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šešios Vakarų Europos 
valstybės sausio 14 d. auš
tant susitarė dėl tolimesnio 
savo ūkio jungimo į vieną 
bendrą muitų uniją. Susita
rimas liečia žemės ūkio 
įtraukimą i bendrąją rinką 
ir ūkininkams paramų pri- 
mokėjimą už jų žemės ūkio 
produktus.

Derybos buvo ilgos ir 
painios, po Naujų Metų še
šių valstybių ministeriai po-J 
sėdžiavo be pertraukos, nes 
pagrindinėje sutartyje buvo 
numatyta, kad dėl žemės 
ūkio įjungimo į bendrą rin
ką reikia susitarti iki 1962 
metų sausio 1 d. Kad apė
jus tą nuostatą ministeriai 
ii- posėdžiavo be pertraukos, 
tęsdami vieną posėdį net 14 
dienų!

Susitarime numatoma, 
kad nuo šių metų liepos 1 
dienos žemės ūkio produktų 
prekyba šešių valstybių ri
bose galės vykti be trukdy
mo, o ūkininkams mokamos 
pašalpos įvairiuose kraštuo
se bus mokamos iš bendro 
šešių valstybių fondo, kuris 
pradžioje bus sudarytas iš 
biudžetinių įmokėjimų, o 
vėliau bus finansuojamas iš 
muitų, užkraunamų ant že
mės ūkio produktų atveža
mų iš kitų kraštų.

Europos kraštuose susita
rimas tęsti jungimąsi į vie
ną bendrą rinką, sveikina
mas kaip apsisprendimas ei
ti ir prie politinės vienybės. 
Laukiama, kad ir Anglija 
dabar nebeabejos dėl “ben
dros rinkos” įgyvendinimo 
ir todėl bus linkusi greičiau 
dėtis prie ūkiškai apsijun
gusių Europos valstybių. De
rybos dėl Anglijos įsijungi
mo atnaujinamos sausio 18 
dieną. Derybos nebus leng
vos, nes anglai stengiasi iš
siderėti visokių lengvatų sa
vo geriems prekybos partne
riams, kaip Naujoji Zelan
dija, Kanada ir kt.

Kartu su Europos valsty- 
tybių susitarimu dėl tolimes
nio ėjimo prie muitų unijos, 
padarytas susitarimas tarp 
Amerikos ir šešių bendros 
rinkos valstybių dėl savitar
pinio muitų mažinimo. Nu
matyta, kad prekės (pramo
nės) muitai bus sumažinti 
apie 207<, kas palengvins 
Amerikos gaminius parduoti 
Vakarų Europoje ir kartu 
plačiau atidarys duris Eu
ropos prekėms čia Ameri
koje.

Laukiama, kad pirmas su
sitarimas tarp Amerikos ir 
šešių Vakarų Europos vals
tybių dėl muitų mažinimo 
palengvins prezidentui J. F. 
Kennedy gauti iš kongreso 
įgaliojimus muitus mažinti.

Egiptas Teisia 4 
Prancuz. Diplomatus

Egipto diktatūra sufabri
kavo bylą pi ieš keturius 
prancūzų diplomatus, kurie 
buvo atvykę į Egiptą tartis 
dėl atlyginimo už Prancū
zijos piliečių nusavintą tur
tą. Tie diplomatai kaltina
mi šnipinėję Egipto paslap
tis, darę sąmokslą nužudyti 
Egipto diktatorių Nasserį ir 
jiems primetami visokie ki
toki prasižengimai. Kartu 
su diplomatais teisiami ir 
keli arabai, diplomatų sek
retorės ir kt.

Prancūzija pakartitinai 
skelbė, kad visi kaltinimai 
prieš diplomatus yra iš pir
što išlaužti, o vieno diplo
mato “prisipažinimai” esą

Tuisa mieste, Oklahoma 
valstijoj vasano pradžioje 
įvyks dešiniųjų ar fašistinių 
Amerikos ivaii ių organiza
cijų suvažiavimas, kuriame 
bus įkui cas visų žymesniųjų 
fašistinių organizacijų ben- 
i as cenu as. į naują dešinių
jų grupių centrą įsijungs ir 
John Birch draugija, kaip ir 
kitos panašios organizaci
jos.

Dešiniųjų politinių orga
nizacijų pasku, iniu laiku 

,skaičius ž\ miai padidėjo ir 
, jų naiių skaičius yra paau- 
. gęs. Stebėtojai sako, kad to
kių organizacijų skaičius 
padidėjo dėl šaltojo karo 
eigos. 1 ą ymasis ir varžyty
nės su Sovietija tęsiasi jau 
ilgas laikas, bet laimėjimo 
lyg ir nesimato, todėl dauge
lis nusivylusių žmonių meta
si į dešiniųjų organizacijų 
glėbį ir klausosi, ką jos pa
sakoja ir kokius sprendi
mus siūlo. Daugelis susigun
do tų organizacijų “antiko
munistine” kova, kuri prie
šą mato krašto viduje ir siū
lo viduje “apsivalyti.”

