“ 
daug rusų rašytojų, aktorių 
ir menininkų, kurie Stalino 
.eroio laikais buvo nužudy
si, koiiclaįįci'iuvoe iiux.aii- 
kinti arba nusižudė nepa
keldami bolševikų persekio
jimų. Tokių rašytojų ir viso
kių menininkų yra daug de- 
sėtkų, jei tik ne šimtų, -jų 
gero vai do dar niekas neat
statė, nors Stalino sušaudy
tųjų kariškių ir komunistų 
kai kurių vadų “geras var
das’’ yra jau atstatytas.

Rašytojas Erenburg kal
bėjo Maskvoje viename su
sirinkime ir sake, kati lai
bas atstatyti gerą vardą ne
kaltai nužudytų rašytojų. 
Ta proga rašytojas buvo pa
klaustas, kaip jis išliko gy
vas Stalino teroro metu. Jis 
atsakė, kad turėjęs gerą lo
terijos bilietą ir todėl išliko 
gyvas . . .

Vienas žmogus iš salės pa
klausė ar rašytojas Paster- 
nak yra gyvas ar miręs? Uja 
Erenburg atsakė, kad apie 
Pasternako mirtį buvo pa- 
skelba keturiese smulkiose 
liūtėse ir tas, girdi, buvo 

negerai, nes Pasternakas 
iuvo žymiausias mūsų laikų
oetas.
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NĖRA LAIKO ŽIŪRĖTI Į GRAŽŲ LAIVĄ

Amerikos liuksusinis laivas "l'nited States” išplaukia 
iš New Yorko uosto su 1,100 keleivių. Daugelis žmonių 
atėjo palydėti artimus, arba stačiai atėjo pažiopsoti į 
didingą laivą, bet vienas newyorkietis neturi laiko 
žiopsoti, jis taiso savo mašiną ir Į brangiausią keleivi
nį laivą net nepažiūri. Jam arčiau širdies jo nuosavo- 
ji "kalamaškė.”

Maskva Vilioja 
Vokiečius Derėtis

Alžerijoje Padėtis 
Labai Įtempta

57-TIEJI METAI

Maskva Vilioja Vokiečius 
Tartis Tiesioginiai

Rusai Vilioja Vokiečius Krašto Suvienijimo ir Riebių
Biznio Pelnų Pažadais; Tokią Meškerę Metė Nikitą 

Ir Laukia, Kas Pasikabins Ant Jos; Norėdamas 
Ardyti Vakarų Frontą Gali Apsirikti.

Gvatemalos respublika 
jau seniai reiškia pretenzijų 
j Britų Hondūras koloniją 
Centralinėj Amerikoj, šio
mis dienomis Gvatemala no
rėjo prašyti Amerikos “tar
pininkauti’’ tarp Anglijos ir 
Gvatemalos dėl tos koloni
jos prijungimo prie Gvate
malos.

Anglija dabar pasiūlė 
Gvatemalai tiesioginiai de
rėtis dėl visų nebaigtų aiš
kinti klausimų ir Britų Hon
dūras klausimas gal bus iš
spręstas gerumu.

Britų Hondūras yra vie
ta, kurioje miręs K. Pakštas 
manė kurti “atsarginę Lie
tuvą’’ ar Dausuvą.

ALBANIJA NORĖTŲ 
RYŠIŲ SU VAKARAIS

Molotovas “antipartinės’ 
grupės žmogus, kuris buvo 
atšauktas iš Vienos, dabar 
vėl grįžtąs i Vieną ir ten bus 
Maskvos atstovu prie ato
minės energijos tarptauti
nės komisijos, kuri rūpinasi 
a-energiją pritaikyti taikiem 
tikslam.

Kai Molotovas buvo at
kauktas iš tos vietos, buvo 

ėliojimų, kad Chruščio
vas jį užkočios Maskvoje, 
bet jis vir dar gyvas ir tar
nauja tam pačiam Chruš
čiovui.

Maskvos iškeikta už ere
ziją Albanija pradeda ieš
koti artimesnių ryšių su Va
karų valstybėmis. Matyt, Al
banijos “trockistai” nesi
jaučia labai saugūs šalia Ti
to ir norėtų palaikyti san
tykius su kitomis valstybė
mis. Iš Vakarų valstybių 
tik Prancūzrja palaiko su 
Albanija daugmaž norma
lius diplomatinius santykius.

Albanai sako, kad Nikita 
siundo Tito prieš Albaniją,

PO VANDENIU

Dvi gėlių gražuolės karūna- 
voja viena antrą po vande
niu Weekie Wachee Spring. 
Floridoje.

Ką Daryti Su Kuba 
Ministerių Sueigoje?

Sausio 22 d. Urugvajuje 
Punta Del Este susirenka 
posėdžių Amerikos respub
likų užsienio reikalų minis- 
teriai aptarti, ką daryti, jei 
iš visko daiyti, su Kuba ir 
jos komunistine diktatūra.

Amerikos respublikų tar
pe dar nėra vieningos nuo
monės dėl priemonių, kaip 
su tuo komunistiniu šašu 
elgtis. Didžiosios Lotynų 
Amerikos respublikos, kaip 
Argentina, Brazilija ir Mek
sika dar nėra linkusios imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
Kubos diktatūrą, bet kitos 
respublikos mano, kad ko
lektyvinis žygis yra reika
lingas Kubos bolševikiškam 
režimui sudrausti. Kokių 
žygių imtis, taip pat nuomo
nės dar skiriasi.

Kol Amerikos Valstybių 
Organizacija nesutaria, ką 
daryti su Kubos diktatoriais, 
tol Castro gali šmėkliotis 
Kuboje ir vaidinti didelio 
.yro vaidmenį.

Gelžkelio Nelaimėje 
Žuvo 75 Žmonės

Visoj Ažlerijoj vidaus 
padėtis yra labai Įtempta. 
Pranmrai vvriaiisvhp suJL * UI ▼ J »
traukė i Alžerijos miestui 
daug kariuomenės, kad viso 
kius nemalonumus galėtų 
pasitikti su jėga. Ypač daug 
kareivių sutraukta į Orono 
ir Alžyro didmiesčius.

Eina kalbos, kad slapta 
prancūzų militarinė organi
zacija, vadovaujama gene

Maskvos diktatoriai da
ro gana miglotą pasiūlymą
i-n lzoi'inni V’nLr int i i o i nrorloti vanaimvi v vnn;vijax Į/iavivvi

tiesiogines derybas tarp Ma
skvos ir Bonn’os dėl santy
kių sunormavimo. Maskva 
žada pagreitinti dviejų Vo
kietijų sujungimą, o be to, i 
bolševikai vilioja vokiečius 
dideliais užsakymais jų pra
monei.

Ko rusai reikalautų mai
nais iš vokiečių, jie nesako, rolo Salan (pasmerkto mir- 
bet visiems aišku yra, kad ti), įuošiasi daryti sukilimą 
vokiečiai, pradėję tiesiogi- įr pagrobti krašto valdžią Į 
nes derybas su Maskva, sa- gavo rankas, kad tuo būdu 
vaime nutrauktų visus karo sutrukdytų de Gaulle susita- 
sąjungos ryšius su V aka- ,jmą gu arabų nacionalistais 
rais ir pakartotų po pirmo- (iė, dimo krašte ,ebis. 
jo karo Vokietijos po it.ką. cito*ir , suteikimo įraėtui 
kuri yra žinoma Rapallo po- ncpriklausomybės. 
litikos vardu. , 1 J

Sukamo Išsigelbėjo 
Nuo Bombos Smūgio

Indonezijos prezidentas 
Sukamo dabar lanko Įvai
rias savo respublikos salas 
ir Įkalbinėja savo daugia
kalbę tautą ginklais užka
riauti olandų valdomą Nau
dosios Gvinėjos salą. Jam 
nesilankant Celebes saloje 
<as tai norėjo jį pasitikti su 
?omba, kuri sprogo, užmuš- 
dama 3 žmones ir sužeisda- 
na 25 žmones. Prezidentas 
Sukamo išliko sveikas, vi
sai bombos nepaliestas.

Indonezijoj gyvena kelio
mis dešimtimis kalbų kal
bantieji žmonės, kurių da
lis darė bandymų atsiskirti 
nuo Indonezijos, kurią val
do javaniečiai, Javos salos 
gyventojai, kurių respubli
koje yra daugiausia.

Celebes saloje irgi ėjo ko-

Tokius gana miglotai sura
šytus pasiūlymus ir pažadus 
rusai įteikė Vokietijos am
basadoriui Maskvoje ir da
bar dėl to Vakaruose ir Vo
kietijoj daug kalbų ir dar 
daugiau spėliojimų.

Rusų tikslas yra supiūdyti
Vakarų valstybes su vakari
ne Vokietija, bet niekas nė
ra perdaug tikras, kad ru
sų pažadai nepavilios dalį 
vokiečių, kaip paviliojo po 
pirmo pasaulinio karo ir 
kaip paviliojo Stalino-Hit- 
lerio sąjungos laikais.

Tik todėl migloti rusų pa
siūlymai ir kelia tokio dide
lio susidomėjimo.

Portugalija Grasina 
Trauktis iš J. Tautų

ronugalijos aiKiaionus 
Salazar grasina, kad Portu
galija, jei nebus pirmoji, tai 

vos tarp centralinės valdžios bus viena iš pirmųjų vals-
ir vietinių gyventojų ir, ma
tyt, kas tai bandė atsikeršy-

tybių, kuri trauksis iš Jung
tinių Tautų organizacijos.

ti prezidentui už Celebes už- Portugalija supyko ant JT 
kariavimą. i dėl to, kad ta organizacija

ne tik nepadėjo Portugalijai
Nixonui Visi Balsai 

Lygiai Malonus
ginti jos kolonijų Indijoje, 
bet net nepasmerkė Indijos 
už užpuolimą ant Goa kolo
nijos ar privincijos. 
Portugalija sakosi esanti 
nusivylusi Anglija ir Ameri
ka, kad jos nepadėjo jai 
ginti Goa nuo indų armijos.

Atidengė A. Birios ^rkeVaikšto 
Kreivus Kelius Autonud. Traukinys

Kalifornijos gubernato
rius demokratas Brown sa
ko, kad kandidatas Į tos val
stijos gubernatoriaus vietą 
Robert Nixon labai švelniai Anglija jau keli šimtmečiai 
kalba su dešiniaisiais repu- yra Portugalijos sąjunginin- 
blikonais, kurių nemaža da- kas, bet ar ta sąjunga numa
us dabar yra susižavėję J. to bendrą gynimą kolonijų,

Olandijoj prie Woerden 
miesto šį pirmadienį Įvyko 
dviejų traukinių susidūri
mas, nelaimėje žuvo ma
žiausiai 75 žmonės, o labai

Amerikos Securities and 
Exchange Cornmission pra
nešė susekusi visokių ne
tvarkingų biznio praktikų 
American Exchange (biržo
je) ir pataria tai Įstaigai su
sitvarkyti, arba kitaip teks 
įvesti griežtesnę priežiūrą. 
Biržos vadovai ir atsako- 
mingieji tarnautojai ve
dė biznį taip, kad jiems Į

New Yorke tarp Times 
aikštės ir Centralinės stoties 
nuo pereitos savaitės jau 
vaikšto automatinis trauki
nys ir vežioja keleivius. Pa
gal susitarimą su unija, ta
me traukinyje važiuoja vie
nas konduktorius, bet jam 
jokio darbo nėra ir tik kar
tą, kai automatiškas trauki
nys buvo sustojęs, konduk-

kišenes daugiau dolerių pa-gorius jį atvairavo Į vieną 
kliūtų. Ar tokie dalykai da-i ęa^-
•osi ir kitose biržose, ar tik 
toje vienoje, pranešimas ne
sako, o gal dar tyrinėjimas 
nėra baigtas.

LAOSUI ČEKIS JAU
NEBEIŠMOKAMAS

Traukinys, vairuojamas 
automatiškais prietaisais, 
rodo, koks bus ateities susi
siekimas, kada traukiniai 
bėgios be žmogaus rankų 
pagalbos.

ŠNIPAI IZRAELYJE

Birch draugijos pažiūromis. 
Esą Nixon žadąs remti vi
sus kandidatus, kurie pirmi
niuose balsavimuose bus iš
statyti kandidatais, nežiū
rint jų pažiūrų ir atstovau
jamos politikos.

Amerikos vyriausybė su
laikė paramos išmokėjimą 
Laoso vyriausybei todėl, 

daiig yra ^sužeistų.’ Šuridfb kad ta vyriausybė nesutinka 
rė keleiviniai traukiniai, ku- sudaryti naują vyriausybę 
riuose buvo ne mažiau kaip bendrai su neutraliaisiais ir 
po 500 žmonių. komunistais Naujoji vyriau-

Glandijoj tai yra viena iš, sybė turėtų būti neutiali. 
didžiausių geležinkelio ne-'®e JAV paramos Laoso vy- 
laimių. nausybė turėtų “susiprasti.

Izraelio teismas pasmer
kė komunistuojančios Ma- 
pam partijos vadą Aaroną 
Cohen už šnipinėjimą vie
nos komunistinės valstybės 
naudai. Kokios valstybės 
naudai jis šnipinėjo—ne
skelbiama. Jis nuteistas sek
madienį giuodžio 7 dieną.

‘BIčNIKAITĖ’

Taip pasipuošusios mergi
nos ir jaunos poniutės ro
dys paplūdimiuose savo 
groži šią vasarą.

kai kas abejoja. Amerika 
bandė Jungtinių Tautų sau
gumo taryboje pasmerkti 
Indiją už jos agresiją prieš 
portugalų valdomas žemes 
Indijoje, bet tokiam pas
merkimui pasipriešino So- 

' vietų Sąjunga.
Kada Portugalija trauksis 

iš Jungtinių Tautų organiza
cijos, nežinia.

į ____________________
NUOMONIŲ SKIRTUMO 

DĖL BERLYNO NĖRA

Prezidentas Kennedy sek
madienį paskelbė, kad tarp 
jo ir generolo Cley nuomo
nių skirtumo dėl Berlyno 
nėra. Prezidentas turėjo pa
sitarimą su gen. Clay, kuris 
Berlyne atstovauja prezi
dentą ir po to pasitarimo 
prezidentas sakė, kad nuo
monių skirtumo nesą. Pre
zidentas dar pridėjo, kad 
su generolu Cley susitarta, 
ką reiktų daryti, jei Berlyne 
iškiltų nauja krizė.

Nauja krizė Berlyne ga
li bet kada iškilti, tas parei
na nuo vokiečių komunistų, 
kurie visada gali koki nors 
nesusipratimą išprovokuoti 
prie “kinų sienos” mieste.
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PrezidentaĮjrJcongresas
Jau praėjo metai kaip nauja vyriausybė šeiminin

kauja krašte. Šią savaitę prezidentas ir kongresas prade
da bendradarbiauti dėl naujų Įstatymų leidimo ir, kiek 
girdėti iš prezidento aplinkumos, vyriausybė bandys pra
vesti kongrese visą eilę naujų Įstatymų ir tuo būdu tęsti 
savo programos vykdymą, arba iš naujo bandyti Įgyven
dinti pernai metais nepraėjusieji tos programos punktai.

Vienas iš svarbiausiųjų Įstatymų, kuriuos preziden
tas siūlys kongresui, bus Įstatymas dėl pratęsimo ir pra
plėtimo vyriausybės (prezidento) galios sudarinėti su 
užsienio valstybėmis prekybos sutartis ir ta proga mažin
ti muitus įvežamoms prekėms. Dėl to Įstatymo bus nema
žai xo»ų, nes kai kui ios pramonės šakos rimtai skundžia
si, kad užsienio konkurencija joms daro didelę žalą. 
Nemažai pramonininkų ir pirklių skudžiasi, kad užsie
nio gamintojai moka žymiai mažesnius uždarbius savo 
darbininkams ir todėl gali savo gaminius pigiau pardavi
nėti ne tik užsienio rinkose, bet ir pačioje Amerikoje.

Prieš tokius kai kurių praminininkų skundus kyla 
kitokie balsai tų pramonės šakų, kurios esportuoja savo 
gaminius Į užsienio kraštus ir yra suinteresuotas, kad už
sienio kraštai neapkrautų Amerikos pramonės išdirbinių 
perdaug aukštais muitais. Kas toje kovoje laimės, gal 
nesunku būtų atspėti žinant, kad Amerika išveža daug 
daugiau prekių, negu ji Įveža iš užsienio kraštu. ‘‘Libe
rališkos užsienio prekybos” šalininkai turėtų laimėti, bet 
jų pergalė vargu bus lengva. Muitų apsaugos šalininkų 
yra nemažai ir jie moka garsiai savo pažiūras patiekti.

Kitas klausimas, kurį vyriausybė tikisi iškelti ir kon
grese pravesti, yra senų žmonių nemokamas, ar dalinai 
nemokamas gydymas iš senatvės pensijų fondų. Kandida
tas Kennedy aiškiai yra pasisakęs už senų žmonių gydy
mą iš socialinio draudimo pakeltų Įnešų. Prezidentas ban
dė pernai tokj Įstatymą kongrese pravesti, bet pasiprieši
nimas tam sumanymui buvo toks stiprus, kad preziden
tas skaitė naudingiau reikalą atidėti šiems metams. Da
bar prezidentas skaito, kad tokio Įstatymo priėmimas 
yra vienas iš svarbiųjų reikalų.

Žmonių draudimas nuo ligos Amerikoje buvo užmir
štas leidžiant socialinio draudimo Įstatymą Roosevęlto 
laikaisi Dabar su socialine istatymdavyste jau susigyveno 
visa visuomenė ir, pavyzdžiui, prieš senatvės pensijas re
tai kas beprotestuoja. Bet prieš žmonių sveikatos priver
stiną draudimą kyla gausūs balsai—gydytojų organiza
cijos, privačių draudimo bendrovių ir visų neišmanėlių. 
Kadaise Bismarko kovoje prieš socialistus sugalvotos li
gonių kasos, Amerikoje virto “socializuotos medicinos” 
šmėkla, su kuria savanaudžiai žmonės gąsdina neišmanė
lius ir tų neišmanėlių randa nemažai. Kovą už žmonių 
sveikatos draudimą kliudo ir tas faktas, kad iš žmonių 
sveikatos, ar teisingiau nesveikatos, pelnosi ūkiškai stip
rios privačios draudimo bendrovės, pelnosi bažnyčios, 
kurios užlaiko nemažai ligoniniu ir jas aptarnauja veik 
nieko nekainuojančiu vienuolių darbu, pelnosi ir šiaip 
visokie ligoninių savininkai. Kovą apsunkina dar ir tas, 
kad stipresnės unijos savo nariams jau yra iškovojusios 
pakenčiamas sveikatos draudimo sąlygas, todėl mažai bė
ra interesuotos, kad būtų Įvestas visuotinas priverstinas 
draudimas ligoje. Apie 20 milionų žmonių visai nėra su
interesuoti draudimu ligoje todėl, kad jie, kaip karo ve
teranai, turi užtikrintą valdišką gydymą ligos atsitikime. 
Todėl savanaudžiams čia lengva baidyti žmones “socia
lizuotos medicinos” šmėkla ir prezidentas turės nemažai 
pastangų padėti, jei norės senelių gydymo programą kon
grese pravesti. Bet visgi milionai žmonių yra labai gyvai 
suinteresuoti, kad prezidento pastangos nenueitų niekais 
ir tie žmonės turėtų vyriausybės pastangas remti. Remti 
visomis išgalėmis ir priemonėmis, kokios tik yra priei
namos.