NEŠA KONGO MINISTERI

respublikoje, jei ministeris žmonėms patinka, 
jis sali susilaukti tokios garbės, kaip paveiksle ma
tomas užsienio reikalu ministeris Bomboko—tautie
čiai jj kaip popiežių neša j jo garbei suruoštas vaišes 
vienoje kavinėje.

Pirmieji Susišaudymai Prie 
Naujosios Gvinėjos

Sį Pirmadienį Olandijos ir Indonezijos Karo Laivai Pir
mą Kartą Susikirto Jūrose Prie Naujosios Gvinėjos; 

Olandai Sako, Indonezijos Karo Laivai Įsibriovė 
Į Olandijos Valdomos Salos Pakraščius.

kuiikiiiimaiS išgauti.

ASTROLOGAI VEIKIA

Astrologija yra mokslas 
pagal žvaigždes spėti žmo
nių ir net ištisų valstybių li
kimą. Senesniais laikais as
trologai buvo labai Įtakingi, 
bet dabar jų nuomonės ma
žiau kas klausia.

Yra ir dabar dar kraštų, 
kur su astrologais valstybės 
skaitosi. Štai Nepalo valsty
bėje astrologai išpranašavo 
didelę nelaimę sausio 15 d. 
ir visas kraštas Įpuolė į 
dideli nusiminimą ir baimę, 
nes visi nelaimės bijo ir nie
kas nežino, kokia nelaimė 
kraštą ištiks. Yra ko nusi
minti.

Bet sausio 15 eina prie 
galo, todėl greit ne tik Ne
palas, bet ir visas svietas ži
nos, ar astrologai teisybę 
sakė.

ATSISVEIKINA

Prezidentas J. F. Kennedy 
apleidžia ligoninę Floridoj, 
kor jo tėvas gydosi po šir
dies smūgo.

Vilniuje Teisia Kuni- JT Seimas Pradeda 
gus‘Lž Spekuliaciją Vėl Posėdžiauti

Kongo Karas Dabar
Iškilo Stanleyvilėje
Kongo respublikoje iškilo 

naujas karas, šį kartą taip 
ūolševikuojančio ir bolševi
kiškų kraštų remiamos Gi- 
zengos vyriausybės Stan
ley ville mieste (lytinėj Kon
go dalyje) ir tarp centrali
nės vyriausybės kariuome
nės. Kariuomenės vadas 
Lundula, kuris seniau buvo 
Lumumbos šalininkas, da- 
oar pasisakė už centralinę 
vyriausybę ir jo kariuome
nės dalinys susikovė su Gi-
zengos žandarmerija. Po ke- ‘ 
lių dienų kautynių, Gizenga

Alžerjoj Teroras 
Labai Įsisiūbavo

Alžerijos didmiesčiuose 
savitarpinės žudynės tarp 
arabų nacionalistų ir pran
cūzų slaptos kariškos orga
nizacijos darosi vis kruvi- 
nesnės ir vis daugiau aukų 
reikalauja. Nepraeina die
nos, kad Orano ir Alžyro 
miestuose nebūtų užmušta 
po kelioliką žmonių ir po 
keliasdešimt sužeistų.

Praeitą savaitę prancūzų 
slapta kariška organizacija 
paskelbė, kad visos šeimy
nos pasirūpintų maisto at
sargomis dviem mėnesiam. 
Žmonės tuoj puolė pirkti 
maistą krautuvėse ir jo be
matant pritrūko. Kalbama, 
kad slaptoji prancūzų kariš
ka organizacija rengianti 
naują sukilimą Alžerijoje 
prieš de Gaulle vyriausybę, 
nors kaip sukilėliai galėtų 
Alžerijoj laimėti, jei pačioj 
Prancūzijoj neįvyktų per
versmas, sunku suprasti.

Laoso Trys Princai
Vėl Tariasi Ženevoj

Laoso trys princai gimi
naičiai, kurių vienas yra ko
munistas, vienas neutralus 
ir vienas dešinus, linkęs į 
Vakarus, turėjo susitarti ir 
sudaryti neutralią vyriausy
bę tam kraštui. Bet derybos 
nepavyko, į Vakarus besio
rientuojantis princas nesuti
ko užleisti “neutraliesiems” 
ir komunistams krašto gyni
mo ir vidaus reikalų minis
terijų.

Dabar trys princai vėl su
sirenka Ženevoje ir tarsis 
dėl naujos vyriausybės su
darymo. Iš Amerikos į Žene
vą išvyko A. Harriman, 

; padėti princams susitarti 
'dėl kokio nors kompromiso.

Komunistai Vilniuje tei- _ .
šia gropę kunigų “už spėkų- Pla^čjo yėl posėdžiauti J 
liaciją. ’ Kaltinamųjų spe- lautll seimas, kuris buvo 
kuliantų vadas esąs kunigas I)el aUK§s savo posėdžius 
Pavilionis iš Klaipėdos, jis v^er am mėnesiui. JT seimo 
gavęs iš Amerikos 250 dole- darbų tvarkoje pirmoje vie
nų ir juos pardavęs laisvo- t0Je stovi Portugalijos kolo
je rinkoje už 100,000 rub- nijos Angolos klausimas, o 
lių (tur būt senųjų rublių), be to yra ilga darbų tvarka, 
Be to tas kunigas su pagal- kurioje yra devynios galy- 
ba kokių tai spekuliantų bės visokių klausimų, 
pardavęs medžiagą, kuri JT seimas atnaujina posė- 
buvusi skirta bažnyčios sta- džius kaip tik tuo metu, ka- 
tymui. . . da Amerikoje gyvai svars-

įdomu, kad komunistai tomas Jungtinių Tautų orga- 
kunigui Pavilioniui prime- nizacijos klausimas ir Ame- 
ta, kad jis S250 gavęs iš an- rikos santykiai su ja. Pre- 
tisovietinės organizacijos zidentas Kennedy pasisakė 
organizacijos Amerikoje ir už ,ėmimą Jungtinių Tautų, 
su tais pinigais papildęs di- nors jj toli gražu nėra tobu- 
delj gneką, išmainęs juos į ja> kaip netobulas yra ir vi- 
lublius ne per komunistų sas mūsų pasaulis, 
bankus, kuiie pinigų mainy- Amerikos visuomenėj ne- 
tojus per akis apvagia, bet gera nuotaika prieš Jungti- 
paidavęs spekuliantams, nj^ Tautų organizaciją pa- 
Kune už amerikonišką dole- ^lio 0 kai toje o,.ganį. 
lį mokėję brangiai. Taip zacįjoje kai kurios 
žmonės Lietuvoje vertina valstybės pritarė 
dclerj, nors komunistai sa- agresijai prieš Portugalijos 
ko, kad jų rublis yra vertas kolonijos Azijoje, 
daugiau kaip vienas doleris. __________________

Peru Kalnai Užvertė 
Daug Kaimų, ŽmoniųAR PIRKTI JT BONUS?

Jungtinių Tautų organiza
cija mano išleisti 200 milio- 
aų dolerių bonų, kuriuos tu
rėtų atskiros valstybės iš-

šį pirmadienį Nevv Yorke centralinei vyriau
sybei, kad jis atvyks į Leo- 
poldville eiti vicepirmininko 
nareieru centro vvriausvbėie.z------ ------------ * «r------- 9 r —

Jei tos žinios bus patvir
tintos, tai komunistų vado
vaujamoji Kongo dalis yra 
susmukusi ir pasiduoda cen
tro vyriausybės valiai.

Katangos vadas čombė 
irgi dedasi nusilenkęs cen
tro vyriausybės valiai ir ža
da jos klausyti.

KUR MOLOTOVAS?

mažos
Indijos

Peili respublikoje pereitą 
savaitę nuo aukščiausio tos 
šalies kalno Huascaran nu

pirkti ir tuo būdu paremti griuvo daug ledų sniego, 
tos organizacijos finansus, akmenų ir uolų ir užvertė 
Bonai būtų išperkame per kalno papėdėje esančius 
ilgesnį laiką ir jų pirkėjai kaimus su žmonėmis. Aukų 
iki išpirkimo gautų 2% pa- skaičius nėra žinomas, nes 
iūkanų.

Numatoma,
niekas dar ir nebandė už- 

kad iš 200 griuvusių kaimų atkasti, bet
milionų dolerių bonų apie spėjama, kad nelaimėje bus

Dingo Molotovas. Jis pa
gal rusų pranešimus turėjo 
grįžti į Vieną ir ten “atsto
vauti” Sovietų Rusijai ato
minės energijos komisijoj, 
kuri iš viso neturi ką veikti.

Bet Molotovas į Vieną ne
grįžo, bent šį pirmadienį jo 
ten nebuvo. Todėl pradėjo 
kilti klausimai, kas su juo 
galėjo atsitikti? Gal užda
rytas į kalėjimą? Gal susir
go? O gal jo nebaigė tardyti 
Chruščiovo šalininkai? At
sakymo mes nežinome.

BELAISVIS

Šį pirmadienį prie Naujo
sios Gvinėjos salos, prie jos 
pietinio pakraščio įvyko 
pirmas susišaudymas taip 
Olandijos karo laivų ir In
donezijos mažų karo laivu- 
kų, kurie įsibriovė į Naujo
sios Gvinėjos teritorialinius 
vandenis.