Prezidentas žada atnaujinti kovą dėl mokyklų šel
pimo iš federalinio iždo, bet katalikų vyskupų noras žūt 
būt pasipinigauti iš federalinio iždo savo parapijinėms 
mokykloms prezidento pastangas pavers niekais ir gal 
kongrese praeis tik vargais negalais parama iš federa- 
nio iždo aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms.

socialistai ir be jokių suki
limų ir be jokios baimės su
teikė nepriklausomybę Indi
jai, Burmai, Ceilonui, Paki
stanui, Malajų Federacijai. 
Jokio sukilimo tuose kraš
tuose nebuvo, o juk ii- sukili
mus galima numalšinti, kaip 
rodo Maskvos tankų žygis 
Budapešte. . .

Anglijos socialistai skaitė, 
kad kolonijoms reikia duoti 
laisvę ir tą savo nusistatymą 
Įvykdė gyveniman. Vėliau ir 
konservatorių vyriausybė tą1 
politiką tęsė ir davė laisvę 
uhanai, o 1961 metais ir dar

"Pasmerkti susitarti
Neseniai čia rašėme apie nu ar kitu būdu paliečia ir 

Europos muitų uniją, kuri Jungtines Amerikos Valsty- 
buvo pradėta kurti 1957 m. bes. Europa yra svarbi rin 
sutartimi, pasirašyta Romo
je ir kuii iki 1969 metų tu-

ka Amerikos išdirbiniams ir 
Amerikos žaliavoms. Jei

Kas savaite
ri sujungti vakarinę Vokie- Europa apsitvertų aukštais
tiją, Prancūziją, Italiją, Bel
giją, Olandiją ir Liuksem
burgą viena muitų siena, o 
tarp tų valstybių jokios mui
tų sienos nebebus.

Prie būsimos Europos 
muitų unijos nori dėtis ir 
Anglija ir kai kurios kitos

kelioms kolonijoms—Sierra nuropos valstybės. Bet kol 
Leone, Nigerija, Tanganai- kas dar ir aukščiau minėtos 
ka ir dabar Gvianai Pietų šešios Europos valstybės turi 
Amerikos kontinente ir Va- susitarti dėl Įtraukimo Į
karinei Indijai. Ar Bimba 
girdėjo bent kokį sukilimą 
visuose čia paminėtuose 
kraštuose? Jeigu jis nurodys 
bent vieną sukilimą; mes 
jam užfundysime Budapeš
to dešros gabalą.. .

Tiesa, Anglija buvo prisi
grobusi kolonijų, kaip tą da
rė ir kitos valstybės. Angli
jos kaltė buvo ta, kad jai 
geriau sekėsi kolonijas už
kariauti negu prancūzams, 
olandams, ar japonams. To
dėl ji daugiau tautų ir galė
jo išlaisvinti.

Bet nereikia mažinti nė 
rusų “nuopelnų” kolonijų 
užkariavime. Rusai užkaria
vo Sibiro platybes, kur se
niau nė vieno ruso nebuvo 
nė pauostytu Rusai užkaria
vo visą Kaukazą, kur ruso 
seniau ir dvasios nebuvo. 
Rusai užkariavo plačias 
Centralinės Azijos sritis, 
kur ruso seniau nebuvo nė 
vieno. Rusai užkariavo• v  * ■ - •- •—ls suomių giminių piaCiaS 
Europos šiaurės sritis, kur 
rusų niekada nebuvo gyven-

bendrąji ūki žemes ūkio ga
minių.

Kol kas Europos “ūkio 
bendruomenė” (šešios val
stybės ) pradėjo mažinti 
muitus tik pramonės gami-

muitais, Amerikos ekspor
tas nukentėtų. Todėl prezi
dentas Kennedy ir nori gau
ti iš Kongreso Įgaliojimus 
vedant derybas su Europos 
“ūkio bendruomene” daryti 
žymesnes muitų nuolaidas, 
o mainais gauti lengvesnį 
priėjimą prie plačios Euro
pos rinkos. Kalbos apie Eu
ropos ir Amerikos “Atlan
to bendruomenę” kol kas 
yra tik kalbos, bet vėliau 
iš ankštesnio Amerikos ir 
Europos bendradarbiavimo 
ūkio srityje, gali atsirasti ir 
glaudesni ryšiai.

Europos “bendros rinkos”
niams ir tuo keliu jau yra’ valstybės šiuo tarpu turi
tolokai pažengusios. Bet 
žemės ūkis visai ir nebuvo 
bandoma Įtraukti Į bendras 
muitų sienas.

Pagal Romos sutartį, še
šios būsimos muitų unijos 
valstybės iki 1961 metų ga
lo turėjo susitarti dėl žemės 
ūkio Įtraukimo i bendro ū- 
kio sienas, bet iki Naujųjų 
Metų to nesuspėjo padalyti, 
nes derybos yra gana pai
nios. Todėl nutaita derybas 
tęsti ir šiais metais ir kai 
bus susitarta, sutartis bus 
pasirašyta užpakaline data.

Toms deryboms einant, 
prancūzų vienas ministeris 
sakė, kad “mes esame pas
merkti susitarti.” Vadina
si, pradėjom statyti muitų 
uniją ir vienyti Europą, tai 
dabar to darbo nebegalLne 
nutraukti ir turime susitarti 
ir dėl žemės ūkio produktų

165 milionus gyventojų, o 
Įsijungus Į tą “bendrąją rin
ką Anglijai ir kitoms Euro
pos valstybėms, “bendroje 
rinkoje” gali būti 250 arba 
ir daugiau milionų žmonių. 
Toki plati “rinka” ir kaip 
gamintojas, ir kaip vartoto
jas būtų rimtas biznio part
neris ir su juo tektų skaity
tis visiems pasaulio kraš
tams.

Reikia tikėtis, kad “pas
merkti susitarti” tikrai su
sitars ir Europos vienybė, 
apie kurią vra svajoję ge
riausieji to kontinento pro
tai, su laiku virs gyvenimo 
tikrovė.

AMERIKA SPARČIAI
AUGA

Šių metų sausio 1 d. JAV
. ..... _ _____-......... ........ r______ gyventojų skaičius pakilo

ta. Kaip vokiečiai savo Ber- įtraukimo Į bendras muitų iki 185,235,000, o 1960 m. 
lyną, taip rusai savo Maskvą sienas Susitarti reikia, bet balandžio mėnesio visuoti-
yra pasistatę užkariautoje į susitarimas nėra lengvas, 
žemėje. Ar Bimba apie tą' Susitarimo primiausiai rei- 
yia girdėjęs. Abejojame, ^kalauja Prancūzija ir Olan- 

Bimba ir jo bolševikai nė- dija, nes tos dvi valstybės

no gyventojų surašymo duo
menys rodė, kad tada gy
ventojų tebuvo arti 180 mil. 

Vadinasi, galima su pa-

APŽVALGA
ISTORIJOS “ŽINOVAS”

Antanas Bimba bolševi
kų “Laisvėje” paskelbė to
kią išmintį apie Angliją ir 
jos kolonijas (“L.” Nr. 1):

“Anglijoj? valdovai didžiuoja
si, kad jie jau esą suteikę ne
priklausomybę net 600,000,000 
žmonių.

“Tas tik parodo, kiek jie tų 
žmonių buvo pavergę.

“Didžiuotis nereikėtų. Geruo
ju jie niekam nieko nedavė. Bi
jojo sukilimo, tai paleido iš savo

rankų.
“Ar žinote, kad Anglija dar 

turi 35 kolonijas su milionais 
žmonių? Ir nepaleis jų, kol ne
bus priversta (ti?) paleisti.”

Taip lietuviškų bulšių va
das “išsprendė” klausimą, 
kodėl Anglija “paleido” sa
vo kolonijas. Girdi, bijojo 
sukilimo ir “paleido.”

Antanas Bimba negirdė
jo, kad po Antrojo Pasauli
nio Karo Anglijoj prie val
džios buvo priėję Anglijos

ra girdėję, kad rusai nė vie
nai užkariautai tautai, nė 
vienai savo kolonijai nėra 
suteikę nepriklausomybę, o 
tas tautas, kurios po Pirmo 
Pasaulinio Karo buvo ištrū
kusios ii rusų valdžios, rusų 
komunistai prie pirmos pro
gos včl užkariavo ir paver
gė (Armėnija, Gruzija, Ka
zachstanas, Lietuva, Latvi
ja, Estija ir kiti kraštai).

Kolonijų turėjo ir pran
cūzai. Bet po II Karo, kada 
Prancūzijos socialistų Įtaka 
Į vyriausybe buvo spren
džiama, prancūzų kolonijos 
gavo plačią vidaus autono
miją ir tas davė joms progos 
pasiruošti nepriklausomam 
gyvenimui, o 1960 metais 
prezidentas de Gaulle davė 
nepriklausomybę visoms ko
lonijoms, išskyrus Alžeriją, 
kurioje gyvena nemažai 
prancūzų, bet ir Alžeriją 
jau yra nepriklausomybės 
išvakarėse. O kaip yra su 
rusų kolonijomis?? Ar jos 
gali turėti vilties atgauti ne
priklausomybę? Ką manai 
ponas Bimba?

Bimbos mes neįtikinsime. 
Ne jam ir rašome. Rašome 
tam, kad parodytume, koks 
skirtumas yra kolonijų klau
simu tarp komunistų ir so
cialistų. Socialistai koloni
joms duoda laisvę, o komu
nistai laisvas tautas paver
čia Į savo kolonijas.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamų* užsisa
kyti “Keleivį.” 
tams penki doleriai.

gamina daugiau maisto pro
duktų negu jos suvartoja. 
Vokietija gamina mažiau 
negu suvartoja ir turi Įsivež
ti žemės ūkio produktų, bet 
Vokietija stengiasi palaikyti 
aukštas žemės ūkio produk
tų kainas. Todėl vokiečiai ir 
baukštosi, kad muitų unija, 
kada ji bus galutinai Įgyven
dinta, vokiečių ūkininkams 
stipriai pakenks.

Kodėl vokiečiai ir kiti pa
laiko žemės ūkio produktų 
kainas? Vokiečiai tą daro 
dėl tos pačios priežasties, 
kaip ir amerikiečiai, anglai, 
prancūzai ir kiti. Norima iš
laikyti ūkiškai stiprius že
mės ūkio gamintojus, todėl 
dirbtinai keliamos tų pro
duktų kainos, arba mokama 
ūkininkams subsidijos (An
glijoje).

“Pasmerkti susitarti” mi
nisteriai ieško visokių būdų, 
kaip Įgyvendinti muitų uni
ją ir kartu perdaug nepa
kenkti savo kraštų ūkinin
kams.

Ar jiems pasiseks susitar
ti? Turėtų pasisekti, nes ki
taip visi puikūs planai apie 
Europos muitų uniją ir apie 
politini Europos sujungimą 
nueitų niekais, arba bent 
būtų atidėti tolimesnei atei
čiai. 0 kaip tik šešios vals
tybės susitars dėl žemės ū- 
kio traukimo Į “bendrą rin
ką,” tuoj ir derybos su An
glija dėl jos jungimosi į tą 
“bendrą rinką” pajudės iš 
vietos ir Anglija arba atsi
durs Europoje, arba atsis
kirs nuo jos ne tiktai van
dens Kanalu, bet ir paauk- 
štėjusiomis muitų sienomis.

Europos vienijimasis vie

Nepavykę pervertinai į dar nepuola. Sarmatijasi, ar 
Šių metų pirmose dienose' bij° i kailį ? Būtų pui-

pasaulis jau stebėjo du ne-'ku; Jel vaduotojas
pavykusiu perversmu. Vie-'^ztų is Naujosios Gvinėjos 
nas bandymas buvo daro- su. kruvina nosimi. . . Gal 
mas Portugalijoj, kur jėzui-l^1? sumetimais Indonezijos 
tiška Salazaro diktatūja šei-| Sukamo ir prapliupo kalbo- 
mininkauja jau virš 30 me- i ™ls u‘ gesinimais, kad ga
tų, ū kitas Lebanone, kur a-, bandymo lai-
rabų nacionalistai norėjo• /au kolonijų. _
pašalinti demokratinę kraš-i Indonezijos valdytojai da- 
to valdžią ir kariškos dikta- bar jau net sutinka, jog

Naujosios Gvinėjos gyven
tojai papuasai kada nors tu- 

Salazaro diktatūra ši kar- rėsiS teis*. P^tys nuspręsti, 
tą dar atsilaikė. Salazaro ir ?r J* non S7f.ntl .nePrlk‘ jS pakalikai dabar garsina, ‘“T?*’ “J**? .^jungoje 
kad “komunistai" norėję su Indonezija Bet, pnpazjs- 
pašalinti mylimo vado vai- ta.nt * tels« josios Gei
džią, bet ir patys portugalų "eJos ^"tojams, koks re.- 
propagandistai tai Pasakai-Įka^ >
tei netiki. Komunistai, be‘tąsaląirjąevacluotl‘
abejonės, dėtųsi prie bet ko-’ ... . _ . .

Mikojanas Gvinėjoj

Afrikos valstybėj Gvinė
joje (buvusi prancūzų kolo
nija) dabar lankosi Chruš
čiovo artimas bendradarbis 
Mikojanas. Ten jis atidarys 
kažkokią rusų parodą, bet

tūros priemonėmis siekti a- 
rabų tautinės vienybės.

kio perversmo, bet kad jie 5 
būtų vadovavę tam bandy
mui, tai yra tik pasaka, ir 
jau gerokai nuvalkiota pa
saka.

Portugalijos diktatūra lai
kosi sauvale, suktais rinki
mais ir griebdama už pakar- Į tai nėra viskas, 
pos bet kokią opoziciją, kuri « Prieš keletą savaičių Gvi- 
išd rista garsiau prabilti ir, nėjoj komunistai bandę da- 
reikalauja daugiau pilieti-, ryti perversmą, bet buvo su- 
nių laisvių. Visas Portugali-' drausti ir Gvinėjos prezi- 
jos viešai gyvenimas jau ke- j dentas Seku Ture pasiliko 
li desėtkai metų yra priglu- į prie valdžios. Į komunistų 
šintas ir tik “bažnyčia šven-į sąmokslą nuversti Gvinėjos 
ta” ir diktatūros prieplakos i vyriausybę buvęs Įpainiotas 
turi laisvę kalbėti ir reikšti ir Sovietų Sąjungos amba- 
“tautos valią.”

Pralaimėjimas Indijos ko
lonijose ir neramumai kito
se kolonijose paurąsiRo opo
ziciją griebtis ginklo, bet 
diktatūra vis dar laiko šą
li tiek prismaugusi, kad su
kilimas negalėjo pasisekti.

Bet su laiku viskas griū-

sadorius Solod. Gvinėjos vy
riausybė pareikalavo, kad 
Solod “dėl assmeniškų su
metimų” būtų atšauktas iš 
Gvinėjos ir išvažiavo namo.

Gvinėjos prezidentas Se
ku Turė yra bolše vikuojan- 
tis ar net ir komunistas, bet 
jis, matyti, visgi nemokėjo 
dėl kažkokios priežastiesva, grius ir Salazaro dikta

tūra. Grius ir tada Lisabo-' -ltlktl. Maskvai ir komunistai 
nos gatvėse žmonės šoks at- 1101 JI išmesti iš valdžios, 

grindų spėti, kad po 12 mė- sikratę didelio nenaudėlio. Komunistų bandymas ne
nešiu šio krašto gyventojų • i P^^kė ir sovietų ambasa-
skaičius padidės dar 3 mili- Dominikonu respublikoje donus Solod turėjo apleisti
wŠeB -N""' - “««•">! ^spubli-į ^jo'^kojanas "‘Ki“;

Yorko, Floridos ir Kalifor-^® KaiP -iam seksi®
.. ’ irgi po 30 metų kruvino ir į tas darbas?
J08* biauriai plėšikiško šeiminin- įKą tas reiškia? Gi tai, 

kad 2,2 mil. porų susijungs, 
kad gims 4,4 mil. vaikų, kad 
4,1 mil. vaikų pradės lanky
ti mokyklą, kad reikės 
56,000 naujų mokyklų, 12,5 
bilionų dol. vertės naujų na
mų, daugiau automobilių, 
šaldytuvų ir tt. ir tt, kad 
todėl buitinėms prekėms bus 
išleista 5,6 bilionai daugiau, 
kad 800,000 naujų darbinin
kų ieškos darbo.

1961 METŲ STREIKAI

Darbo departamento duo
menimis, per 1961 metus 
buvo apie 3,300 streikų, 
šiek tiek mažiau negu 1960 
m., kurie palietė 1,450,000 
darbininkų (1960 m.-l,320, 
000, 1957 m. - 1,390,000). 
Viso labo bąuvo streikuota 
16 su puse milionų dienų 
(1960 m.—19 milionų ir 100 
tūkstančių dienų). Buvo 14 
streikų, kurie palietė dau
giau kaip 10,000 darbinin
kų. Tai General Motors ir 
United Automobile Work- 
ers, Fordo ir United Auto
mobile Workers, uostų dar
bininkų ir kt

ATOMINIS PREKIŲ 
LAIVAS

Pirmasis atomo jėga va
romas prekinis laivas The 
Savannah jau pastatytas. Jis 
aprūpintas kurui 17,000 sva
rų urano, kurio užteks .rims 
su puse metų.

kavimo. Opozicija jau susi
tarė su iškamša prezidentu 
Balaguer dėl valdžios perė
mimo Į opozicijos rankas ir 
pirmas naujas vyriausybės 
patvarkymas buvo atimti iš 
diktatoriaus šeimos ir tos 
šeimos prieplakų jų suvog
tą turtą. Mažame Dominiko
nų krašte diktatorius Trujil
lo su savo giminaičiais ir 
“bendradarbiais” bėgyje 30 
metų suvogė virš 800 milio
nų dolerių visokio turto— 
dirbtuvių, plantacijų, susi
siekimo priemonių, biznio 
Įstaigų, viešbučių, namų ir 
visokių kitokių gėrybių. To
kio vagišiavimo, kokį Tru- 
jillo praktikavo Dominiko
nuose, pasaulyje reta. Vagi
šiavimo ir žiauraus žmonių 
naikinimo. . . .

Ką opozicijos grupės, pri
ėjusios prie valdžios, darys 
su diktatoriaus šeimos kon
fiskuotu turtu, dar nėra nu
spręsta. Jei turtas bus grą
žintas visai tautai, diktatū
ros palikimas galėtų būti 
pagrindas visuomeninės sa
vasties kai kuriose gamybos 
šakose. Bet tą greit patirsi
me.

NETURI KUR
DĖTI

J. D.

SVIESTO

Sukarno grasina
Indonezijos diktatorius- 

prezidentas vis dar grasina 
pulti olandų salą Naująją 
Gvinėją ir ją prijungti prie raitis, 586
Indonezijos. Grasina, bet $7J)Q. -

Amerikos pieno ūkiai pa
gamina sviesto tiek, kad jo 
nėra kur dėti. Tą dalį, ku
rios negali rinkoje parduoti, 
superka valdžia. Vidutiniš
kai valdžia kasdien super
ka po milioną svarų, o nuo 
praeitų metų balandžio mė
nesio jau supirko apie 260 
milionų svarų, iš jų 111 mi
lionų svarų išdalinta netur- 
čiams, ligoninėms, labdarin
goms organizacijoms, mo
kykloms ir t t., bet vald
žios sandėliuose dar yra 150 
milionų svarų sviesto ir tas 
kiekis vis didėja.