Indonezija jau prieš ke
lias dienas gyrėsi, kad jos 
žmonės esą iškeliami Naujo
joj Gvinėjoj, bet olandai 
abejojo ar Indonezija tą da
ro, nes Naujosios Gvinėjos 
pakraščiai yra sunkiai pri
plaukiami, o išsikėlus ten 
raistuose ir balose nėra kas 
veikti. Dabar olandai įsitiki
no, kad Indonezijos leng
vieji karo laivai lanko Nau
josios Gvinėjos pakraščius.

Ar iš pirmųjų susišaudy
mų prasidės didesfll?“fcaras 
niekas nežino, bet Indone
zijos vyriausybė garsiai šau
kia, jog bėgyje kelių dienų 
Naujoji Gvinėja bus “va
duojama.”

Jungtinių Tautų organi
zacijos gen. sekretorius U 
Thant kreipėsi į Indonezi
ją ragindamas ją bandyti 
taikiai susitarti su Olandi
ja be ginklų vartojimo. Tą 
pat siūlė Indonezijai ir JAV 
vyriausybė. Bet Indonezijos 
prezidentas Sukamo vis pa
sakoja, kad Naujoji Gvinėja 
bus “išvaduota” ir jis pakar
totinai minėjo, jog tas “iš
vadavimas” įvyks greitai.

REIKALAUJA 20 VAL.
DARBO SAVAITES

pusę ar 100 milionų nupirks žuvę nuo dviejų iki keturių 
JAV iždas. Bet dėl to prasi- tūkstančių žmonių, 
deda kova. Republikonai T uoj į nelaimės vietą bu- 
pasisako griežtai prieš bonų vo pasiųsta visokeriopa pa
pirkimą ir žada kongrese galba, bet nei gydytojai nei 
kovoti prieš vyriausybės kiti gelbėtojai neturėjo kas 
siūlymą bonus pirkti. Ta veikti, nes iš užgriuvusių 
proga opozicija žada kelti kaimų labai mažai kas išsi- 
viešumon visus JT organiza- gelbėjo, 
cijos trūkumus, kurių yra Tokios nelaimės Peru kal- 
daug ir kurių buvimą pripa- nuošė pasitaiko neretai, bet 
žįsta ir vyriausybė. žmonių aukų tiek daug reta.

Seržantas George F. Fry- 
ell iš Long Beach, Calif., 
pateko j komunistų parti
niame Vietname. Jis buvo 
pagautas važiuojant dvira
čiu netoli komunistų par
tizanų valdomos teritorijos.

Elektros įvedimo prie sta
tybų darbininkai New Yor
ke išėjo į streiką. Jie reika
lauja 20 valandų darbo sa
vaitės, arba 4 valandų dar
bo dienos, kad tuo būdu vi
si automacijos paliesti dar
bininkai turėtų užtikrintą 
darbą

Elektros įvedimo darbi
ninkai ir dabar dirba tik 
30 valandų per savaitę, bet 
irie tų valandų prisideda 
garantuoti viršlaikiai, kurie 
normalų uždarbį gerokai 
pakelia.

Statybos firmos sako, 
kad dėl streiko jau dabar 
keliolika tūkstančių cemen
to liejykų neteko darbo, nes 
neįvedus elektros laidų ne
galima pilti cemento. Įdo
mus streikas dėl 20 valandų 
darbo savaitės gali užsitęsti 
ilgesnį laiką.

Elektros darbininkų už
darbiai prie statybų nėra 
blogi, o reikalavimas su
mažinti darbo laiką perpus 
paliekant tuos pačius uždar
bius kelia abejonių.



Puslapis antras

Maskva ir Pekinas
' KELEIVIS, SO. BOSTON

vadams kartais visai nerūpi, 
kas už jų kontinento ribų 
vyksta.

Trijų senatorių prisimin
ta Ghanos valstybė yra vie
na iš pirmųjų Afrikos kolo
nijų, kuri gavo nepriklauso- 
bę 1957 metų pavasari. Jos 
priešakyje atsistojo Kwame 
Nkruma, žmogus didelių 
ambicijų ir užsimojimų, bet 
kartu linkęs į patvaldystę, 
kokią matome komunistų 
diktatūros ar fašistų valdo
muose kraštuose.

K. Nkruma prie valdžios 
priėjo demokratiškais rinki
mais. Jis ir jo partija surin
ko daugiausiai balsų ir po 
rinkimų lyg ir žadėjo laiky
tis demokratiškos konstitu
cijos. Bet tik žadėjo, o gyve
nime jiasirodė -kas kita.

Ghanoje buvo ir opozici
jos partija, bet K. Nkruma 
veik visus opozicijos atsto
vus parlamente sukišo į ka
lėjimą ir opozicijos partijos 
veikimą užsmaugė. Naujai 
laisvę gavusi Ghana nuėjo 
“Lenino kėliais” ir pripažį
sta savo krašte visas parti
jas, bet savo partiją jis lai
ko prie valdžios vairo, o vi
sas kitas kalėjime... Ir vis
vien toks despotukas Aedasi 
esąs demokratinės respubli
kos valdytoju!

Kwame Nkruma ne tik 
užsmaugė opozicijos veiki
mą, bet jo krašte, kaip bol
ševikų diktatūros ar fašistų 
valdomuose kraštuose yra 
tik vienos partijos, Nkruma 
partijos spauda. Opozicija 
spaudoje balso neturi__

Savoj spaudoj K. Nkru
ma yra aukštinamas lyg bū
tų koks imperatorius ar an
tras Stalinas. Jo partijos ra
šeivos jį vadina “tautos kū
rėju,” taip parašyta yra ir 
ant paminklo, kurį pats K. 
Nkruma pats sau pastatė

Santykiai tarp komunistinės Kinijos ir komunistinės 
Rusijos eina blogyn. Komunistinė “bažnyčia” dar nepri
ėjo savo 1054 metų ir oficialiai nėra suskilusi, bet prie 
to einama. Nepraeina dienos, kad Maskvos spaudoje ne
būtų kandžiojami Albanijos komunistai, turint galvoje 
Kinijos komunistus, ir taip pat kinų komunistų spaudoje 
vis dažniau ir pikčiau barami “revizionistai (Chruščiovo 
pasekėjai), imperialistai ir kiti reakcininkai,” verčiant i 
vieną krūvą Maskvos diktatorius ir “kitus reakcininkus.”

Blogėjantieji santykiai tarp kinų ir rusų komunistų 
dar nepriėjo prie atviro skilimo, bet jie prie to eina. Va
karai ne ką gali tą naudingą procesą pagreitinti, nors ir 
labai norėtų tą daryti. Ergelis komunistų eilėse vyksta 
savaime, be Vakarų pagalbos ir ne Vakarų išprovokuo
tas. Kol kas visos kinų-rusų nesutikimų aplinkybės dar 
nėra žinomos, bet jų priežastys glūdi totalitarinės dikta
tūros “organizacijos principe.” Kadaise Leninas sugal
vojo "centralizuotos demokratijos” tvarkymosi būdą re
voliucinei partijai- Tas principas greit išsigimė i centro 
visagalybę ir logiškai j vieno vado vadovybę. Lenino iš
galvotas organizacijos tvarkymasis privedė prie staliniz
mo ir “asmenybės kulto” su visomis jo šlykštybėmis ir 
skerdynėmis. Tas pats išsigimęs ir neišvengiamai turėjęs 
išsigimti Lenino organizacijos principas buvo perkeltas 
j tarptautinį komunistų judėjimą ir priperėjo pasaulyje 
“generalinės linijos” pasekėjų, o visus norinčius savaran
kiškai galvoti išvaikė iš komunistinių organizacijų. Taip 
atsirado iš vieno centro vadovaujamas komunistinis judė
jimas, kūnu ir dūšia atsidavęs ar parsidavęs Maskvai.

Komunistinė Kinija pradžioje irgi vis deklamuoda
vo, kad Sovietų Sąjungos komunistų partijos ir jos vadas 
Stalinas yra “revoliucinis avangardas,” kuri sekti yra bū
tina. Bet po Stalino galo ir ypač po Stalino pomirtinio nu
vainikavimo kilo vadovybės krizė. Maskvos bandymas 
užmozoti akis užsienio komunistams “kolektyvinės va
dovybės” pasakomis nieko neapgavo, nes visi žinojo, kad 
kolektyvinės vadovybės žmonės tik laukia progos vienas 
kitam griebti už gerklės. Pašalinus gengsterišku būdu Be
riją, kolektyvinės vadovybės pasaka susmuko, rietenos 
ir kova dėl vadovybės išėjo viešumon ir toje kovoje nuo 
Maskvos daugiau priklausomi užsienio komunistai turėjo 
pripažinti savo “popiežių” tą iš komvadų, kuris sugebė
jo aukščiau pakopti ir kitus nusmelkti. Bet kinų komunis
tai nematė reikalo tą daryti. Jie net manė, kad jų vadui 
Mao turėtų atitekti komunistinio popiežiaus vieta.. . Prie 
to prisidėjo kinų nepasitenkinimas Maskvos maža para
ma Kinijos ūkiui kelti, taip pat Maskvos nenoras padėti Ghanos sostinėje Accroje. 
kinams atgauti Taiwan salą ir, matyti, daugiau panašių Vienpartinėje spaudoje jis 
priežasčių. Komunistinė Kinija niekada nebuvo Maskvos '■adinamas atpirkėju, ar- 
satelitas kaip Vengrija, Lenkija ar Bulgarija o iškilus Į 
vadovybes knzei ji pasuko nepriklausomu keliu ir pra
dėjo nemaskoliškai aiškinti “šventąjį raštą,” nebematy- 
dama reikalo sekti Maskvos diktatorių vingius ir “švent
raščio” revizijas.