Chruščiovas grasina ne
trukus pagaminti sviesto 
kiekvienam Sovietijos gy
ventojui daugiau negu Ame
rika. Gal būt Bet jis turėtų 
žinoti, kad čia daugiau ga
minti nėra prasmės, nes jau 
pagaminamo sviesto nėra 
kur padėti. Jei Jį būtų gali
ma kam nors parduoti, ūki
ninkai pagamintų kur kas 
daugiau.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviika* augliika*
paruošė Vilius Pete- 

puslspisL lesins
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS NAUJO BROOKLYNE

Nyksta lietuvių bizniai , ja, bažnytinė mokykla ir vie
nuolių namas.Senoji Brooklyno dalis, 

vadinama Williamsburgu, Buvusios lietuvių Įvairios
. . . ., -• agentūros, baldų ir avalynės

kaip lietuvių centras. Čia „e; k!autuves b‘z'
tikUi lietuviai gyveno, betįnia4‘,Ja“^la“?sayk"; 
turėjo ir Įvairius biznius.
Čia buvo ir du lietuvių laik
raščiai — Amerika ir Vie
nybė. Grand gatve eidamas, 
retą praeivĮ išgirsdavai ne 
lietuviškai kalbantį.

Pastaraisiais keliais me
tais ši apylinkė sparčiai nyk- 
ta lietuvybės žvilgsniu.
Daugelis senalietuvių išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo, o li
kusios jų šeimos persikėlė 
gyventi Į naujesnius ir mo- 
dernišesnius namus kitose 
Brooklyno dalyse ir i Wood- 
haveną, Richmond Hill ir 
kitur. Gyvenančių lietuvių 
skaičiui mažėjant, sykiu 
pradėjo išnykti ir lietuviški 
bizniai, beliko tik kelios 
lietuvių smuklės ir dvi mais
to produktų krautuvės: Ka
zio Šimanskio ir Kazio Mi
tchell. Dabar jau ir lietuviš
ki barai pradeda išnykti, ar-' to karo metu ir 
ba pereina Į kitų tautų žmo- tirti vargai, 
nių rankas.

Lietuvių Atletų Klubui 
persikėlus Į kitą Brooklyno 
dali, namą paveldėjo buvęs 
to klubo reikalų vedėjas 
Vincas Osipauskas. Jam 
mirus, žmona dėl nesveika
tos namą ir baro bizni par
davė nelietuviams. Šio na
mo salėje lietuviai daug Įvai
rių sueigų yra turėję.

šios apylinkės pietine da
lĮ South Side buvo apgyve
nę žydai ir laikė Įvairius 
biznius. Havemeyer gatvę 
lietuviai vadino "žydauja“. 
Portorikieeiams pradėjus i- 
sikurti, ir žydai, palikę jiem 
namus ir biznius, išsikėlė 
gyventi i kitas miesto dalis. 
Aplamai atrodo, kad porto
rikiečiai čia nukonkuruos 
lenkus ir kitų tautų likusius 
gyventojus. Dabar šios apy
linkės gatvėmis eidamas, 
daugiausia girdi tik portori- 
kiečių ispanų kalbą.

Lietuviai laidotuvininkai 
Aromiskis, Baltrūnas, 

Garšva ir šalinskas — bai
gia Brooklyne gyvenusius 
senalietuvius išvežti i amži
ną poilsi. Nemažai jau iš
vežė ir naujakurių—dipu
kų, kurių vieni žuvo nelai
mėse, o kitų sveikatą pakir- 

vėliau pa-

K. Žemaitis

MIAMI, FLA.

Kūčios Lietuvių Klube
A. Noreika ir E. Virbelie- 

nė sumanė surengti lietuviš
kas kūčias, kokias rengdavo 
Žemaičių krašte. Tokio pa
rengimo aš nebuvau matęs

Prieš Kiek laiko namą ir
baro biznį pardavė Ona Zei- 
dat, 411 Grand St. JĮ nupir
ko rusų tautos žmogus. Taip 
pat pardavė ir Elena Povi- 
lauskienė (158 Grand St.). 
Jos baro patalpoje buvo ir 
salė, talpinanti apie 150 
žmonių, kurioje yra buvę 
daug Įvairių pramogų ir su
eigų. Šią patalpą ir bizni 
nupirko lenkų tautybės 
žmogus. Ši apylinkė dabar 
tapo kaip ir lenkų centras, 
nes netolimai prie Metropo
litan Ave. yra lenkų Romos 
katalikų bažnyčia, kleboni-

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

daugiau kaip 50 metų. Buvo 
tikrai gražus pobūvis.

Valgiai, kiek galima, bu
vo paruošti žemaitiškai: vi
sokios rūšies silkės, aguonų 
pienas, pyragaičiai, grybai 
ir t.t. Tik kisieliaus neteko 
ragauti, nes šeimininkės ne 
gavo avižinių miltų.

Gai džiai pavalgius ir kiek 
išgėrus, prasidėjo kalbos. 
Kai kurios jų buvo "stip
rios“. Mat, pasirodė, kad Į 
klubą mėgina brautis per
daug raudonų tipų, kurie 
stengiasi suerzinti net gerus 
draugus. Tiems ponams reik 
nušluostyti nosis, nes jie jas 
nori aukštai kelti.

Antanui ir Alvyrai Kad- 
seliams buvo Įteiktos kuklios 
dovanos.

F. Virbelienė pranešė,Juozas Švaistas: JO SU*
2ADĖT1NĖ, premijų o t a s1 kad šią savaitę yra Alvyros
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina

Kadselienės gimtadienis, ta 
proga dar ištraukėm po tau
rę, sudainavom Ilgiausių 
metų ir linkėjom Alvyrai ne
pavargti visuomenini darbą 
dirbant.

Vakarą tvarkė E. Virbe- 
lienė.

L. J. Stasiulis

CHICAGO, ILL.

KAS SKAITO RASO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITURŽYGIUOJA PAGAL MOTINOS ĮSAKYMĄ

Motina antis moka sutvarkyti savo vaikus neblogiau kaip seržantas kareivių būrį. 
vaikai klauso ir žygiuoja kaip liepiami, šį kartą mama ir vaikai traukia i arti
miausią daržinę poilsio po ilgo varlinėjimo ir ganymosi kūdroje (prūde).

CLEVELAND, OHIO DAINOS ŠVENTĖS 
APYSKAITA

diškių parapijos Dievo mu- 
policijos valdininkas ir Vy- 
zikantas-vargonininkas Vla
das Svilainis. Draugų pade
damas jis gavo neblogą var
gonininko vietą vienoje uru- 

■asario banketą, i kuri atsi- ^ąjiečių bažnyčioje, bet
lankė ne tik iš Montevideo!del P^Unkimo ???, "an ‘u- 

, . .. .. rų neilgai čia teissilaike. Ve- 
11 “■ jis su panašiu draugu

URUGVAJUS

Gražus subuvimas
3 d. Urugva

jaus Lietuvių Kultūros D-ja’ 
savo patalpose surengė pa- 
v

V'JKV'V'
Gi*uodžio

680 koncertų
Čiurlionio ansamblis ruo

šiasi 680-jam koncertui. Tas 
sambūris Įkurtas Vilniuje 
1940 m., ten suspėjo koncer
tuoti virš 80 kartų, pasitrau
kęs Į Vokietiją koncertavo 
419, o vėliau atvykęs i JAV 
jau koncertavo 179 kartus. 
Jam vadovauja muz. Alfon
sas Mikulskis.

LONG BEACH, CAL.

Čia įsikūrė Atkai
Keleivio bičiulis Paul At 

ko su žmona, anksčiau gy
venę Los Angeles, čia nu
sipirko namus (830 Loma 
Ave.) ir jame apsigyveno.

Sėkmės jiems naujoje 
vietoje!

BRANCH, MICH. 
Išmirštame

Spalio 2 d. mirė 79 m. 
Domininkas Mikulskis ir 42 
m. Antanas Stanislovaitis; 
spalio 14 d. 80 m. Andrius 
Deltonas, lapkričio 4 d. 47 
m. Kristina Gudaitytė, lap
kričio 27 d.— 78 m. Motie
jus Genys, o gruodžio 16 d. 
82 m. Petras Koneckis.

Amžinos ramybės jiems
visiems i

. Petras Spurgis 
Nauja KNYGŲ LENTYNA

Kultūros kogresas
Lietuvių kultūros kongre

sas nutaita šaukti Chicagoje 
rugsėjo 3-4 dienomis.

Mirė K. Ječius
Gruodžio 26 d. mirė agr. 

Kazimieras Ječius - Jacevi
čius, nepriklausomoj Lietu
voj ilgą laiką buvęs Pieno
centro direktorius.

Išėjo Knygų lentynos 
1961 m. Nr. 4 (124), ją re
daguoja A. Ružancovas ir 
B. Kviklys, leidžia V. Sau
lius. Redakcijos adresas:

Lithuanian Bibliographi 
cal Service, 1132 No. Wal- 
nut St., Danville, III.

Ta proga redakcija pra 
neša, kad per 1961 m. iki 
gruodžio 1 d. gavo ir pasi 
naudojusi pasiuntė Pasau
lio Lietuvių Archyvui 109 
knygas, 348 numerius žur
nalų ir 1311 numerių laik
raščių. Ji prašo spaudos lei 
dėjus ir toliau savo leidinius 
siųsti.

TURIME UETUVOS 
ISTORIJĄ

JAV ir Kanados Lietuvių 
Antrosios Dainų Šventės 
Komitetas paskelbė šventės 
piniginę apyskaitą.

Už bilietus gauta $23,744, 
aukų: Iš I Dainų Šventės 
(1956 m.) Komiteto $2,500, 
iš I Tautinių šokių šventės 
(1957 m.) Komiteto $5.00, 
Įvairių kitų Įstaigų ir asme
nų $5,465.81. Viso aukų 
gauta $8,465.81, iš Dainų 
Šventės leidinio $2,344, pa
lūkanų už indėlius $66.25. 

i V įso pajamų . .34,620.06.
Išlaidų $24,892.11. Liko 

perviršius $9,727.55, kuris 
šitaip paskirstytas:
Trečiajai Dainų Šventei pa
skirta .................. $2,500.
Jūratės ir Kastyčio operos
išleidimui.................  $500.
Kantatai parašyti (būsimai
Dainų Šventei) ...... $300.
Vargonininkų sąjungai pa
skirta ....................  $1,000.
Mizikiniam archyvui Chica
goje ....................... $500.
Leidiniui “Liaudies Dainų 
Rinktinė Fortepionui’’ pas
kirta ..................... $1.000.
Ant?aja? ' Tautinių . šokau
Šventei.... . .......... . .  $500.
P. L. B. Kanados Krašto
valdybai ................. $500.
JAV LB centro valdybai pa
skirta ............. $1,627.55.
JAV LB Čhicagos Apygar
dos valdybai......... $1.300.

riems gros Arnoldo Prister- 
niko orkestras. Veiks lietu 
viškų vaikių ir gėrimų bufe 
tas. Tai bus tikra meno 
šventė ne tik Patersono, bet 
ir plačios apylinkės lietu
viams: Elizabeth, Nevvark, 
Karney, Blumfield, Hasken- 
sack, Philadelphijos, New 
Yorko ir kt.

Mokykla vėl veikia
Gruodžio 2 d. vėl pradėjo 

darbą šeštadieninė mokyk 
la. Kaip ir anksčiau pamo
kos vyksta kiekvieną šešta
dieni 10 vai. ryto šv. Kaži-
miero parapijos salėje. Pa
žengusiųjų giupę moko kun. | kiais laimėjimais Įvairiose 
V. Demikis, o lietuviškai! srityse. Argentiniečiai ne

ir jo priemiesčių, oet ir įs 
tolimessnių vietovių nema
ža jaunimo ir senimo. , . ..., .. kraipos laikraštėli Tiesa ,Stalai buvo apkrauti gar-;, * ..., - - -. - • * • bet tas reikalas nesiseke.lais valgiais ir gėrimais. — .. . ,, -- • 1 tada tie o u geri draugaiitalus paruošė ir patarnavo , . ... . i ,dramriios narės- Stanevičie- katallkai nudardėjo pasko-
nė, Šibickienė ir kitos. Bufe-! man,stus’ dabal. J’l
te ir kitur triūsė draugijos I redaguoja komunistų Dar- 
iždi,rinkas Pr. Stanevičius, b« ’ ° anuas moko komu-
1. Ramonas, Ričardas Vi- ch“? nens?mo"?s
... ... kalba per komunistų radijodžius ir kt. i j-T .. - - . . pusvalandi.I si parengimą su šeimomis 1 ‘m v- ♦ «

* j • • i - M. Krasinskasatsilankė ir tos draugijos kū
rėjai : buvęs pirmasis pirmi
ninkas B. Žuklys ir sekreto
rius M. Krasinskas, kurie 
dėl tam tikrų priežasčių da
bar draugijoje nedalyvauja.
Tamprūs sportininkų ryšiai

Plati, prie jūros žiočių tu
rinti apie 50 kilometrų La 
Platos upė, skirianti dvi kai 
mynines broliškas Pietų A- 
merikos respublikas — Ar 
gentiną ir Urugvajų, skiria 
ir tų valstybių lietuvius 
Bet kadangi susisiekimą: 
laivais tarp tų valstybių sos
tinių yra labai patogus, ta 
ir tie jose gyvenantieji lie 
tuviai gyvai santykiauja: va 
žiuoja ne tik privatiniais rei 
kalais pavieniai arba būriais 
vieni pas kitus, bet keičiasi

liau
bandė leisti katalikiškos pa-

KNYGOS LIKIMAS

A. Jurkus Nepriklausomos 
Lietuvos Nr. 50 duoda žinių, 
kiek parduota lietuviškų 
knygų Aušros Vartų spau
dos kioske Montrealy. Jis 
rašo: "...per dešimt metų 
parduotų knygų skaičius su
mažėjo trigubai (išskyrus 
gal tik vadovėliu ir malda- 
<nygių atvejus). Statistika 
„aipogi rodo, kad tūkstanti- 
įėj lietuvių kolonijoj beliko 
.ik keletas asmenų, palai
kančių lietuvišką knygą.“

Ar tai nėra ir kitoms kolo- 
įijoms bendras liūdnas reiš
kinys?

SVETIMYBIŲ PRIEŠAS
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PATERSON, N. J.

nemokančiųjų giupę moko 
D. Masionytė. Šią giupę lan
ko penki trečios kartos A- 
merikos lietuviukai. Laukia
ma daugiau mokinių. Moky
klą globoja Lietuvių Bend
iuomenės valdyba.

Ruošiasi Vasaria 16-ta i
Lietuvių Bendruomenės 

valdyba giuodžio 17 d. su
kvietė organizacijų atsto
vus pasitarti Vasario 16 d. 
minėjimo reikalu. Sudarytas 

i komitetas: garbės pirm. kle
bonas J. Kinta, pirm. Anta
nas Gudonis, sekr. Antanas 
Rugys, ižd. Antanas Masio
nis, nariai—Iz. Keraitienė ir 
Praleika. Minėjimas Įvyks 
vasario 25 d. Paskaitą suti
ko skaityti prof. Antanas 
Kučas. Bus graži meninė da- 
lis.

$5.00.
Vinco Ramonu: MIG-1 MOŠŲ ATSTOVO ANGLĮ-

LOTAS RYTAS, 166pusl., JOJE NAUJAS ADRESAS 
kaina $2.00.

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

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

Dainuos New Yorko vyrai
Lietuvių Bendruomenės 

Apylinkė, kurios pirmininku 
yra Antanas Rugys, pereitų 
metų giuodžio mėn. pra
džioje pakvietė Lietuvos 
Laisvės Komiteto nar. V. 
Vaitekūną skaityti paskaitą 
apie tarptautinius Įvykius ir 
Lietuvą. Paskaita labai Įdo
mi ir visiems labai patiko. 
Gi sausio mėn. 13 d./šešta
dienį, 7 vai. vak. rengia di
džiulį vakarą-koncertą. ku
ris įvyks naujai pastatytoj, 
puošnioj Piliečių Klubo sa
lėj, 62 Lafayette Ss. (kam
pas Summer St).

Programa tikrai puiki, 
kokios Patersone dar nie
kuomet nebuvo. Dainuos 
Ne\v Yorko vyrų oktetas, 
ved. pianisto Alekso Mro- 
zinsko, akordeonu gros Vyt 
Daugirdas, o piano solo 
skambins pats Mrozinskas. 
Po programos šokiai, ku-

Lietuvių knygos bibliotekoj
J. Kiukonis, stambus lie

tuviškų ir kitų gerų darbų 
rėmėjas, prieš metus laiko 
viešajai Patersono bibliote
kai nupirko 10 knygų apie 
Lietuvą anglų kalba. Pabai
gi yra pasii-yžęs nupirkti tai 
pačiai bibliotekai 12 ge
riausių lietuviškų knygų.

Barb. Paež.

WASHINGTON, D. C.

Eglutė mokyklos vaikams
Lietuvos atstovas Juozas 

Rajeckas su žmona surengė 
Kalėdų eglutę Lietuvių šeš
tadieninės Mokyklos vai- 
kams>

Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas pasirūpino, kad Bal- 
timorės Lietuvių Tautinių 
Šokių šokėjai galėtų daly
vauti Christmas Pageant 
of Peace programoj Lie- 
ner auditorijoj.

kartą buvo atvykę i Urugva
jų vaidinti, o urugvajiečiai 
Argentinoje žavėjo tautinių 
šokių sambūrio šokamais šo
kiais.

Net 6 kartus vieni pas ki
tus lankėsi sportininkai. 
Urugvajiečių "Vytis“ ko
mandos krepšininkai 5 kar
tus buvo laimėtojai, bet lap
kričio mėnesį "Vytį“ Įveikė 

i argentiniečių "Kovas“, ir 
dabar jo rankose yra Litu- 
ania en ei Uruguay radijo 
valandėlės paaukota taurė.

Mirusių miestas
Smarkiai auga įCerro ir 

Del Norte mirusiųjų miestai 
—kapinės. Ypač Cerro ka
pinėse, kur tik pasižvalgai, 
visur antkapiai su lietuviš
komis pavardėmis, nes Cer
ro yra vienas didžiausių ir 
tirščiausiai lietuvių gyvena
mų Montevideo priemiesčių. 

Streikai
Paskutiniu metu buvo vi

sa eilė streikų. Dar tebesitę
sia skerdyklų streikas, ku
riose dirba nemaža ir lietu
vių.

Streikų metu, aišku, būna 
ir visokių nesusipratimų, pa
sitaiko streiklaužių, su ku
liais griežtai kovojama.

Yra dėl to ir nukentėju
sių ir lietuvių. Streikuojan
tieji, o gal blogos valios 
žmonės smalos bombomis 
suteršė gana gražų dar ne
seniai pastatytą ir Įrengtą 
nuosavą vieno lietuvio na
melį.