Kinų komunistai juo drąsiau gali priešintis Maskvos 
viršūnėms, nes ir pačioje Sovietijoje diktatorius Chruš- gu tas šešių milionų yalsty- 
čiovas dar nėra baigęs užsmaugti ir nutildyti visus savo belės vadas vakariniame 
priešininkus partijoje. Po “antipartinės” grupės išmeti
mo dar lieka Suslovo grupė partiniame aparate, kuri į po
piežių Nikitą žiūri kreivai ir mielu noru jam pakištų koją.
Tokių neatsivertusių į Chruščiovo politiką yra ir daugiau 
partijoj ir krašte. Kinų komunistai dar gali tikėtis, kad 
opozicija nušluos Chruščiovą ir palaidos jo “revizioniz- 
mą,” o Albanijos nykštukai jau pradeda kalbėti apie at
statymą geresnių santykių su Vakarų pasauliu, nežinia ar 
tikėdamies paramos, ar vengdami visiškos izoliacijos.

Nesantaikos vėžys graužia komunistinį “monolitą” 
ir kelio į taiką, rodos, jau nebėra. Kol kas ir Maskvos ir 
Pekino komunistai lygiai piktai šnairuoja į Vakarus, bet 
kai santykiai tarp jų dar labiau pablogės, tada atsiras no
ras santykius su Vakarais sunormuoti ir gyventi taikoje.

Vakarų pasaulis komunizmo skaldymosi pradžią se
ka su dideliu susidomėjimu ir viltimi, nes visai yra ga
lima, kad nesantaika priešo eilėse prisidės prie pasaulio 
taikos išlaikymo o ilgainiui gal ir prie komunizmo trau
kimosi į savo “natūralines sienas.”

stumi,” arba “išlaisvinto
jas” ir panašiais vardais. 
Tik Stalinas gal turėjo gu
dresnių pavadinimų ir bu
vo labiau liaupsinamas, ne-
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Pagalba kam?
Trys demokratų partijos 

senatoriai, Albert Gore, Phi
lip A. Hart ir Maurine B. 
Neuberger, ragina vyriausy
bę neduoti ūkiškos pagalbos 
tiems Afrikos kraštams, 
kurie negerbia piliečių lais- 

- < vių. Senatoriai nurodo, kad 
jie skaito ūkiškos paramos 
neverta Ghanos valstybę 
kai kuriuos Afrikos valsty- 
vės yra labai apkarpytos ar
ba ir visai panaikintos. Gha- 
ną senatoriai paminėjo tik 
kaip pavyzdį, nes esą ir ki-

Afrikos pakraštyje.
K. Nkruma mėgsta, kad 

ji žmonės garbintų, nes ki
taip jis neleistų, kad spau
da ir valstybinės įstaigos jį 
keltų į padanges, kaip ko
kį brangų daiktą ant šakės. 
Jam statomi paminklai, jo 
vardu vadinamos gatvės, 
įvairios įmonės, jo paveiks
lai yra ir pašto ženkluose ir 
jis garbinamas mokyklose ir 
savo partijos organizacijo
se.

Kadangi Ghana (Aukso 
Pakraščio buvusi kolonija) 
buvo pirmoji kolonija, kuri 
gavo nepriklausomybę iš 
anglų, tai K. Nkruma įkal
bėjo pats sau didelę misiją 
—išvaduoti visą Afriką iš 
kolonialmių valstybių jun
go, bet faktiškai prie kitų 
kolonijų išlaisvinimo jis vi
sai niekuo neprisidėjo. Ki
tos kolonijos gavo neprik
lausomybę be K Nkrumos 
pagalbos ir todėl nemato jo
kio reikalo jam dėkoti ar 
skaityti jį kažkokiu ‘išva
duotoja” Kai kurie kaimy
nai skaito jį pavojingu 
nijaku, kuris nori grobti

Amerikos paramą, bet kur 
piliečių laisvės yra mindo
mos į purvą.

Senatoriai nurodo, kad 
kai kurios Affrikos valsty
bės yra labai jautrios tautų 
apsisprendimo principui, kai i kaimynų žemes. Togo' vate- 
reikalas liečia Angolą ar ku-1 tybės vadai, artimi K. Nkru- 
rią nors kitą Afrikos sritį ir, ma kaimynai, mano, kad 
kartu nerodo nė mažiausio juodas imperializmas nėra
susidomėjimo kai tautų ap
sisprendimo klausimas išky-

geresnis kaip baltas imperi
alizmas ir prieš K. Nkrumos

la Europoj, sakysim, rytinėj«pasimojimus žada ginklais 
Vokietijoj. Toks kreivas• gintis, jei jis nenustos tyko- 
principiškumas atrodo keis- ti Togo įjungti į savo “im

tų valstybių, kurios gauna iš tas, bet Afrikos valstybių peri ją.’

SENATORIUS IR JO BROLIS

Senatorius Everett Dirksen iš Illinois (dešinėj), sena
to republikonu vadas, su savo broliu dvynuku Tomu, 
mini 66 mėty gimimo sukaktį. Juodu piauna gimta
dienio pyragą Pekin. IU., miestelyje.

s a vaite
žodis me pietiniai -demokratai 4r

Susirinkus kongresui po-1 rapublikonai dažnai
sėdžių, prezidentas padarė 
pranešimą apie “Unijos pa 
dėtį” ir suglaustai nupasa
kojo, ką vyriausybė per pe
reitus metus yra atlikusi ir 
ką ji planuoja ateinantiems 
metams. Savo planams vy
kinti vyriausybė ir prašo 
kongreso pritarimo.

Prezidentas trumpai pa
minėjo, kad metus pradėjo
me ūkio “atoslūgyje,” o jie 
baigti ūkio pakilime. Bet tai 
pradžia.

ria ir vyriausybės gerus n<5- 
rus palaidoja?

Spauda rašo, kad Kwame tiems kraštams, paprastai 
Nkrumos didžiausias nusi- jokių politinių sąlygų nesta- 
vylimas buvo Kongo. Jis to. Parama yra duodama ir 
svajojo sujungti savo valsty- komunistiniams kraštams, 
bę su Kongo respublika ir kaip Jugoslavija ir Lenkija, 
su Gvinėja, o gal ir dar ką nors ir buvo kalbama, kad 
nors prisivilioti ir sukurti toms dviem valstybėms pa- 
Afrikos širdyje didelę ir ga- rama nebebus duodama, 
lingą valstybę, kurios prie- Gal ir Afrikoje, kaip ir Azi- 
šakyje jis tikėjosi atsistoti, joje be sąlygų teikiama pa- 
Deja, jo svajonė pasirodė galba ūkiui kelti yra gera 
tik svajonė, neparuošta ne- politika, bet daug kas yra 
priklausomam gyvenimui kitokios nuomonės ir dėl to 
Kongo respublika suaižėjo eina gyvi ginčai, 
iš pirmų nepriklausomybės
dieni}, o K. Nkruma neturi 
jokių priemonių Kongo įvy-

lr♦ i Iz\ io **MUD pOTVinu. V\J
dingo kaip sapnas ir nusi
vylęs Nkruma už tą visą kai 
tę norėtų suversti

(Gera pradžia
i Pradžia padaryta, bet. ir 
.ūkio gyvenime ne viskas 
dar yra tvarkoje. Didelis be
darbių skaičius nedalyvauja 
gerbūvio dalybose, jauni 
žmonės, baigę mokyklas, 
nelengvai susirando darbo. 
Todėl prezidentas siūlo, kad 
tiek bedarbiai, tiek jaunieji 
darbininkai, būtų lavinami 
tiems darbams, kurių yra, 
kad jiems nereiktų be darbo 
vargti.

Švietimas
Prezidentas iškėlė įvai

rius švietimo trūkumus ir 
prašė, kad kongresas priim
tų pernai atmestą įstatymą 
apie viešųjų mokyklų rėmi
mą, o, be to, prezidentas sa
ko, kad. reikia išnaikinti 
krašte suaugusiųjų ųęrąštiū- 
gumą. Nežiūrint priverstųių 
pradžio mokslo, krašte 
nemažai faktiškų beraščių, 
kuriems reikia duoti ‘progos 
suaugusiems pasimokytr. r

Muitų politika
Kalbėdamas apiė muitų 

politiką prezidentas nurodė, 
kad tenka vesti deiybas sų 
Europos Vakarų fepaijtingu- 
siomis valstybėmis ir su jo
mis susitarti dėl prekybos 
mainų galima bus tik tuo a£ 
vęju, jei vyriausybė turęs 
teisę mažinti muitus, mai-. 
nais už galimybę eksportuo
ti Amerikos prekes į Euro
pos rinką. Prezidentas pra
šo tokio įgaliojimo pehJriem 
metams.

Tuo klausimu, be abejo
nės, girdėsime dar didcnių 
ginčų ir daug kas yra linkęs 
abejoti, kad kongresas su
tiktų tokius įgaliojimus du6-

Darbas nebaigtas

Prezidentas priminė, kad 
bėgyje septynių metų kraš
tas pergyveno tris ūkio“ re
cesijas’” (atoslūgius) ir pra
šo kongreso duoti vyriausy
bei teisę mažinti mokesčius, 
kai pasirodys naujo ūkio su- ti. Bet tai spėliojimai, 
šlubavimo ženklai. Kad pa-

PERDAUG ŽMONIŲ
riliCTA

Per 1961 metus mūsų že- 
neokolo- mės gyventojų skaičius pa- 

nializmui, kuris esą sutruk- didėjo* 54 milionais, ir tuo 
dė jam pasidaryti dideles būdu dabar mūsų žemėj yra 
valstybės vadu.. . Todėl jis 3 bilionai ir 50 milionų 
pradėjo linkti daugiau į žmonių. Vietos žemėj jiems 
“Rytus” ir iš Maskvos tikisi dar yra pakankamai, bet 
paramos savo neaiškiems bėda, kad jų daugiausia 
ateities planams jgyvendin- veisiasi ten, kame nepajė- 
ti. Kartu jis laukia ir prašo gdama pasigaminti tiek me- 
pagalbos ir iš \ akarų ir A- džiaginių išteklių, kiek jų 
menka žada jo valstybei reikalinga, ir kad kaip tik
padėti įgyvendinti didelį ir 
ambicingą planą—užtvenk
ti Voltos upę, pastatyti prie 
jos galingą elektrainę ir pa
naudoti elektrą aliuminijui

ten priauga didžiausias pro
centas.