Čia katalikas, 
čia Maskvos bernas

Pakruojietis, senas ateivis, 
gyvenantis Chicagoje, yra 
didelis svetimybių priešas. 
Jis dažnai tą klausimą ke
lia spaudoje. Ir dabar j IS pa
rašė ilgą straipsni, kuriame 
sumini daugybę iš kitų kal
bų paimtų žodžių, kuriuos 
lengvai galime lietuviškais 
pakeisti, bet daugelis to ne
daro.
štai keli Pakiuojiečio duoti 

pavyzdžiai: lokalinis, akci
ja, simpatija, detalizuotas, 
fatališkas, autentiškas, tra- 
fikas, skrip'tas, konfesija, 
fiksuotas, generacija, far- 
ma, ansamblis, kontinentas, 
solidus, opinija ir t.t. ir t.t.

Jis sako, kad tai yra savęs 
negerbimas, savos kalbos 
susinimas.

Blogo ir nemokant išmoks.
♦ * *

Iš mėšlo virvę veja.
i g, a- xgx g - = s -<3

NAUJAUSIOS KNYGOS

Kailiamainių turime ir 
laisvoje Urugvajaus respub
likoje.

, Prieš kelioliką metų čia 
1 atsirado buvęs Lietuvoje

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
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| Is pavergtos Lietuvos Daugiau pagalbu; rusams
__ Stiprinami šūkiai sui*edin lame visa* tautybe:, siekai
raraunemas“ posėdžiavo rasrjų-mejioracLo- stoti -e tauto*’,

ir kitose žemės ūkio organi-
▼ua* tautybe:, sieairac

da dvi dieni
zac:

;£‘Ui' i o r.a.-kvinio su- glaudžia: bendrada:
.-ratKizi: 27 c eiannkn ““'‘"■"T” * . ... \ a~ua>ir.o n priėmus naują- me eu rusais — Etai tciaos
Sas - __ AnzL r.a.a- a r.i-tų ; Julijos pro- mirtys kyšo iš šiuo m-

__ _ . larv-oa. o z." o.-.e* E • a/rą Lietuvos spaudoje pa- vykdomos linijos ir S. Ado
..... r it-, •_ darbą. Vii~ areiKalavo ca ;o medžiagos apie rei- mavičmtes teiginiai čia ~>

j .-• .-rd ' •.em'.f atzš- " -’- 'a'; G-'* aJ' <£-ę ' ' daugiau bičiuliautis daro tik pavyzdį.
Lietuvojei.:a^<.ag 

a* r

.C. _ — -.Ii-

i'ECY

'•e -.a- suspėjo ap- 
ir patvirtinti .a.— 
z . vystymosi ;..a- 

arrvarstyti ir 
a.-. ..r..t oiudže-

ūo žrn<

c. Za.tą ’» ■ >-

kraštų kompartijose, paga
liau. pačių pavergtųjų tautų 
nesvyruojanti opozicija so
vietų dominavimui ir kom
partijos diktatūiai,— visa 
tai yra ne kas kita. kaip so
vietinės imperijos byrėjimo 
ženklai.

Jūs, pavergtieji broliai, 
žinote geriau nei kas kitas, 
kodėl Sovietų Sąjunga turi 
pagrindo bijoti karo. Krem
lius supranta, kad sovietinę 
imperiją iš vidaus ardančias 
jėgas galima atsverti tik ta- 
i lamais išoriniais laimėji
mais. Iš čia ta.- nuolatinis 
kartojimas mito apie komu
nizmo ; letalinės pergalės 
neišvengiamumą. Mes todėl 
reikalaujame Vakaru.-, kad 

į jie užzardytų tolimesnius 
j sovietų pasisekimus. Mes į- 
taigojame Vakarams Jūsų, 
Pavergtieji Broliai, vyrau
jančią pažiūrą, kad jie gali 
sukelti sovietinėj imperijoj 
Įvykių raidą laisvės ir taikos 
kryptimi tik tada, kai tvirtai 
laikysis sovietinių leikalavi- 
mų atžvilgiu dėl Berlyno ir 
kitų tarptautinių problemų, 
kai prieš sovietų reikalavi
mus pastatys visuotinĮ Euro
pos problemų sprendimą, 
paremtą apsisprendimo tei
se. Mes reikalaujame Vaka
rus parodyti, kad Cento ir 
Rytų Eurojios laisvė ir nepri-

METAJ ISTYSO IKI VISO AMllAl S

> .o.a Gvidą Pre* eit iš Omaha. Nebr_ gavo iš sa- 
*o mokiąją dovaną—vienu metu nario duoklę Nat*onal 
Gt jcrpr. c Soaet.- su draugijos leidžiamo žurnalo 
prenumerata. Bei pasilaikė, kad ji bu*o trimilionin*- 
narė iš eilės, o todėl buvo priimta į draugiją *isam 
amam ir gaus žurnalą iki mirties. Be to. ji buvo pa- 
k*ie-ta atvykt i Washington. D. C- kur jai draugijos 
* kep irai ninkas dr. T. W. Mekne* Įteikia garbės ras
ta ir amžinos nar* stės liudiji*

kėlue- - ",:.zz-!.j .-a tauta ir daugiau dė-1 Lietuvoje gyvena 
vašia. .Se’ ‘ .o .a- • z/eipti Į rusų kalbos: tautybių atstovai, na. o Y_

iiol.vmą.si. I arti jos propa-lciuje—pa orėžia S. Adoma
vičiūtė — gyvena 41 tauto- 
žmonės. Vilnios, atseit, jau 
Tarptautinio po r dūžio m.-ri
ta* irtai reikią vert.;.’ . at-

♦m“i 
mo
ruo v mai.* labai =Uė
4 -- teąju.’.gų n«’>a- a -: • • .. - .ų ■ ze' ų kryptį ia-
y.a z. ova prie- e . .. i a -i • >j ■ . i-.tal pavaizdavo is-. « •* •*« * w •ti .-eizalav i.” ; i. •'

j m. omdžetą, 
irtiati visut prezidiumo 
t u' tarp Tarybos ’*o*ė- 

-'>ar.u.'. i_>rir.z.ti auxš— 
maumo tesamo 32 teisėjus 
ir - oto teia-rr.o tarėju*..

\ -*-a ta. at.izt: oeima*" 
ga e/j sopėti at.izti per 2 
t .ame tik
•.r - .eto akių v ienam ant
ra-' at<ov u. ” pagal cu^Atz- 
.caizn.- pakalbėti ir v.-zą 

. v»a-'_ nutarti. Taip ir 
a .ar-Ta.

e-.-ą.. uiųje* t. 
<*okeriopai vykdyti 
-ate.-t.r a; pa *.< ■ r.a.

juo būtų apimti ivairū- gy
ventojų biuoksniaL

žvarbus jjrofsą; angų už
dą vin v - vra kovoti prie* 
praeitie* atgyvena* — gir-

igrau^ove* policiniam 
režimui palaikyti

* E Eurai prie* visuome* 
v. t^.'tx, glOO.<tylOJUfc. v ie- 

r . - . a • o- pažeiaėju*. 
a: -en.r.j elementą"

’ "♦••voje mobi-
Licija. 'oet 

' iaisva- 
-Uau' draugo- 

■ ■ a na ci v. . r e pagel oinė 
.a .šias draugoves or-

x/. .etuneje Uet 
nzuota ne t .z : 

ta. - • a - . namos
i ies

vi- v
- r . kandidatė S. 

mat Liūtė Tiesos“ nr.

tiekia 
su rusų
Esą

vįsomis pajėgomis ku. teigiamai. Tariau >tt.- 
miami Į paskutinę vietą 
tuviai, v iv o gyventojai, at- 
■ odo, atėjūnų nemėgsta. ne
pripažįstama. kad ’maži.a. 
sąmoningi žmonės". ku;iue 
vis "slegia dešimtmečiai- 
skiepytas tu.-žuazir.io nacio
nalizmo tvaikas", taigi, to
kie žmonės ir, greičiausia, 
jų yra nemaža, kartais "ne
draugiškai elgiasi su kit .<*• 
tautybės žmogumi". Tai vie
na Lietuvos gyvenimo "ne-

draugystė* 
tauta pranašumus.
za net... apgaiies-

a iškloti

ta uti. kad Lietuva per išti- 
■2' rr..-tų buvusi atskirta 
uc ietų tautų... Vokiečių 

tav imą. ch tiigaruzmą. - acija Lietuvos ūkiui pa- 
kaduor..avimą, privačia sa- a .it 17 miiiardų rublių 
vininkLzas tencencija-. niu- '.tiltelių. Jau kitas klauei- 
rokratizmą. p..ne- - <ua ... ^- .-nezmiliardųrubliųgė-
ber.-rantivio ta>...<:ių paže.- nių sovietai išgabeno iš 
urną. Kovoje -n -lor:..- at- Lietuvos, bet apie tai S. 

gyvenomis . •. a dar a- \ - .-.mavičiūtė nutylL
.-iau panaudoti ū-unm‘-nm visaj suprantamas gerovių" ir pnes ją jau zvie-

aivza-. jei Kazachijos res- čiama ryžtingai kovoti.
, ,i.<o-' gamybinėms jė-' Stiprinant "draugystę -u 
n - • akelti turėjo prisidė- rusų tauta" ypatingai, esą. 

aigė -a . n p.'aue-innų Lc- -,į. avietinės respubli- reikia bendradarbiauti kL- 
ypač jaunimas. Išeina tūros srityje. Kodėl? Čia 

'la.gi. Puvo n. /dyti pro ‘'natūralus" dalvkas kad S. Adomavičiūtė neraudo- 
-ąjungų im avima buvo -iur.čiama tūkstan- nuodama nurodo, kad juk..

zurių *varbiau»uts tikslą* jjfetUvhj jaunimo. Ly- gi”11- Lietuvos "meno, mu-
yra ne rūpintis darbo žmo- /iaj atrodo suprantaoma, zikofc ir vaizduojamojo me
niu gerove, 's-t pų j>eraukiė- xad j^į kurios pramonės ino W’r.a.-i- organiškai -u- 
jima- pagal parijo reikalą- jr mokslo sritys Lietu-į®#8 5U priešakine rusu kul- 
»imus. -. oje aprūpinamos specialis- tūra". Lietuviški filmai, te-

Plenumo pabaigoje ka'- " -

;xjvei.<į. daibinir..-ų -u-':in- 
kimtis, draugiškuos;u.- teis 
m u- ir iaudies draugove-

Pavergtųjų seimo sveikinimas

ga: .z. *i • au

v>zių o raugo vių 
• b aktyvių narių, 

i/ra jgovjų nariai po dar-

veikią pakelti Į naują,auk.~ 
te-nę pakopą. -Jo nuomone

PAVERGTŲJŲ SEIMAS sėkmių. Chruščiovo kaltini- 
-veizina Jus, Pavergtieji mų buvusiam sovietiniam 
Brokai. Naujųjų Metų. diktatoriui veidmainiškumas kiaiLomvbė vra jų politikos

Praeitieji metai .Jums bu- niekam pasaulyje nėra taip uždavinvs. Sies reikalauja- 
vo tik naujų rūpesčių ir su- ryškus kaip pavergtosioms me, ka*(1 pavergtųjų tautų 
_ .■ ležtrn- i ie^.^audo^ me- .automs. .J.— ^meikė Stalino jĮp^jjspi’ęjtdimas būtu įrašy
tai Naujos teroro priemonės nusikaltimus komunistiiiės j Jungtinių Tautų pilna- 
Pa a.t. j . ač-:y5ėse. P>ešim-!hierarchijos atžvilgiu, bet ties* darbotvarkę. Mūsų pa
tys tūkstančių Vengrijos ir kaip žemė tv Įėjo dėl Stalino siūlymai susilaukia tam tik- 
Rumunijos ūkininkų bruta- ir savo paties nusikaitimų ro Vakarų viešosios opinijos 
ila: suvaryti Į kolchozus. Su- pavergtųjų Europos tautų pritarimo. Mes tikime, kad 
stiprinta- karas prieš religi- atžvilgiu. Savo antistaiinir.e tas pritarimas atsilieps ir 
ją. Laisvojo pasaulio atžvil- kampanija Chruščiovas šie- Vakaių vyriausybių politi- 
giu 1960 pažymėtini eile kė sudaryti Įspūdį, kad da- niams sprendimams.
Sov. Sąjungos agresyvių bartinė Sov. Sąjunga yra Nepaisant daugelio šešė- 
veiksmų, Chruščiovo užkur- humaniškesnė ir palenkta lių. pereiti metai nebuvo 
toji Periyno krizė pastūmėjo teisei. -Jis siekė sutvirtinti grėsmingi pavergtųjų laisvės 

ka.if» hriai:nfhi. co vr* x--ol/4^r£rkc. j-- - ~~ -------- ---saiuoivc xx ' VV I«I- X UČId 1.
Sutrypdamas asmens teises išspausti nuolaidų iš Vaka- .Ji nuolat kinta. Istorija sra- 
ir .-ulaužydamas tarptauti- rų. Bet tuo pačiu jis padarė vi. Ir kaip sovietinės impe- 

:r.ius Įsipareigojimus, jis pa- naujų plyšių komunistinia- rijos byrėjimo vyksmas ro- 
statė sieną tarp rytinio ir va- me sąjūdyje ir stipriai pa- do, ji nėra sovietų pusėje, 
karinio Berlyno. \ isa eile stūmėjo sovietinės imperijos Sovietinė galybė yra menka- 

! atominių sprogdinimų jis byrėjimo eigą. Gilėjus kivir- vertė, palyginus su laisvės 
oandė grasinti nekomunisti- čas su raudonąja Kinija dėl galia. Sovietų ideologija dar 
niam pasauliui, kad pasi- vadovaujančio vaidmens ko- niekad nebuvo taip subank- 
duotų. Tokia savo politika munistines dogmas aiški- rūtijusi: taip nedaugelio iš- 
'Ovietinis diktatorius bež- nant, Albanijos komparti- pažįstama ir taip daugelio 
džioniavo Hitlerį, kurio jos bosų atvira opozicija paniekinta, neišskiriant nė 
svarbiausias ginklas taip pat Chruščiovui, sąmyšis atskilų (Nukelta Į 7-ą psl.) 

uvo grasinimas.
Vis tik Chruščiovo agre

syvumas neatnešė lauktos 
-ėzmės. Nors Vakaių galy- 

' ;ės n< išėjo prieš Chruščiovą
I u užter karnai tvirta ir dra I • . . • *■šia savo iniciatyva, vis dėltf 
jos nesidavė įtraukiamos 
vienašališka.? (tik savo pa- 
Juį nuolaidas. Užuot neko
munistinį pasaulį paklupdę 
sovietu atominiai spro .dini 
mai tik suglaudino laisvąjį 
tautų gretas ir sukėlė visuo 
tinį pasaulio pasipiktinimą.
Nepaisydami Chruščiove 

; grasinimų ir išpuolių prieš 
-uomijos neutralumą, ma
žieji NATO nariai iš šio? 
apsigynimo organizacijos 
.epasitraukė .

Savo ruožtu per praeitu? 
metus Europa padarė didel 
uoli i ūkini ir politinį apsi- 

iungimą. Pavyzdys — Ben
drosios Rinkos Sąjungo? 
veikus augimas. .JAV kari
nės galybės pranašumas pa
ilginti su Sov. Sąjungos bu
vo dar akivaizdesnis. Nesti
go taip pat apraiškų, rodan
čių laisvojo pasaulio augan
ti budrumą komunistinei 
grėsmei ir sovietiniu metodų 
suktumo didėjantį supra
timą.

Vienas iš pačių reikšmin
gųjų praeitų metų įvykių 
bus buvęs Stalino naujas ap
kaltinimas XXII komparti
jos suvažiavime. Šis apkal- 

, tinimas gali turėti labai pla
čių ir visai nepramatytų pa-

atrinks menas esą daug tei- 
______ giamo gavę iš rusų. O jei bu

ki priemonės racijoms su-' vusl įkurta ir sėkmingai vys
tosi Lietuvos mokslų akade
mija, tai kieno čia nuopel
nas, gal lietuvių mokslinin
kų? Ne, skamba atsakymas, 
tai įvyko tiesioginiai, akty-

ta- Iš zitų sovietinių respub- 
- j. 7 ai juk ne kas kita,

ka'.
a :• tl ekonomiškai... Tai ir 
atitinza naujos programos 
< -r.ri-. o juose pabrėžta,
za kuo glaudesnis nacijųrtraugo/ių nariai po aar- -j veizia turi būti dar veik- *į.jįn^rav ^t3t.ĮO fnor;^. rrl(,_____:_______ x j___ ............ bendrav.nias, tuo sekmin-

’ e ^7 ’vr;in^»rsne. uar 'raugiau ••
zyzi*>.'<- turi pnziurėU 
-ąją . va/ką, padėti išaiškinti 
/ p< zo.iantus, darbovietėje 

< zti ir zont/oliuoti darbi-

.... , , , , . giau įveikiami vietininkiž-sunkta kolektyvizmo dvasia. į--------ir nacionalinio egoiz-
ea. og mQ pasireiškimai. Kitais žo

džiais, ateityje siekiama vie-
ninJa», kovoti su vis dar ~ nacijos, kalban-
toykumu gaminių „aaiaavi- ™ j“ ri"<:
nįmu ą * ba. Tautiniai savitumai jau

1960 metais tokių drau- 1>arn*n«ta J. Grušo sukaktis laikomi "nacionalinio ego-
'■ff. in r im zc r- u-- - • izmo“ pasireiškimais ir suiro.ių pagania Lietuvoje bu- i E, <,ruodzio men. -ovie- • , , , . . .< ■- > kvt; nn-ibaitz . r . .j ai- tenka Kovoti. Lvgiai vis.o uiaiKyti nurtizalte- į tų Lietuvos spauda rašytojo, * i • -r, i
lini ir 11 (Kio viz-tz^iz.^ tvtzr i . i z- - šz pabrėžiamas ir reikalas ko- nai n i viešnios tvar-, dramaturgo J. Grušo 60-cio 
ko pažeidėjų.

Profesinių -ąjungų 
pagri ndu turi būti partije- 

i nutarimai, kurių

Ko siekia profesinė* 
sąjungos Lietuvoje

(Elta) Po partijos 22-jo 
i j važiavimo prasidėjus "su

važiavimo nuta/imu svars
tymo“ kampanija neaplenkė 
ir ovietines IJetuvos profe
sinių ąjungų (darbininkų 
unijų p Vilniuje įvykęs VI- 
ta-i prob-sinių sąjungų ple- 
/ imas. kurio darbe dalyva- 

o A. Sniečkus, J. Novickas, 
L. bii zi/i kaitė, G. Zimanas, 
B. Popovą-, V. .Vleščeriako- 
va ir kiti partijos pareigū
nai, apsvarstė tų sąjungų 
už/lavir iu - partijos nutari
mu^ vykdant.

Pato indinj pranešimą da
rę Liktu vos k p ck antrasis 
i'krotorius B. Popovas nu

rodo, kad svarbiausių pro- 
P inių sąjungų darbo baru 
po partijo- nuvažiavimo yra 
vadovavimas socialistiniam 
l«-nkif niu rimui. Tačiau Lie- 

profesinė? sąjungos 
dai /i< pa. i< k<* didelio orga- 
, izuotumo ir silpnai padeda 
pat rijai vykdyti numatytus 
uždavinius. P/»povas tarp 
kiti */ palmže:

"Esminių trukumų yra 
organizuojant lenktyniavi
mą uz komunistinį darbą. 
Silpnai vykdomas lenkty
niavimą. uz komunistinio 
darbo brigadų ir spartuolių

miem rusų mokslininkam
(būdinga, kad vis pabrėžia
ma "rusų", bet ne — sovie
tų —E. p

Pagaliau, pagrindinis ko
munistų smūgts pavergtie
siems pabrėžtas ir naujoje 
programoje, tai rusų kalba, 
jos mokymasis. Adomavi
čiūtė tuoj pabrėžia, kad jos

. . . vaidmuo — neikainoja-voti ir su buržuazinio na-i .. -r .1 u -f-oroga paskeioe stiain-niuz • ,, , mas... Tad. esą, ar bertiziaii r z- i CiOraazmo pasireiškimais..., ,,i-zel<Iama J. Grušo nuopė- v stebėtis, zad rusų kaina —. , . . 1 . .-uliedinkime tautybes, • T - i nnu- ypač dramaturgijos sn- . - .- • * u didžiojo Lenino kaina — jau
tyje. rer j>enkenus pHSUk J lietuviu tontoi ant.
ruoši us metus J. Grušą- da
vė teatrui penkius veikalus, kalauskaitei, Vilniaus pe- 
ir jam buvo paskirtos tr.- dag. inst. doc.; Vaclovui 
premijos. Pagal ’ Ties^' Ro-tkauskui, Kauno poli- 
(296 nr.) J. Grušo drama- technikumo dėst.; Boleslo- 
turgija įdomi savo proble- vui Sventickiui, Vilniaus 
momis l>ei keliamomi- ide- mokyt. inst. vyr. dėst.; Vla- 
jomi.-. gv venimi-zais kon- dai Vyšniauskaitei, Min. Ta
ri iktai- ir charakteriai.-. 1- rybos val.-t. aukštojo ir spe- 
buitiriio-moraiinio pobūdžio eialiojo vidurinio mokslo 
I. Grušo veikalų paminėtini i komiteto kadrų skyr. virsi- 
’būmai“ (1955) ir ”Vedy-> ninkei.
bų sukaktis“ (1959), i- isto--
/inių — "Herkus Mantas“ 
<1957, ir "Zigmundas Sic- 
akauskis“ (1960). Savo 
.a-kutinėje dramoje "Pro
fesorius Markas Vidinas“ 
<1961) dramaturgas vėl 
grįžta į dabartį, sprendžiu 
karo ir taikos, pasaulio pro

greso ir ziir-imo, žmog;::i 
moialine - atsakomybės pro
blemą“.

(šavo nusipelniusio 
mokytojo garbės vardą
"l'ž didelius nuopelnus

virstanti lietuvių tautai ant
rąja gimtąja kalba... Išmokt, 
tos "didžiosios rusų tautos“ 
kalbą, greičiausiai, bus ver
čiama visokiomis priemonė
mis.

Suvažiavimas Maskvoje 
baigėsi, tačiau jo dvasia dar 
ilgai kamuos Lietuvos ir ki
tų pavergtų kraštų gyvento
jus. Vis daugiau ir daugiau 
bus reikalaujama kelti "tau
tų draugystę“ ir, kaip ma
tyti, vis daugiau reikėsią 
"pagarbos ir meilės didžią
ja! rusų tautai“.

Paminėta M. Petrausko 
"Birutė“

(E) Giuodžio 19 d. Vil
niaus valst. operos ir baleto Įleisi kiaulę j bažnyčią 
• '•atre paminėtos Miko Pet-i iips ir ant altoriaus.
rausko operos "Birutė“________ ___
55-.-ios metinės. Pranešimą
apie pirmąją lietuvišką ope
rą padarė J. Gaudrimas,

> prisiminimus papasakojo 
daib A. Žmuidzinavičius.
Al in“ jime buvo pasveikinti 
nirmojo spektaklio dalyviai 
Kipras Petrauskas, A. Žmui
dzinavičius, E. Gališauskai-

niošiant jaunuosius specia-j u _ jurienė, Vyt. Landsber 
tįstus, ilgameti pedagogini ,fis . įkalnis, 
darbą ir aktyvią visuomeni
nę veiklą“ suteiktas "nusi-, Valstybinė premija" 

vietoje "stalininės“
Stalino vardo premija da-

pelniusio mokytojo garbės 
var/las“: Juozui Galvydžiui,
Vilniaus univ. doc.; Michai- bar bus varlinama Valstybi- 
lui Gotlerui, Vilniaus peria- ne premija, tačiau stalininės 

vairia maisto, vielos pramr/ goginio inst. vyr. dėst.; Vin- premijos laureatai turi teisę 
nėję, ryšiuose ir autotrans- cui Katiliui ir Emilijai Ix*va- jr toliau turėti jiems įteiktą 
poile. Tokių pat trūkumų ! nienei, to paties inst. kateri- aukso medalį su Stalino ba- 
yra ir tarybiniuose ūkiuose, rM vedėjams; Elzbietai .Mi- reljefu.

uz-

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liudžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina..........$1.00
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- 
apių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. .Ji parodo, kad 
.šeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
/anga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
nūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

636 E. Broaduray So. Boston 27, Mass.
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Ar karas Dievo bausmė?
Pastarąjį dešimtmetj dėl lietuviams, yra svarbus ir 

gamtos mokslo pažangos ir būdingas mūsų kultūros do- 
ryšium su ja bendruomenės kumentas.
gyvenimo pakitėjimo, atsi- . Bažnytinės vadovybės įsi- 
įado veiksnių kurie verčia tikinimu, visi šių dienų po- 
kiek\ ieną žmogų susimąsty- litikų planai ir žygiai panai-leną žmogų susimąsty
ti dėl dvasininkų skelbia
mos Dievo valios.

Prieš 50 metų Lietuvoje, 
jei kas suabejojo dėl 6 pa- 

| aulio kūrimo dienų, dėl su
kūlimo vyro iš molio, o mo
ters iš vyro šonkaulio, arba 

1 kas netikėjo Į velnią ir pra- 
ga:ą, tas buvo apšauktas 
bažnyčios priešu. Dabar jau 
skelbiama, kad šie dieviški 
apreiškimai, duoti žydų tau
tai, reikia mokėti kitaip su-

— Ar žinai, Maiki. kad bažnyčios parasoną, kurio
j>er šventes aš sužinojau di- nebuvau tenai nusinešęs. O 
deli sekretą? . betgi tu negali pasakyt, kad

— Ar man nepasakysi, ką aš vagis. Bet šventas Petras
sužinojai: 

— Nu, slėpti nėra ko,
gal turi užsirašęs kiekvieną 
: arasoną. Todėl ir aš bijo-

Maiki, ba jau visas svietas į čiau mirti. Bet kai dabar 
žino.

— Ką žino?
— Žino, kad mūsų Sčės-

lvvos Smerties Susaidė buvo i nebijau, 
sušaukus ekstra mitingą ta! — Bet man rodos, tėve, 
žinia pasidžiaugti. Į kad kardinolas klysta.

kard indas pasakė, kad net 
ir džėlos burdingieriai gali

I

kinti karus iš anksto pa
smerkti nepasisekimui. Nes 
politikai, užuot skelbę at
gailą ir tikybinių praktikų 
atlikimą, rūpinasi pašalinti 
kažkuriuos ūkinius ir socia
linius tautų ir bendruome
ninių jėgų prieštaravimus. 
Šių dienų politikai yra pa
žangūs ir įsitikinę, kad dan
giškų turtų pažadais ir gra
sinimu pragaru negalima 

, j žemėje įgyvendinti taikos,
prasti, negu pasakyta pa- t žmonija perdėm nusiteiku- 
prastais žodžiais. Dievo tie-1 si patriotiškai žemės rutu- 
tų ir valios pažinimas, esą, jjo atžvilgiu. Ji abejinga 
reikalauja labai didelio Kalbinimams daiyti toki biz- 
mokslo ir dar be to Dievo nį> kuris bus apmokamas

, , , ■ svetima, ne šios žemės va-
Tikybos mokslų knygos jjuta Proto išvedžiojimai 

sako, kad Dievas baudžiąs kalba, mūsų jausmams, kad
• . . . . * žmonija, žengdama i trečią-

gyvenimo jy ainomis masi- jj tūkstantį metų po Kristaus 
nėmis nelaimėmis: badu, gįmįmo> gai neturės pasau- 
maru, karu. Dėl to maldose jlnįų kai-ų grėsmės. Karų ii- 
žmonės šaukiasi Dievo: karalių istorija bus baigų. 

Nuo bado, maro, ugnies iri Galvojant apie tuos lai- 
k.al'° r?a3’ Viespa- kus, kada šiandieniniai val
tie. Šiandien dėl medicinos kai bus žiiiagalviai se- 
moksio pažangos matai n neĮįab kvla šitoks vaizdas: 
kitos ligos taip apvaldytu. 2001
kad jos jau nebesudaro pa- vereket0 bibiiotekoje stu. 
vojaus ištisiems kraštams ar d k medžiagų savo
miesums La.koU.pyje tik di lominiam dalbui: >-Lie- 

, . . . tuvių kuituros lygis antrojo
S’saug^re™^

NAUJAUSIAS ŠOKIS

Beveik kiekvienas naujas šokis pradžioje pasitinka
mas su "moraliniu pasipiktinimu.” Neišvengė galvų 
kraipymo nė naujausias šokis (kraipyklis),
kuris dabar labai madnas. Paveiksle matome, kaip du 
jauni žmonės kraiposi ir raitosi, lyg būtų skruzdėlių 
apnikti ir jiems tas. matyti, patinka, o iš šalies žiū
rintiems kyla mintis, kad tokie šposai geriau tiktų pa
likti lovai, o ne šokių salei. Bet priprasim ir apsipra- 
sim, kaip pripratome prie tango, can-can, ir daugelio 
kitų "nepadorių" šokių.

Velnias ar šventasis

Gresiant netekti sūnaus ir 
sosto įpėdinio, caras ir ca- 
; ienė virto liguistais misti
kais, o caro rūmai visokių 
vienuolių, popų, “Dievo 
žmonių“, stebukladarių ir 
svieto perėjūnų prieglauda. 
Jų durys buvo atviros kiek- 
cieram pradedančiam gar
sėti stebukladariui.
Vienas tokių stebukladarių

Tuomet dvi organizacijos 
—Tiktųjų rusų sąjunga, ku
rios priešaky buvo Dūmos 
atstovas Puriškevičius, ir 

i Gvardijos karininkų sąjun- 
. ga—sumetė, kad tas caro 
prietaringumo išnaudojimas 

i neprivalo būti palaidas, kad 
negalima leisti kiekvienam 
iu iaianui įsigyti didelio ca- 
o pasitikėjimo ir jį išnau- 

uoti, kad reikia surasti tokį 
žmogų, kuris įgytų įtakos 
caro rūmuose, bet kuiis pa
siduotų minėtų organizaci
jų vadovavimui ir sutiktų 
vykdyti per caią jų duotus 
pavedimus. Savotiškas są
mokslas prieš prietaringą 
carą Mykalojų.

Ochrankos agentų žinio
mis, toks žmogus jau buvo 
pradėjęs garsėti, būtent, 
vienuolis Rasputinas.

Rasputinas, ochrankos ži
niomis, gimęs Uralo tyruose, 
vedęs, turėjęs vaikų. Dvyli
ka metų vežiojęs Tobolsko 
pirkliams prekes, vėliau 3 
metus išbuvęs Verchoturje 
vienuolyne, bet į popus neį
šventintas, nesuvaldomo bū
do žmogus, palaido gyveni
mo, laukinės išvaizdos — 
apžėlęs nešukuojamais plau
kais, nekerpama barzda, ug
ningomis akimis, kurių pa
galba lengvai pavergdavo 
ypač nervingas moteris; la
bai gudrus, ne kartą turėjęs

1914 metų karas, savo sū- minios apsauga žuvo apie
J^lteklST^Šuii lie ,kurin Įtraukęs carų Rusiją 2,000 žmonių ir kelios de- 
Jis atskleidžia ryšuli lie- . .^2. šimtys tūkstančiu hnvo su-

žeista.* cnonrfAc tcmnoiAo iu/i^ luiu , --------- - o •*
Kasdieninio

eiškiniai i ndo kad Dievas .jio iau.eiskiniai įouo, Kaa uie\as , tena; taį; oanvtniiška 
visu pirma pasigaili draus- ganytojišką

būt šventi, ui jau aš nieko pagerėjo, kad atrodo, Die- "į“ treniri'niiT Periodinė- ir virt«s pasauliniu, baigėsi šimtys tūkstančių buvo su
vas lyg ir "išklausė“ maldų. i4ii,Jn.ę<us.1<Uq revoliucija, kurios eigoje

— Bet kodėl tėvas nepa
sakai, kas buvo sužinota?

— Buvo sužinota, Maiki. 
kad tai D šventu iu vra \a2iu.-----r ~ « c ~ <
Šito sekreto dar niekas iki 
šiol nežinojo.

— O kaip tas buvo suži
nota dabar?

— Dabar, Maiki, šitą ta- 
jemnyčią apznaimino svie
tui Bostono kardinolas. Per 
šventes jis buvo nuvažiavęs į 
į Walpolės džėlą, kur yra 
uždaryta 380 visokių suk
čių ir vagių, ir patiešijo mar- 
katną jų gyvenimą, kad vel
nias jų neims. Sako. no ma- 
der kokių zbitkų jūs esat 
pridarę, vistiek jūs galit bū
ti šventi, ba ir tarp šventųjų 
yra vagių.

— Kodėl?
— Todėl, kad jam, kaip 

aukštam bažnyčios vadui, 
nepr idera taip kalbėti.

— Kodėl nepridera?
— Nepridera dėl to, kad 

jo pareiga turėtų būti j patirtį, naikina gaisro židi- 
smerkti blogus darbus, o ne I nį, negu kada prietaringai

ų pir 
minczo ir

pasigaili
tvarkingo

„ spaudos, išėjusios 1945-1949 - , . _ „ -- .............gyvenimo meujs VokĮetijoje Jis ran. žlugo monarchine Rusija n 190c, m. pradžioje įsvar-
-oh n.ovoe ■» ■> žuvo caro seimą. gintų Peterburgo darbmin-

Tų audringų įvykių me-Į kų minia nuėjo prie caro

gaus. negu pamaldaus. Die
vas greičiau 
žmonių turto, kada ugnia
gesiai, panaudodami visą

teisinti juos. Tokia jo kalba 
ali net ir dorą žmogų išves

ti iš kelio. Jeigu vagys gali 
būti šventi, tai tik pradėk
vogti — ir būsi šventas.

— Olrait, Maik. o kok 
•’amokslą tu pasakytum a- 
reštantams, jeigu tu būtum 
kardinolas, a?

— Aš, tėve. pasakyčiau 
iiems taip: Pagalvokite, nu- 
idėiėliai. kodėl jūs šiandien , 

atskirti nuo savo giminiu bei Į hstą.

jį laišką, skaito jį ir nesuima; . ............... „
i galvą jo išvedžiojimų, , tais Rusijoje įskilo, pagai 
Kaip tai galėjo būti, kad sėjo ir nemažai įvykius lė-• vai gaivju uuvi, neiki —*• *

pasigaili ir lietuviu tauta garo Į-usina- mė nepaprastas žmogus, pa

krapina ugnelę švęstu van
deniu ar smilkina šv. Ago
tos duona. Dievas skubiau 
ateina į pagalbą tam ligo
niui, kuriam suteikiama me
dicinos pagalba, negu tam, 
už kurį laikomos pamaldos.

ma ir pravoslavinama, kada 
neturėjo nei savo mokyklų, 
nei spaudos, buvusi dorovin- 
gesnė, negu nepriklausomy
bės 1918-1940 metu laiko-

prastas vienuolis Kasputi 
nas, labai įsigalėjęs caro 
rūmuose. Suprantama, kad 
Rasputino žygiai ”ochran- 
kos“— slaptosios policijos

tarpyje. Kokios didelės ture-i buvo sekami ir rūpestingai 
jo būti lietuvių tautos nedo- užrašomi
rvbės, kuriomis užtraukė to- Bolševikams paėmus vai

— 1 ai koks iš to džiaugs- pažįstamų ir uždaryti šitame' Ryšium su šiuo kaną ir

prašyti susirūpinti jų var- j reikalų ir teigmu,
ginga būkle. Bailus ir heva- ^jg^ krejVą priesaiką, 
lis cai as užuot su daibimn- stebukladaris — akliem grą-
boici nouiLro 1 nOVZlZi Zl *r.«is mindavęs regėjimą, raišiem
savo dėdei su demonstran- j laisvą vaikščiojimą. Jis tada 
tais susitvarkyti. Tas Įsakė buvo virtęs ”straniku“, besi- 
i* darbininkus šaudyti ir ka- i bastančiu po visą Rusiją, 
zokų rimbais plakti. Apie Caro rūmų vartai ir jam at- 
2,600 darbininkų buvo už- sidarė.

kią baisią Dievo rūstybę, džią, Odesoje slaptuose rū- 
kad leido kilti antrajam pa- siuose buvo rasti ”ochran- 
sauliniam karui ir lietu- kos“ archyvai. Su tais raš- 
viams netekti laisvės! Jis tais susipažinęs, H. Lipma- 

nas parašė knygą ”Velnias 
ar šventasis“

mušta ir keli tūkstančiai bu
vo sužeista, o carą žmonės 
pradėjo vadinti ”kruvinuo-
’n“ju . į

Nelaimė caro šeimai buvo
ir piimasis pasaulinis karas, 
bet skaudžiausia caro nelai- 

kurioje apra-!mė glūdėjo pačioje jo šei
moje.

Caras Mykalojus buvo

V. K.
(Bus daugiau.)

PRIEŠ ŠUNDAKTARIUS
Susirgęs kunigas ar vienuo
lis nesitenkina maldomis ir, ’iXit^s- 
užuot važiavęs į šidlavą arįS
kitą stebuklingą vietovę,. "Savo užkietėjimu lietu- Rasputiną, bet ir
skuba pas gydytoją specta- tautanupaties caro menkumą jj su-

..... . . . pusios aplinkos moralini irmime, kol jinai visai apsiva- 1 - - * - - -
lys nuo nuodėmių“... ir t.t.

Neseniai Washingtone bu
vo pirmasis Kongresas ko
vai su šundaktaryste.

Maisto ir' vaistų priežiū- 
. ros įstaigos žiniomis, 10 mi-

vedęs anglų karalienės Vik-1 lionų amerikiečių permetus 
tori jos anūkę, Vokietijoje be reikalo išleidžia vitami- 
Hesseno kunigaikščio auęin-1 nams, mineralams ir tt. apie 
tą, Rusijos bei rusų visai ne-. 500 mil. dolerių, o Gydyto- 
t ažinusią. Carienė pagimdė jų draugijos žiniomis šun- 
iš eilės 4 dukteris ir tik pa
skutinis vaikas buvo berniu
kas, pakrikštytas Aleksiejų.
Bet ir tas sosto įpėdinis bu
vo trapus, sirgęs baisia 
kraujo nesulaikymo liga

protinį pakrikimą.
Caro šeimos tragedija

kalėjime? Jums atimta lais- atomine gadyne atėjo laikas 
vė ir jūs čia uždarvti todėl, atpalaiduoti Dievą nuo tar- 

Maiki, kad dabar jau nerei-' kad jūs buvote visuomenei navim° materialiniam zmo- 
kės bijoti smerties. Matai,' pavojingi gaivalai. Jūs ap- niV !n ęiesams’
mūsų konstitucijoj yra išvi- ?aud ir ėjot, sukot. vogėt. esnę pl ..
rozyta, jog mūsų susaidė yra nlėšėt ir žudėt. Dėl to visuo- . ap£e^k?mo ,zino'
sutverta tam, kad kožnas menė jums keršija, laiko jus kartina, ad karai esą ----- ------- —--------------- ~------------- --- ----- —

• memberis salėtu uždarvtus šitame kalėiime 1 Uievo sP,.’enyimo. vyKdymas, Keleivio administracijoje, vo Aleksandro Trečiojo, ne- _ memoeiis gaieių uzaaryius siiame Kaiejime. o ne žmonių prasima- i

mas jūsų draugijai, tėve? 
Džiaugsmas yra tok

narys ar
usilaukti sčeslyvos smer- Bet kalėjimas piktų jūsų

ties, ir valuk to mes neįsi- 
leidžiame jokių mokytų

darbų nenuplaus. Po mirties 
jus laukia dar rūstesnis Die-

makliorių nei politikierių;' vo kerštas. Jis nuvarys jus
ale vis dėlto pasitaiko ir ge
ram žmogui nuslysti nuo 
doro kelio, ba velnias nie
kad nemiega ir visada gali 
pakišti tau koją. Todėl vis 
atrodė, kad kelias į dangaus 
karalystę mums nėra garan
tuotas. Tik anasvk mes nu-* «-
džiugom, kai kardinolas pa
sakė, kad krikščioniškai iš
sigerti ir pagembleriauti 
žmogui nėra grieko; ale kai 
dabar jis pasakė džėloj, kad 
ir vagys gali būti šventi, tai 
mūsų susaidė sušaukė net 
ekstra mitingą pasidžiaugti. 
Uliavojom visą naktį.

— Ar tai reiškia, kad jū
sų draugijoj yra vagių, ku
rie dabar tikisi šventais lik
ti?

— Nu, ką gali žinoti, Mai
ki, ar žmogus vagis, ar ne?

i pragaro dugną!
— Džiūsta minut, Maik!

Juk tu netiki, kad pragaras 
•ra, tai kaip tu gali toki pa
noksią sakyti, ką?

— Tas tiesa, tėve, aš ne
tikiu. Bet kardinolas turi ti
kėti, nes kitaip jis neturėtų 
būti kardinolas. Kalėjime 
uždaryti nusikaltėliai taip 
pat tiki. Taigi toks kardino
lo pamokslas kalėjime būtų 
kaip tik vietoje. Jis galėtų 
Įbauginti visus piktadarius 
—ir tuos, kurie kalėjime sė
di, ir tuos, kurie laisvoje 
plėšikauja.

— O gal ir tavo teisybė, 
Maiki?.. « <

(Iš ką tik dabar išėjusios
. J. Liudžiaus raštų knygos, Piktas likimas, atrodo, iš 

o maldai kurjoje yra daUg įdomiu anksto buvo užsimojęs ker- 
straipsių tikybiniais, politi- šyli naujajam carui Myka
mais ir socialiniais klausi- lojui Antrajam. Jis, jaunas 
mais. Knyga gaunama ir paveldėjęs sestą iš savo tė-

pačių žmonių prasima- kaina $3 00 }
nymas. Kas abejoja šio tvir- __  ______________
tinimo teisingumu, teper-1 Geras darbas patsai save gi- 
skaito mūsų trijų vyskupų ria.
ganytojišką laišką tremti-į-----------------------------------------
niams, surašytą 1945 m. ir GERIAUSIA DOVANA
paskelbtą tremtinių spaudo- ----------
je. Ten sakoma: Jei galvojate apie dova-

Karas ir kitokios nelai- savo pažįstamam ar 
mės vyksta ne be Dievo va- i Raugui, tai atsiminkite, 
lios ir leidimo. Visagalio kad geriausia dovana bus 
planuose ir karai turi savo ®Į°S knygos:
prasmę ir reikšmę. Karai — Stasio Michelsono “Lie- 
Dievo bausmė pasauliui, ku- tuviu Išeivija Amerikoje,” 
ris užmiršta Dievą ir įsta- kaina minkštas vršeliais $4» 
tymus. kietais $5.00.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me- 

Aš pats dažnai parsinešu iš tams penki doleriai.

'"Palyginus mūsų tautos 
dorovinį gyvenimą caro re
žimo laikais ir nepriklauso
mybės metais, turime apgai
lestaudami pripažinti, kad 
tauta nuolat žengė atgal do
roje ir ištikimybėje Dievui. 
Neturime stebėtis, kad Die
vas leido laikinai netekti 
laisvės“.

Šis pirmasis ganytojiškas, 
,laiškas, skirtas tremtiniams'

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administiacijoje:

636 Broadwa v.
So. Boston 27, Mass.

atrodė piktas žmogus: kuk
lus, maldingas, geras tėvas 
vaikams, geras, klusnus vy
ras žmonai, nepiktas žmo
nėms, prietaringas, bevalis, 
bešališkų žmonių vertina
mas — žmogus, labai tikęs 
ramaus pirklio pareigoms.

Dar prieš Mykalojaus vai- “ 
nikavimą Kijeve buvo su
rengta iškyla laivu Dniepro 
upe. Vėliavomis išpuoštu 
laivu plaukė virš 300 asme
nų: laivas nuskendo, ir visi 
žmonės žuvo.

Nelaimingos buvo ir vai
nikavimo iškilmės. Visų pir
ma ių metu dėl kažkokios 
priežasties atsisegė caro au
kso grandinė ir nukrito ant 
mindų. Prietaringą carą tas 
labai sukrėtė

Bet su jo vainikavimu yra 
musijusi kur kas didesnė ne
laimė. Po vainikavimo jis 
įsakė surengti Maskvoje 
Ghodvnskoje lauke liaudies 
vaikštynes su dovanomis 
Del nepasirūpinimo tinkama

et kokio susižeidimo pasė- 
oje kraujaplūdis nesidavė 
ulaikomas tuo metu žmo
nomis medicinos priemonė
ms.

daktariams per metus su
mokama apie bilioną dol.

Valdžia ir Gydytojų drau
gija žada griežčiau kovoti 
su įvairiais šundaktariais.

Mokslo šaknys karčios, bet jo
vaisiai saldūs.

# ♦ *
Ir iš gražiausios pievos varlė 

šoka j balą.

Keleivio" 1962 Metų

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME Jį 

UŽSISAKYTI
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams baigiamas 

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

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvray—:— So. Boston 27, Maaa. _
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MOTERŲ SKYRIUS

JONAS K. ANDERSENAS

EGLUTE
(Tęsinys)

—Ar tamsta tą vieną temoki pasaką?—klausė žvy
nės.

—Taip, tik tą vieną!—atsakė eglutė.—Aš ją girdė
jau laimingiausiame mano gyvenimo vakare; bet tuo
met ii' pati neišmaniau, kokia didelė buvo mano laimė.

—Bet ta pasaka visai negraži! Ar negalėtum pasa
kyti mums kokios istoriojs apie kiaulės taukus, žvakatau- 
kius, taukinę arba apie kitus gardžius daiktus.

—Ne—atsakė eglutė..
—Tai lik sau sveika!—tarė žvynės ir nuėjo savais

keliais.
Netrukus ir peliukės nustojo ją lankyti.
Eglutei vienai vėl buvo labai ilgu. “Kaip gera buvo, 

—dūsavo ji,—kai mažos vikrios peliukės, sutūpusios ap
link mane, klausė mano pasakų. Dabar ir to nebėr. Bet 
palauk, tegu tik mare išneša iš čia, aš ir vėl būsiu laimin
ga—ir vėl gėrėsiuos peliutėmis ar bent gėrėdamasi jas 
minėsiu.”

Ar sulaukė, ko norėjo eglutė. Taip. Vieną rytą atė
jo kažin kokie žminės daryti tvarkos ant aukšto. Atstūmė 
dėžes ir ištraukė eglutę iš kampo. .Maža to: ištraukę la
bai nemandagiai sviedė i žemę, paskui vilkte išvilko ant 
laiptų, kur buvo visai šviesu.

—Dabar tai jau naują gyvenimą pradėsiu!—pagal
vojo eglutė. Ji pajuto tyrą orą. saulės šviesą ir bematant 
atsidūrė žemai, kieme. Viskas taip greit atsitiko, tiek 
daug visokių daiktų paregėjo aplink save eglutė, jos vi
sai pamiršo i save pažvelgti. Piję pat kiemo žaliavo di
delis sodas, kuris buvo visas sužydęs. Dideli radastų ke
rai augo prie tvoros ir žydėdami gardžiai kvepėjo. Sodo 
pakraštyje žydėjo liepos, o kregždės, skrajodamos ties 
jų viršūnėmis, čirškėjo: “Čia vyt, čia vyt!” Bet tie žo
džiai buvo sakomi ne eglutei.

—Dabar tai bus man dienos!—džiaugėsi eglutė ir 
ėmė plačiai kėsti šakeles. Bet jos buvo išdžiūvusios, nu- 
geltusios, ir ji pati gulėjo dilgynėse. Aukso žvaigždė te- 
bekabojo viršūnėje ir žibėjo saulės šviesoje.

Kieme žaidė keli iš tų vaikų, kurie kūčių vakare šo
ko aplink eglutę ir gėrėjosi jos gražumu. Mažiausias pri
bėgo prie jos ir nutraukė jai aukso žvaigždę nuo viršūnės

—Žiūrėkite, kas beliko nuo eglutės, kokia ji dabar 
negraži, sena!—sušuko jie ir taip ją primynė, jog jos net 
šakelės sutreškėjo jam po kojų.

Eglutė pažiūrėjo Į puikiai pasipuošusi sodą. pažvelgė 
i save ir ėmė gailėtis, kad jos nepalikę aname tamsiam 
kampe ant aukšto. Ji atsiminė savo jaunas miško die
nas, linksmą kūčių vakarą ir mažąsias peliukes, kurios 
taip mėgo klausyti jos pasakų.

—Žuvo, viskas žuvo!—tarė nusiminusi eglutė,— 
Kad būčiau mokėjusi bent savo laime naudotis, kol gale- j 
jau! O dabar viskas žuvo, žuvo amžinai!

TIK TRYS PIRMOSIOS LEIDfiS DAR GYVOS

Dabar tik trys buvusių prezidentų žmonos yra dar gyvos. Buv. prezidento Woodrow 
Wilson žmona neseniai mirė, sulaukusi 89 metų amžiaus (sėdi dešinėj), gyvos dar 
yra buv. prezidento generolo Eiseahowerio žmona (kairėj), buv. prezidento Harry 
S. Trumano žmona (stovi viduryje) ir buv. prezidento E. D. Roossevelto našlė.
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VYRAS — MOTERISVAKAR IR ŠIANDIEN

Vakar ir šiandien—tartum dvi gėlės: 
Kitas jų kvapas, kitas margumas,
Vakar—mikitos ir lenciūgėlis,
Šiandien—po žiauna kramtomas gumas.
Vakar kaip liūtai troškom kovoti,
Mirti už dangų, lauką ir klėtj,
Šiandien tenorim pauliavoti 
Ir prieš ulionę dar pagulėti.
Vakar ten brolio sielą su kūnu 
Glaudėm prie lūpų, kaip didi gėri, 
šiandien jau siunčiam jj po perkūnų, 
Verkiam, kad brolis tas neprigėrė.
Vakar ir meilė, ta vakarykštė,
Tartumei saulė šildė mūs gūžtą,
Šiandien ji širdį plaka kaip rykštė 
Ir ją nuplakus dar nenulūžta.
Vakar ir šiandien kitas atrodai,
Keičias mieloji ir įkyrioji,
Ir tik per amžių amžius vienodai 
Šiandien po vakar atpagirioji.

Antanas Gustaitis

Nebijok šalčio
V. Čekauskienė-Grinkevičiūlė

Atėjo vėl šaltas laikotar- 
I pis, ir dauguma bijo persi- 

Netrukus atėjo darbininkas ir sukapojo eglutę į ma-Įšaldyti, todėl rengiasi kar
dus šakalėlius, o paskui suėmęs i glėbi, nunešė ir sukrovė i tais peršiltai, o kai kurie 
po dideliu katilu. Išdžiūvę šakalėliai beregint ėmė lieps-į vengia išeiti laukan, šaltam 
noti. Eglutė sunkiai dūsavo ir vaitojo, šakelės puškėjo. O1'u^ esant..
Pamatę žaidę atbėgo vaikai, sustojo aplink ugnį ir pritar- Pirmiausia reikia daboti, 
darni šakelėms kartojo: “pikšt pūkšt! pikšt pūkšt!” Gir- kad kojos būtų .šiltai apau- 
dėdama spragant savo šakeles, eglutė jautė tokį sopulį, V35: T svarbiausia. Jeigu
tartum būtų kas širdį jai raižęs. Tuomet atsiminė'gražius nešalta. BeoX
vasaros rytus girioje, šaltąsias žiemos naktis, skaisčiąsias 
dangaus žvaigždes, atsiminė laimingąjį kūčių vakarą ir 
gulbės pasaką, vienintelę pasaką, kurią buvo išmokusi 
savo amžiuje ir mokėjo kitiems sakyti. Ir paskui eglutė 
sudegė.

O vaikai tebežaidė sode. Visų mažasis lakstė pasika
binęs ant kiūtinės aukso žvaigždę, kuri puošė eglutę lai
mingiausioje jos gyvenimo valandoje. Tas vakaras jau 
praėjęs, eglutės nebėr, todėl ir pasaką baigiame.

Viskas praeina pasaulyje, viskas nyksta baigiasi, net 
pati gražioji, pati įdomioji pasaka.

(Galas) z

KAS STALINUI 
BUVO MALONIAUSIA

"Nužiūrėti savo priešą, 
labai rūpestingai paruošti 
keršto planą, negailestingai 
atkeršyti ir tada ramiai sau 
eiti miegoti. Tai yra malo
niausias dalykas gyvenime.“

Kas, kada ir kam taip 
kalbėjo, galite sužinoti įsi
giję Keleivio išleistą knygą 
"Tikra teisybė apie Sovietij 
Sąjungą“.

Joje rasite bendru žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa

valdžia ir joje įsistiprino, 
kaip jie tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

Skaityk Stasio M ichelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir-

užsivilkai kailinius, bet eini 
su atvirais, lengvais batu
kais ir plonomis kojinėmis, 
tai tikriausia lengvai gali 
persišaldyti ir susirgti.

Rūbai nors ir iš lengvo, 
bet bajinio pavidalo me
džiagos gerai apsaugoja nuo 
šalčio, nes juose yra daug 
ląstelių su oru, kurios suda
ro gerą izoliaciją šilimaL 
Jie gali geriau apsaugoti 
nuo šalčio, negu sunkios 
tvirtos medžiagos.

Be to, apranga iš sunkios 
medžiagos varžo mūsų jude
sius, o judėjimas neduoda 
mums sušalti.

Tai ypatingai turi įssidė- 
mėti motinos ir nerengti sa
vo vaikų sunkiais drabu
žiais, kai jie eina laukan 
žaisti.. Vaikai negali tada 
laisvai judėti, o jeigu ir juda, 
tai lengvai suprakaituoja ir 
kaip tik tada gali persišal
dyti. Apskritai, vaikai daug 
mažiau jaučia šaltį, negu 
suaugusieji.

Suaugusieji gerai paken-

—LĖKŠTĖ

Laikai ir jųjų papročiai 
keičiasi. Kas anksčiau buvo 

į priimta, tas dabar gali ste
binti, juokingai atrodyti.

: Senais laikais, pavyzdžiui,
Į buvo laikoma labai kilniu 
papročiu, jeigu bajoras ir 
ponia valgydavo kartu iš 
vienos lėkštės. O senovės 
Graikijoje ponios ir nonai 
ką valgydami užsimaudavo 

' pirštinės. Kodėl? Todėl, kad 
nenudegtų savo pirštų, kurie 
tada buvo vartojami vietoj 
sakučiu...

V. Č.

1
MIELĖS IR IMBIERAS

Kai kurie žmonės dėl vie
nos ar kitos skilvio ar vidu
rių ligos negali valgyli duo
nos, pyragaičių ir pan., ku
rie kepti iš tešlos su mielė
mis, bet ne su milteliais. Ta
čiau tešla su mielėmis visgi 
yra daug skanesnė, negu 
kitaip padaryta, o ypatingai 
balta duona skanesnė kepta 
su mielėmis. Jeigu pridėti 
kiek imbiero (ingwer) į 
tešlą su mielėmis, tai tokia 
balta duona jau nepakenksros metu pripratina savo o- ,. ... .. . .

d, ir kūną prie temperatū- ll50nla.m5;.11' ->le cal‘ » dl«‘ 
Vno „oi; _ to; siai 'ai£}ti.ros pakitimų. Kas gali — tai 

prąyaijtu ir žiemos metų sa
vo kūną patrinti šaltu van
deniu, bet nepradėti, jeigu 
to vasaros metu nėra daryta.

Žiemos metu savo kamba
rį neteikia vėdinti perilgai. 
Šaltas oras tik be reikalo 
atšaldo sienas, ir tada teikės 
daugiau kuro ir laiko jį vėl 
sušildyti. Daug geriau 3-4 
sykius per dieną atidaryti 
langus po 3 minutes, negu 
vieną sykį per dieną pusę 
valandos. Miegamam kam
bary nakties metu gali būti 
langas trupučiuką atdaras, 
nes šviežias oras gilina mū
sų alsavimą, ir dėl to mes 
geriau miegame. Tik, žino- 
ma,šaltas oras iš lango ne
turi tiesiai siekti miegančio
jo galvos.

MEILĖ TRUKDĖ 
SUSIKAUPTI

JAV šachmatų čempionė 
Lisa Lane, 24 m. amžiaus, 
pasitraukė iš šachmatininkų 
rungtynių Hastinge (Angli
joje), nes, kaip ji pasakė, 
negalinti susikaupti. Ji išsi
ilgusi namų ir esanti įsimy
lėjusi.

V. C.

KAS SKONINGIAUSIAI 
RENGIASI

Tam tikras komitetas 
New Yorke, kuris kasmet 
ąpklausinėja kelis tūkstan
čius madų ekspertų, skelbia 
tų metų 12 skoningiausiai 
dėvinčių moteių sąrašą. To
kį sąrašą neseniai paskelbė 
ir 1961 metams. Jame pir
moje vietoje via JAV pre
zidento žmona Jacąueline 
Kennedy. Be jos, sąraše yra 
dar 3 amerikietės. Kitos yra 
italės, prancūzės ir Thailan- 
do karalienė Sirikit.

Be to, tas komitetas pa
skelbė dar 18 moterų, kurios 
savo apsivilkimu nuolat ska
tina drabužių eleganciją ir 
skoni, šitame sąraše yra 
Anglijos karalienė Eliza- 
beth II, YVindsoro hercogie
nė, Monaco kunigaikštienė 
ir kitos.

VAIKŠČIOTI SVEIKA

MOKYTIS NIEKADA 
NĖRA VĖLU

JAV 33' c visų dirbančių
jų yrt moteiys, daugiausia 
tai 18-22 ir 40-50 metų am
žiaus. Didelis moterų skai
čius nustoja dirbusios, kai 
išteka ir pradeda auginti 
vaikus, bet juos užauginu
sios vėl ieško darbo.

Ilgesnf laiką nedirbdamos 
jos pamilsta savo profesijos 
darbą, o kitos vėliau nori ki
tą darbą dirbti. Abejais at
vejais joms vėl reikia pasi
mokyti. Šiame krašte tuo 
požiūriu daug padeda Y.M. 
C.A. organizacija.

Ta proga turėtų pasinau
doti visos, kurioms ta pagal
ba reikalinga.

TURI 5,000 STIKLŲ

Žinome, kad daug kas 
mėgsta rinkti pašto ženklus, 
bet yra žmonių, kurie renka 
ir kitus daiktus.

Štai Cohasset, Mass., gy
vena VVilliam Singer, 50 m. 
amžiaus, kuris renka geria
muosius stiklus (bokalus) 
ir jau turi pririnkęs 5,000,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį

Daktarai sako, kad kaulų 
trūkumai rečiau tepasireiš
kia tiems, kurie gyvena 
aukštuose namuose ir laip
tais pėsti vaikšto, negu tiem, 
kurie gyvena vienaaukščiuo
se namuose. Visoki keltuvai

-r-- - -- . ---- _-------- , - galite gauti Keleivio įstaigoj gali gyvenimą padaryti pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė sėliais $4.00, kietais $5.00. eis šaltį tie, kūne jau vasa- uj centų. togesnį, bet vargu sveikesnį.

ir politinių vajų ženklelius, 
kurių turi 7,000.

Jo kolekcijoj yra stiklų 
iš jvairios medžiagos (me
dinių, metalinių ir kt.), |- 
vairaus dydžio, pradedant 
siuvamojo pūstelio ir bai
giant vieno galiono talpos.

Jis ypač brangina vieną 
stiklą, kuris priklausė Itali
jos vienuolei. Nors jis tėra 
4 colių aukščio ir 3 colių 
skersmens, bet papuoštas 
sparnuotu angeliuku ir Tė
ve mūsų tekstu.

JUOZAS STALINAS

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

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

SIJOS DIKTATORIŲ xM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pafiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istoriją, 
garsiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ......................................... $4-00

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ....................................... $1.25

DIENO J ANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai. 464 osl.. kaina__ .$6.00

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

pasaulio lietuvių žTNYNAŠ
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ...................... $6.50

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

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

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................... '5 Cnt.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TA UGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
pslL, kaina ........................... $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina...............................$3.00.

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

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psL 

“ Cnt.Kaina 50

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

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina..................................... $2.60

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ......................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
Įmygą, Meti viriai, «3l puslapis. 
Kaina ................................. $6.00.

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEIT). K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

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

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

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

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

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina......................................... 50 Ct.

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

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

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

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

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 

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

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina............25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose n$> 
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.0$

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa

derins.veikslų, 896 psl., geras pop
$10.06

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadtray-------- :---------So. Boston 27, Mass.

i
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Geležinkeliai

GYD. VL. K.
Tęsinys

vienas, sulaukęs 67 metų, 
gauna senatvės pensiją. 
Privalomas draudimas nuoŠvedijoje yra puikūs 90% 

naujoviška traukiniai, varo-,.. ... ,
mi elekut® jėga. Ilgiausia e- ilgcs s“telkla »-

e w ° rivrrra homninoio i»« nononmo
lektnnė linija tarp pietinės!
Švedijos ir Narviko, Norve
gijos šiaurėje, nusitęsia be
veik 1,400 mylių.

Švedų geležinkeliai turi 
ir savo autobusus su 30,000 
mylių ruožu. Be to, yra paš
to ir privatūs autobusai, tar

dymą ligoninėje ir padengia 
didesnę dalį gydytojo sąs
kaitų ir vaistų; taip pat mo
kama ir ligos pašalpa už 
sirgtą laiką. Visos motinos 
gauna nemokamą nėštumo 
ir gimdymo priežiūrą. Maža 
suma išmokama kiekvienais

. , , . . • • i • • metais visoms motinoms uznaują keleivių susisiekimui. ...* i kiekvieną vaiką,
Telefonas

Jis pigesnis ir naujoviš-

____ ieną vaiką, jaunesnį
kaip 16 metų amžiaus.

Vaiko ir šeimos apsaugai
kesnis, negu pas mus, nors ya nemokami sveikatos pa- 
telefoną turinčių žmonių tikrinimai ir mokyklinio am-
mažiau, negu J.A.V-bėse. 
Paskambinti per visą Švedi

žiaus vaikų dantų gydymas, 
nemokami priešpiečiai mo

ją išilgai (apie 1,000 mylių h kykioje> mažiau dirbančios 
dienos metu kainuoja apie dideles šeimos gauna pašai 
37 centus už 3 minučių pasi
kalbėjimą.

Švedijoje yra 142 radijo 
stotys. Televizija, atrodo,

pas butui ir beveik kasme
tines apmokėtas atostogų 
keliones motinoms ir vai
kams, kuriems reikalinga

dar nėra smarkiai išplitusi, tokia parama. Visi darbi- 
Nei radijas nei televizija ne- ninkai ir tarnautojai gauna

gaikštis Folke Bemadotte ir | 
Dag Hammerskjold. Abu 
šie didieji švedai prarado 
savo gyvybę kovoje už tai
ką: F. Bemadotte 1948 m. 
Palestinoje, o D. Hammar- 
skjold dar taip neseniai 
Konge.

Švedai, patys gyvendami 
taikoje, pasižymėjo savo 
žmoniškumu. Po antrojo pa
saulinio karo jų daug prisi
dėjo prie karo nuniokotų 
kraštų pagelbos.

Laike karo Švedijoje pri
siglaudė apie 300,000 pabė
gėlių. Dar prieš karo pa
baigą Švedų Raudonajam 
Kryžiui pavyko išgelbėti 
30,000 civilinių kalinių, 27 
tautybių, iš nacių koncent
racijos stovyklų. Tarp 1952 
ir 1958 metų 11,000 pabėgė
lių buvo priimta į Švediją.

Laike karo ir tuoj po ka
ro nemaža ir lietuvių pateko 
į Švediją, bet šiuo metu tėra 
likę tik apie 70 lietuvių; ki
ti išemigravo į kitus kraštus.

(Gjdas)

PASKUTINIAI GARSIŲ 
ŽMONIŲ ŽODŽIAI

VIETINĖS ŽINIOS

turi jokių skelbimų.

Valdžia
mažiausia trijų savaičių 

' atostogas su pilnu uždarbiu.
Švietimas

Plokite, draugai!

Nors Švediją ”valdo“ ka-' 
ralius (Gustaf VIAdolf, i Beveik visos Švedijos 
g. 1882 m.), bet vyriausias mokyklos yra viešos ir išlai-
valdžios vykdytojas yra mi 
nisteris pirmininkas, kurio 
galia priklauso nuo palan-

komos valstybės ir vietos sa 
vivaldybių. Už mokslą mo
kesčio nėra, o pradžios mo

kios daugumos parlamente, i kyklos ir gimnazijos dar ap- 
Švedų parlamentas yra viens1 rūpina mokinius knygomis, 
seniausių pasaulyje, bet pil-i Mokytojai visuomenės yra 
nai demokratinė valdžia tė-1 gerbiami ir yra neblogai at- 
ra nuo pirmojo pasaulinio lyginami.

Privati iniciatyva taip 
pat turi savo rolę Švedijos 

231 nariais, renkamais tie- • švietime. Du jauniausi uni- 
sioginiai kas 4 metai, ir į versitetai, Stockholmo ir 
"aukštojo“ su 151 nariais,1 Goeteborgo buvo įkurti pn- 
paskirtais provincinių ir vie- vatin^ grupių.
tinių susirinkimų 8 metams. Suaugusių švietimas lai-

Didžiausia partija yra so- ^0Tna? sva.r,^ju; 
cialdemokratų, kuri nuo ssąjungos, ūkininkų su- 
1932 m. beveik be pertrau- sivienijimai, kooperatyvai ir 
kos yra valdžioje, o jos da- turi savo studijų grupes, 
bartiniu premjera vra Tage i durias lanko tūkstančiai su- 
Erlander (g. 1901 m.) augusių. Plačiai paplitęs ir

Kitos didesnės partijos neaki\aizdini.- dėstymas.

karo. Parlamentas yra iš 
dviejų dalių: "žemojo“ su

yra trys: konservatyvų, li
beralų ir centro. Komunistai 
parlamente yra labai negau
sūs (bene šeši atstovai).

Švedijos mokesčių siste
ma yra panaši į J.A.V-bių 
sistemą, bet yra dar nacio

nalinis mokestis už bet ko
kią nuosavybę, kurios vertė 
aukštesnė, kaip 80,000 kro
nų (arba apie 16,000 dol.). 
Sakoma, kad, palyginus su

Liaudies universitetai suau
gusiems žmonėms (virš 18 
metų) yra tipiški Skandina
vijai (jie buvo ir Lietuvoje).

Švedijoje pradžios moks
las yra 9 metų, nuo penktų 
mokslo metų vaikai turi mo
kytis anglų kalbos.

Valstybinė religija yra 
liuteronų, bet nuo 1952 m. 
tos bažnyčios narys gali ją 
palikti ir jokiai religinei 
grupei nepriklausyti. Yra ir

visos tautos įplaukomis mo- j kitų protestantų grupių, ka 
kesčiai yra didesni Švedijo- talikų yra tik 2o000, o žydų

DRĄSUS KATINAS

Sėdi katinas leopardui ant 
galvos ir visai nebijo. Pa
slaptis betgi leigvai išaiški
nama, leopardas buvo nufo
tografuotas daug anksčiau, 
o katino fotografija jam 
užkabinta daug vėliau. . .

ROCHESTER, N. Y.

himnu. Susirinkime dalyva
vo apie 30 sprendėjų.

Po susirinkimo buvo sve- 
Sausio 7 d. įvyko Lais- čių sudėtinės vaišės, kulias 

vės Varpo radijo sprendėjų 1 paruošė O. Andriulionienė, 
susirinkimas. Tas radijas j O. Baitašiūnienė, M. Plevo- 
yra visuomeninis, jo organi-; kienė ir S. Vaičienė, joms 

ir

Laisvės Varpas nori 
dar balsiau skambėti

zaciją sudaro apie 60 spren
dėjų, kurie įneša vienkarti
nį mokestį $50 ir kasmet po

padėjo A. Andriulionis 
A. Baitašiūnas.

Ir čia būta nemaža kalbų,

Dabar Tom gali vesti katrą 
nori, bet ar jis tą jau padarė, 
žinių nėra.

II
Brazilijoj teisę žmogų -pavar

de Tavares. Taip atsitiko, kad 
teisėjas, advokatas ir prisiekę 
posėdininkai, viso 13 asmenų, 
buvo teisiamojo vienvardžiai, 
nors visi buvo jam svetimi.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS

a

S10. Sprendėjų tarpe yra ir linkėjimų, kad L. Varpas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius, Sandaros,
SLA ir kitos. Jo reikalus 
tvarko valdyba, kurią kas
met renka sprendėjų susi
rinkimas. Ji skiria ir radijo 
vedėją, kuriuo vra P. Višči
nis, jo pavaduotoju V. Ber- 
žinskas.

Iš valdybos pranešimų

skamoetų ne tik sekmadie
niais, bet dažniau.

J. V—gas 

Bus nauji šviesų signalai

(Atkelta iš 4-o psl.) 
pačių komunistų.

I ATEINANČIUS ME
TUS todėl žvelgiame su pa
sitikėjimu. Žvelgiame su 

. viltimi, kad pavergtųjų valia
Netrukus bus pakeisti * atgauti savo laisvę gali e- 

šviesų signalai eismui kon- ventualiai atitikti \akarų 
traliuoti. Į Galybių valią laisvei ginti.

Jie leis važiuoti rečiau su-!
paaiškėjo, kad praeitų metų' stojant, automatiškai dide- VIENINTELĖ TURINTI 

LEIDIMĄ IR BONIATA 
FIRMA PERSIŲSTI PINI

GUS | LIETUVĄ 

Prašykit pilny inlurmacijų

G R A M E R C Y 
714 BROAD STREET 

\eWARK. NEW JERSE1 

{steigta 1947 metais

snio judėjimo metu, lyg gy
vi policininkai, seks eismą 
ir, pavyzdžiui, jei Mass. 
Avė. ir Tremont gatvės san- 
kiyžoj didesnis judėjimas 
yra Mass. Avė., tai signalai 
daugiau automobilių praleis 
ta gatve negu Tremont g-ve. 
Žodžiu, nauji signalai suma
žins labar sustojimams su
gaištamą laiką. Jų pakeiti
mas bus baigtas šių metų 
lapkričio mėnesį. Dabarti
niai signalai buvo įrengti 
1929 metais.

Karaliaus rūmai viešbutyje

didžiausią pajamų dalį su 
darė parengimai: banketas, 
gegužinė ir koncertas. Per 
13 šimtų dolerių būta spren
dėjų įnašų ir klausytoji} mo
kesčio po 10 centų už prog
ramą. Tikimasi, kad šiais 

Įmetais visi klausytojai pa- 
sumo-

Herman keti, nes radijo likimas pa
reina nuo pačių klausytojų. 
Buvo balsų, kad stotis nėra 
gerai girdima, nepatogus 
laikas; buvo paaiškinta, kad 
buvo dėta pastangų tuos 
reikalus sutvarkyti, bet ne
pasisekė. Bus stengtasi atei
tyje juos sutyarkyti.

Buvo pabrėžta, kad kai 
kurios kultūrinės organiza
cijos nepakankamai remia 
L. Varpą, todėl raginta jose 
dalyvaujančius sprendėjus

Dail. A. Dargu vėl laimėjo

Dailininkas Alfonsas Dar-j sistengs tą mokestį 
gis laimėjo prof.
LeRoy Fairchild 1961 metų 
premiją $175. Tą sprendimąNepaprastai ramiai pa 

skutines savo gyvenimo mi- padarė Rochesterio univer-

raligijos tik 15,000. Bažny
čią lanko maža žmonių, iš
skyras didžiąsias šventes.

Buvo svarstoma atskirti 
buvo užtraukta paskolą, ku-į bažnyčią nuo valstybės, bet VQ. 
rios tik 10% tėra užsienyje J dabartinė sistema yra Įsi

stiprinusi tradicijoje.
Užbaigai

je, negu Amerikoje. Pasku
tinis karas taip pat palietė 
valstybės iždą, nes reikėjo 
pasiruošti gynimuisi ir tam

nutes sutiko vokiečių kom
pozitorius Liudv. van Beet- 
hoven (gimė 1770 m., mirė 
1827 m.). Jis ištarė lotyniš
kai : "Plaudite, amici, come- 
dia finita esti“ — Plokite, 
draugai, komedija baigta!

Leiskite pasigėrėtu

Austrų kompozitorius 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(gimė 1756, mirė 1791 m.) 
prikaustytas sunkios ligos 
prie patalo, staiga pakėlė 
rankas viršjpn galvos ir pra- 
iš namiškių pasilenkė prie 
dėjo lyg diriguoti. Kažkas 
jo, norėdamas pataisyti ant
klodę. Kompozitorius ženklu 
parodė, kad jam netrukdytų 
ir ištarė:

— Leiskite man paskutinį 
kartą pasigėrėti muzikos 
garsais.

Po kelių minučių kompo
zitorius mirė.

Popieriaus ir pieštuką

Vokiečių poetas Heinrich 
Heine (gimė 1797 m., mirė 
1856 m.) sirgo ir nebebuvo 
vilties jam pasveikti, bet jis 
nepaliovė dirbės — dar 4 
dienas prieš mirtį iis 6 va
landas be pertraukos rasė 
memuarus.

Kai namiškiai prašė, kad 
jis nedirbtu, ramiai gulėtu, 
poetas jiems aiškino, kad su
manytam darbui užbaigti 
iam reikia dar tik 4 dienu. 
Vasario 16 d. jis pareikala-

siteto atstovas, mokyklų vir
šininkas ir meno galerijos 
direktorius.

Tą premiją įsteigė minė
tas profesorius 1924 m. sa
vo mirusiai dukteriai pa
gerbti. Ji duodama kasmet 
Rochesterio miesto dailinin
kui, poetui ar rašytojui, ku
ris tais metais savo srityje 
sukūrė labiausiai vertingą 
kūrinį.

Vietos spaudą tą įvyki

IEŠKO VIETOS
Pensininkas, dar darbingas, nori ap- 
sigyvent lietuvių šeimoje Floridoje 
arba Kalifornijoje. Pasiūlymus, nesi
varžant, siųsti:

Bruno 
Box 507
Marcellos, Mich.

Socialinis draudimas

Nors švedai ir moka

— Ponierians ir pieštuką! 
■R o f visiems

įpik^Tus iškrito iš io ranku.
aukštesnius mokesčius, bet Prisimintini būtų garsūs 
jie turi pirmaujantį socialinį Švedijos mokslininkai ir to- 
draudimą pasaulyje. Kiek-kie diplomatai, kaip kuni-

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• 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”06 E. Broadway, So. Boston 27, Meta.

Knvga, mano knvra
Anglų istorikas Henry 

Thomas Buckle (gimė 1821 
m., mirė 1862 m.), savo me
tu garsios knygos "Anglijos 
civilizacijos istorija“ auto
rius, prieš pat amžinai už
merkdamas akis sušuko:

— Knyga! Mano knyga! 
Aš niekados nepabaigsiu sa
vo knygos!

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “LUtuvių Išeivija 
Amerikoje ” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRBAIS 
KIETAIS—$5.00.

Saudi Aarabijos karalius 
ilgokai gydėsi Peter Bent 
Brigham ligoninėj, kur jam 
padaryta akių operacija
(kataraktoj. Praeitą savaitę 

aktingiau ten veikti, spren-jj*8 iš ligoninės išėjo, bet nu

plačiai paminėjo, davė dai-1 arpui lėšų bent $25. 
lininko biografiją, pažymė- J vaidybą perrinkti: pirm. 
dama, kad jis jau yra lai
mėjęs premijas Memorial 
Art Gallery ir Albricht Art 
Gallery Buffalo parodose.

Čia pažymėsime, kad dai
lininkas A. Dargis dar yra, 
palyginti, jaunas žmogus, 
gimęs 1909 metais, todėl iš 
jo dar galima daug ko su
laukti.

dėjai įsipareigojo kiekvie- Į tai 'ė dar Bostone pailsėti, 
nas per metus sutelkti L.! t°dėl jis išsikėlė į Sheraton

KAMBARIAI FLORIDOJE
Lietuvė moteris Miami, Floridoje, iš
nuomoja pigiai kambarius seneliams 
pensininkams. Galima sau pasigamin
ti valgį. Telefonas FR 9-8084 arba 
rašykite:

Mrs. M. Garben 
652 N W llth Street,
Miami, Fla. (2

J ieškojimai

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

J. Novickienė iš Lawrence, 
Mass., užsakė “Keleivį” A. 
A. Novickienei ten pat.

V. Žiupsnis iš Dorvhesterio, 
Mass., užsakė laikraštį Ge
orge Wolastinui, Tampo je, 
Florida.

KNYGOS JAUNIMUI

JŪRININKO SiAUBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 pel., kai
na .................................. $2.00

IfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_ 
kaina ...................................... $1.50

NAKTYS KARALIšKIUOSE, Lin
do Dovydėno apysaka. 168 psl..

Plaza viešbutį, kur užėmė 
40 kambarių.

Petras Viščinis, ižd. Albinas Mat, jis yra atvykęs su di- 
Barulis, fin. sekr. Vladas deliu būfiu palydovų ir šei- 
Beržinskas ir nariai Anta- mos narių.
nas Andriulionis ir Juozas Išeidamas iš ligoninės, 
Šalaviejus, naujai išrinkti: i karalius apdovanojo ne tik 
vicepirm. Anelė Januškevi- gydytojus ir slauges, bet ir 
čienė (buvęs J. Dvareckas visus ligonius.
atsisakė), sekr. Vytautas 
Izbickas (buv. B. Strikaitis 
atsisakė) ir valdybos nariai 
Antanas Bartašiūnas ir Ed- 
ardas Meilus.

į Rev. komisiją perrinkti 
Aleksandras Lapšys ir Jac
kus Sonda, naujai išrinktas 
Vytautas Stelmokas (buv.
Pr. Mučinskas atsisakė).

Susirinkimui vadovavo P.
Viščinis su Anele Januške
vičiene. Jis baigtas Lietuvos

Petrusė Žydelytė ieško brolio Alek
sandro Žydelio, kilusio iš Pamerkiu

Valkininkų ylsę_ seniau £TV- 
' veno Philadelphijoj. Jis pats ar jį ži
nantieji rašykite:

P. Žydelytė 
6 Tremont Street,
Cambridge, Mass. (2

IR TAIP ATSITINKA

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatų ir Žolių 
PUPLAIŠKIAI

Šaknys ir lapai nuo kosulio, peršali
mo, reumatizmo, geltligės, škorbuto. 
inkstų skaudėjimo, dispepsijos, kata
ro, kirmėlių ir pataiso apetitą.

Pasarga:.Jie yra kartūs, mažai rei
kia jų dėti; patartina vartoti su me
dum. Kaina $1.25. Visada gaunama
pas FLORAI. HERB CO. Dept. 5 

J. Skinderis
P O BOA 305 CLIN'TON, IND.

Kanadoje dėl pašto išlaidų 50 cen-

New Yorke teismas išskyrė 
vieną porą, nes negalėjo išaiš
kinti tikrosios žmonos. Buvo ši
taip:

Tom Brixen vedė 21 metu Vi
oletą. Netrukus vieną popietę iš 
darbo namo grįžęs Tom rado 
dvi moteris, kurios kaip du van
dens lašai buvo panašios. Jos 
abi vienodai meiliai jį pasitiko 
ir abi tvirtino esanti Violeta. 
Tomui aišku buvo, kad viena iš 
jų yra jo žmonos dvinuke sesuo 
Jane, bet katra dabar yra Ja
ne ir katra Violeta?

Tom kreipėsi į advkatą. bet 
ir tas negalėjo nieko išaiškinti. 
Tada Tom kreipėsi į teismą ir 
tas davė skyrybas, nes negalėjo 
nustatyti, su kuria Tom yra su
situokęs.

Paieškau savo gerų draugų Mike 
(Mykolo) ir Juozo Jucių (YUCH)), 
su kuriais dirbau Pittston, Pa., an
glių kasyklose. Jie patys ar juos ži
nantieji rašykite:

Mr. F. Janušauskas 
C'o Mrs. A. Flowers 
Box 15
Everton, Mo.

Paieškau Antaną GRL'ODJ. kilusį iš 
Suvalkijos, kuris 1913 metais aplei
do Scrantoną. Pa. Norėčiau žinotį 
kur jis randasi. Jis pats ar kas jį ži
no prašom rašvti:

P. O. Box 190
Peru. Indiana (2

DĖMESIŲ LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

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

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

T
I

$2.00 tų brangiau.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

noriko*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko;

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

Darbininkų fabrikai Vakaruose; 
įspūdžiai ii Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeHowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Eteraa, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių 1 Su gražiais pav<

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

-KELEIVIS”
So. Bostoo 27, Moša.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram Uetuvttkam daroui, au«lė)» 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos atritina.

SLA GYVYBES AFDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprūpinimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS Ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $825 t mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* flb 
gilto* senatvė*.

Daugiau tinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuoee, kurio* yra visose Ij niMiifas lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro Rašykit* tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
' 307 Weet 30th Street, Nevr York 1, N. Y.
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AČIŪ! Posėdžiavo Altas

LDD susirinkimas MIRĖ STEP. STRAZDAS Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

SLA 43 kp. susirinkimas

Išėjus iš spaudos mano Gruodžio 6 d. buvo Ame- 
paiašytai knygai (Lietuvių likos Lietuvių Tarybos sky- 
Išeivija Amerikoje) daug liaus susirinkimas, kuriame
kas sužinojo, kad man nese- svarstyta 
niai sukako 80 metų am- minėjimas 
žiaus.

Vasario 16-sios

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos naiių svar
bus susirinkimas bus šį sek
madieni, sausio 14 d. 2 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpo
se. Visi nariai kviečiami at
vykti.

Sekretorius N. Jonuška

Serga P. Žirolis

Sausio 8 d. rytą savo na
muose (6C8 E. 7th St., So.

iBostone) mirė ilgai sirgęs

i
Dorchesterio Lietuvių Pi

liečių Klubo susirinkimas 
mūre ilgai sirgęs ^us penktadienį, sausio 

Steponas Strazdas, lietuvių 12 d. 8 vai. vak. So. Bosto-
spaudos ir socialistinio judi-, no Lietuvių Piliečių Draugi-

• w i- • ios patalpose. Visi nariaijimo veteranas, velionio pa- , . .. . , , .kviečiami dalyvauti, nes bus 
reikštu noru, pašarvuotas S. svarstoma daug svarbių 
Baracevičiaus koplyčioje, klausimų
254 Broadway, So. Bosto-

Šį trečiadienį, sausio 10 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpo
se bus SLA 43 kuopos narių 
susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Moterys Mass. parlamente

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja. dilba monogramai, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už visk#—galima mokėti po $l.x5 

per savaitę
HA 6-3900

o mano žmonai Mar- Ta svarbi diena bus mini- . Sunegalavo Povilas Žiro- 
gai itai Kapočiūtei—70 me- ma vasario 18 d. 2 vai. po- ‘lis, veiklus sandarietis ir L. 
tų. Tuojau pasipylė sveikini-■ piet So. Bostono aukst. mo- ■ bininkų Diaugijos na- 

1 - - - - - — rys. Gydosi namuose. Linki
me jam greičiau pasveikti.

mai ir linkėjimai susilauk- kyklos salėje (Thomas 
ti “ilgų—ilgiausių!” įrauk).

Laoai širdingą sveikini- Iš pirmininko adv. A. 
mą atsiuntė p. J. Rajeckas, Young pranešimo paaiškė- 
Lietuvos atstovas Washing-Jo, kad prašyta gubernato- 
tone, kuris sakosi sužinojęs Į riaus ir majoro išleisti ta 
apie tą sukakti skaitydamas proga proklamacijas, kad 
“Lietuvių Išeivija Ameri-j jau pakviesti dalyvauti žy- 
koje.’’ i mūs šio krašto politika; pa-

Ta knyga besigėrėdamas, j grindiniu kalbėtoju numa
lš Detroito sveikina Alfon-'tomas dr. Vyt. Vygandas iš 
sas Nakas; iš South Bostono Nevv Yorko, meninę progra- 
inž. V. Sirutavičius; iš Mi- mą atliks komp. J. Kačins- 
chigano ūkininkų kolonijos ko vadovaujamas choras ir 
A. Baravykas; iš Miami, Onos Ivaškienės 1 autinių 
Fla., J. ir R. Stevensonai: iš Šokių Sambūris.
Buenos Aires, Argentinoj, Nutarta pasirūpinti, kad 
J. ir M. Garbauskai; iš Ma- ta Lietuvos nepriklausomos 
hanoy City, Pa., S. Gegužis valstybės atkūrimo sukaktis 
su žmona Anastazija, kurie būtų paminėta radijo sto
ta pačia proga užsisakė ir čių atatinkamomis pragra- 
“ Lietuvių Išeivija Ameri- momis anglų kalba, para
moje.” ginti Studentų Sąjungos

Nepaprastai gražių linkė- skyrių suruošti tokius minė
jimų pabėrė iš
Nora Gugienė, SLA iždinin- šyti savo ir kitiems laikraš- 
kė; gi Anna Marųuardt, ciams. 
taip pat chicagietė, rašo, Kaip ir kitais metais, 
jeigu ji turėtų, nesigailėtų kreiptis i organizacijas ir 
mudviem miliono dolerių. prasyti jų skirti auką Lietu- 

lš Atlanta, Ga., širdingai vos laisvinimo reikalams, 
sveikina draugai Vincas ir Sandariečiai pakeitė sa- 
Ona Amsiai, o iš Long vo du atstovu A. T. T-os 
Beach. Calif., Povilas Atko. skyriuje: B. Kontrimo ir J. 
Tali) pat giažių linkėjimų Tumavičienės vietoje pasky- 
atėjo iš “Keleivio” redakto- rė Roką Žukevičių ir Vincą 
riaus drg. J. Sondos, Audic- Jankų, 
kų, K. Bielinio, J. Vilkaičio, Į 
ir laug daug kitų.

Jansonus lankė svečiai 
iš labai toli

ne), iš ten ketvirtadienį 1 
valandą išlydimas į Forest 
Hill kapinių krematoriumą. 

Serga P. Akunevich

T&rptautiri* Užgavėnių
pokylis

Tarptautinio Instituto 
kasmet rengiamas “Mardi 
Gras Bali” šiemet bus kovo 
2 d. Statler-Hilton viešbu-

Massachusetts atstovų rū- 
muose iš 240 atstovų yra tik 
4 moterys: demokratė Juliei 
Gilligan iš Lynn’o ir repu- 
blinonės: Freyd P. Koplovv 
iš Brookline, Mary B. Nem- 
man iš Cambridge ir Beat
riče K. Corliss iš Gloucester.

Nuo sausio 1 dienos liga didžiojoj salėj. Tai bus 
buvo užpuolusi P. Akunevi- tos rūšjes 25-tas pokylis. Pa- 

,čių, kuris gyvena Halifax, jame dalyvauja ir
Dr. Eduardas ir Marija' Mass. Dabar ligonis jau pra- lietuviai parodydami savo 

Jansonai per šventes turėjo deda stiprėti ir žada sana tautinius šokius, drabužius 
svečių net iš labai tolimų greitu laiku pasirodvtl ir ir valgius.
kraštų kaip Australijos ir South Bostone.

PARDUODAMOS PADANGOS
2 padangos (snowtires‘ Goodrich 

760. 15. 4 su ratais dėl senesnio mo
delio Buick, kainavo $70, dabar $40, 
labai mažai vartotos. Kreiptis tele
fonu: A V 2-7125 nuo 6 iki 9 vakare.

Italijos.
Buvo atvykę vaikai su a-

nūkais iš Easton, Pa., kun. 
dr. J. Jatulis iš Romos, ku
ris anksčiau buvo lietuvių 
parapijos kapelionas Adela- 
idoje, Australijoje.

Iš Australijos buvo atvy
kusi p. Garbaliauskienė, ak- 
twi L. Bendiuomenės vei-

Linkime ligoniui greičiau 
pasveikti.

Naujas klebonas

Cambridge lietuvių para
pijos naujuoju klebonu mi
rusio prel. Juškaičio vieton

_____ paskirtas Anthony Baltra-
Sandaros 1-oji apskritis šiūnas, buvę? Laurence lie

si šeštadienį, sausio 13 d. tuvių parapijos vikaras.

BUTAS NUOMAI
Išnuomojamas 5 kambarių butas 

649 E. 4th St., So. Boston, Mass. 
Skambinti telefonu: AN 8-8251.

Šį šeštadienį įdomus 
kortų vakaras BUTAS NUOMAI

So. Bostone 281 ‘E’ Street, butas iš 
4 kambarių, šiltas vanduo, vonia ir 
kiti patogumai, 30 dol. mėnesiui. 
Kreiptis bet kada j krautuvę prie
šais to namo, ten yra raktas. (3

7:30 vai. vak. Sandaros sa- ^♦ą*vą*ąą*ąą*vv*va^r*X«-*^*o**a**«**a*
v a a i m- • i v- re”gla -ldom^ koiJų va' DOVANOS 1 LIETUVĄ
keja Adelaidėj, ji lankėsi karą. Jame bus ne tik ver- * *
bostoniškės Ulpienės lydi-(tingų dovanų ir gardžių už- Siųskite dovanų siunti
mą. Garbaliauskienė yra at-l kandžių, bet ir dainų. Jas nius giminėms į Lietuvą per 
vykusi į Ameriką atostogų, išgirsime iš buv. Gabijos mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu- 

Chicagos jimus savo mokyklose, ra- aplankyti gimines ir priete- choro dalyvių. Visi kviečia- eina tvarkingai ir be trukdy-

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4 kambarių, šiltas vanduo baltos 
sinkos. aliejų šildomas, So. Bostone,
5 Grimes St, trečiame aukšte. Kreip
tis bet kada. <2

liūs, už poros mėnesių mano 
grįžti atgal į Australiją.

Graži mokyklos eglutė

Šeštadieninė mokykla su-

mi atsilankyti.

Mokslas prasideda 
šeštadienį

šeštadienihės mokvklos;
7 d. savo mo- vedėjas A. Gustaitis prane- 

kiniams eglutę. Kiekviena ša, kad po Kalėdų mokslas 
klasė panjošė programos prasideda šį šeštadienį, sau- 
dali todėl iį buvo ivairi (de- 510 13 d.
klamavo, skaitė, šoko, pianu

renge sausio

mosi. Dabar pats laikas siųs
ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugu 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

PARDUODU KAILINIUS
Išvažiuoju į Florida o dėlto parduodu 
dviejus kailinius: vidutinio ūgio mo
teriai cotiką, visai mažai nešiotą ir 
karakulį (Persian lamb) gerame sto
vyje. Kreiptis vakarais arba šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną į

22 Ennis Rd.
Roxbury 19, Mass. (2

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas peikan 
tiems, parduodantiems, ir drau 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lūs Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
ĮRes. AV 8-4144 ir CO 5-884i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Iš giminių sveikino Dr. A. 
ir p. B. Kapočiai: dukterys 
Regina. Violė, žentai ir anū
kai. < 11

Draugai keleiviečiai pa
darė labai malonią staigme
ną, surtiošGami Naujų Me
tų vakarą draugų Anestų 
namuose pokylį šitai sukak
čiai atžymėti. Paaiškėjo, 
kad tai buvo draugų Jonuš- 
kų. Anestų, Brazaičio, Ra
manauskų, Gegužienės, Va- 
lantiejienės, Aukštolienės, 
Januškių ir Vinciūnų “kon
spiracija,” jei taip galima 
išsireikšti. Buvo puikių val
gių, gėrimų ir malonių kom
plimentų. Man, kad nenus
točiau l ašinėjęs, įteikta am
žina plunksna, o žmonai 
—korsažas.

Visiems ir visoms tariame 
už viską mūsų nuoširdžiau 
si AČIŪ!

Michelsonai

Sukliuvusių siuntinių 
reikalu

Mus prašo pranešti, kad' paruosta

skambino, smuiku grojo). 
Jai atlikti buvo įtraukta di
delis mokinių skaičius, dau
giausia mažųjų. Viskas bu
vo gražiai atlikta, stropiai

7; J?

tie, kuriems siuntiniai grižo 
ir jie nori juos vėl pasiųsti, 
turi juos atnešti ar kitaip 
iristatyti siuntiniu siunti-

Kalėdų senis visus vaikus 
apdovanojo dovanėlėmis.

Be mokyklos globėjo prel. 
Yirmausko. vedėjo A. Gus-

mo įstaigoms. Siuntiniai bus taičio. ir mokytojų, atsilan- 
pasiųsti į Lietuvą, bet reikės kė ir vienas kitas pašalinių 
užmokėti siuntimo išlaidas; svečių.
muito ir kitko mokėti nebe- --------------------------
reikės. Siūlo pakelti atlyginimą

LAISVĖS VARPAS
NU JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RVDIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

I M Bangomis 195." megaciklų 
Iš \VKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROC KTON J 8. MASS. 
Tel. JCniper 6-7209

Gubernatorius Volpe savo 
orarešime atstovų rūmų ati
daryme tarp kita ko pasiūlė 

Studentė Kathleen E. pakelti mažiausią atlygini- 
Žvirblytė iš Burlington iš- mą iki S 1.25: tuoj pat iki

K. Žvirblytė Biologijos 
Klubo sekretorė

rinkta Northeastern univer
siteto Biologijos Klubo se
kretore. Šita gabi studentė 
vra National Honor Society 
narė, lankydama aukštes
niąją mokyklą ji priklausė 
dramos, šachmatų klubams, 
chorui.

$1.15, o nuo kitų metų rug
sėjo 5 d. iki S 1.25. Dabar 
tas minimumas yra $1.00.

Pernai atstovų rūmai bu
vo nutarę atlyginimo mini
mumą pakelti iki $1.25, bet 
gubernatorius jį vetavo.

DĖMESIO!

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8 »764 

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

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

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąra-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunėiamieii daiktai _ tel. 

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

IŠTAIGA LIETtTVIšK A. R R ET PKITftS LIETUVIŠKAI
Viai siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- i 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame sa INTURISTO jgaltaiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nao
• vai. ryto iki 7 vaL vak. ir Mtadieniai* nao 8 ryto iki 2 vai. pn pieta. į 

VBIMJAS: JONAS ADOMONIS

Naujai atidaryta turtinga 
ir įvairi prekėmis krautuvė, 
kurios prekės priderintos 
siuntiniams ir dovanoms. 
Prekės parduodamos gali
mai pigiausiomis kainomis. 
Šioje krautuvėje priimami 
siuntiniai į LIETUVĄ, Ki 
niją, Lenkiją ir į visus USSR 
valdomus kraštus. Priima
mas ir pinigu persiuntimas.

Krautuvė veikia kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. v 
šeštadienį nuo 8 vai. ryto iki 
4 vai. vak. Pirmadieniais 
UŽDARYTA. Kviečiame at
silankyti ir susipažinti. Kie
kvienam bus maloniai pa
tarnauta ir pasitarta. 
Adresas: 359 W. Broadvvay

SO. BOSTON 27, MASS. 
Krautuvė* vedė ias ■Rr ? X Vaičaitis

(Skelb.,

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

Už specialią kainą tiktai

1 ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus bumeris • automatiš
kos kantrolės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionų tankas ir 
Visiškas (taisymas.

!

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1201

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
J Taisome, šingeliuojame. den-
♦ giame aliuminijum ir dažo-0

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytąja* ir Chirurgas
Vartoji* vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.

me iš lauko sienas.
Free Estimate*

» SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO { 
5 Du broliai lietuviai 
♦ Charles Ir Peter Kislauskai» 
J Garantuo jame gerą darbą •

t

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

į • • Draudžiame nuo polio, viso- •
I {kių kitokių ligų ir nuo nelai- J
II mių (ugnis, audra ir kt.) ..
, | Visais insurance reikalais

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jostice of thePeace—Constable 
598 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

I»į Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Iii

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

21 vai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mūų NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams
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B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

| Dažau ir Taisau :
► Namus iš lauko ir viduje. 4 
k Lipdau popierius ir taisau 3 
£ viską, ką pataisyti reikia. 2
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854
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Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
I Gaza šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839
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C Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sek
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12 MT.

Į DORCH
Vmnr

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.mnvntuuiRi

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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