štai ir pernai iš minėto 
prieauglio JAV, Europai ir 

_ kitiems ūkiškai geriau susi-
gaminti. V oltos upės užtven-i tvarkiusiems kraštams len
kimas ir elektrainės staty-į ka tik 13 puse milionų, 0
mas yra didilis užsimoji
mas, ir pareikalaus 366 mi
lionų dolerių. Amerika, po 
ilgoko svyravimo, yra lin
kusi tiek pinigų išleisti Af
rikos supramoninimui, bet 
trijų senatorių pasisakymas 
gali dar tą nusistatymą ir 
pakeisti.

K. Nkruma yra katali
kas, bent išauklėtas katali
ku, bet jis sakose esąs kar
tu ir marksistas-sorialistas, 
o žinantieji sako, kad jis ir 
savo protėvių tikybai ati
duoda prideramą pagarbos 
duoklę ir neatsiklausęs sa
vo patarėjų burtininkų ne
daro žymesnių sprendimų. 
„Giliai tikintis” katalikas, 
marksistas ir pagoniškų bur
tininkų gerbėjas, o kartu ir 
svajotojas, “imperijos” kū

vadinamiems neturtingiems 
kraštams net 40 su puse mi
lionų galvų. Kadangi tuose 
neturtinguose kraštuose toks 
didelis žmonių prieauglis, 
tai tas apsunkina ir pastan
gas pakelti gyventojų gero
vės lygį.

Šiuo metu pagal gyvento-

laikytų ūkio veiklą, prezi
dentas siūlo peržiūrėti mo
kesčius ir tvarkyti juos taip, 
kad ūkiška veikla būtų ska
tinama. Ūkio kėlimas, jo 
skatinamas yra vienas svar
biųjų vyriausybės uždavi
nių. Kartu vyriausybė žada 
siūlyti naują programą že
mės ūkio gamybai tvarkyti 
Prezidentas sako, kad nuo 
1950 metų iki dabartinio 
laiko Amerikos žemės ūkio 
našumas padidėjo veik dvi
gubai ir todėl sunku yra iš
bristi iš perteklių. Gamybos 
kilimu galime visi didžiuo
tis ir galime parodyti komu
nistiniams kraštams, kaip 
jie nesugeba žemės ūkio su
tvarkyti. Bet perviršių rei
kalas turi būti išspręstas pa
gal sveiko proto reikalavi
mą ir vyriausybė pasiūlys 
atitinkamą įstatymą.

*iKaro jėgos sustiprinto*
Prezidentas priminė kran

tui, kad dėl įtemptų santy
kių su Sovietų Rusija Ame
rika turėjo stiprinti .savo 
karo pajėgas ir tuo žvilgsniu 
nemažai padarė. Karo pajė
gų stiprinimas bus tęs&mffe 
ir toliau, kol atsiras galioty- 
bė susitarti dėt auAg&ktih 
vime, arba koi prafeia pay$» 
jus iš agresingo bolševizmo.

Kad netektų susilaukti, lin
kių nesmagumų, kokių sup
laukta savo laiku Korėjej, 
stiprinamos “konveųęienp- 
HnėaP karo
miniais pabūklais 
tos pajėgos. .

Pragraora vykdymas
Plataus pĮežidehto 

Šimo 
trumpai
lių griežtų 
zidento programoje 
pritaikinta
tatymų leidėjų didelės 
gimine 
mos
ir praktiški 
vykinti bus;
gresui vėliau, tad* ir 
rodys, kiek 
pritinti

»«• 
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Cmlėe

Prezidentas užsiminė ir 
civilių teisių reikalą ir ypač 
pabrėžė, kad reikėtų išleisti 
įstatymą, kuris neleistų vie
tiniams valstijų valdinin-

v-

ių skaičių didžiausios yraikams atiminėti piliečiams 
šios 10 valstybių: Kinija — balsavimo teisę pagal savo
700 milionų, Indija —403 
mil., Sovietų S-ga — 210 
mil., JAV — 185 mil.. Ja
ponija — 93 mil., Pakista
nas — 81 mil., Indonezija— 
81 mil., Brazilija — 64 mil., 
Vakarų Vokietija — 50 
mil., Anglija — 50 mil.

rėjas ir diktatorius, valdo 6 jr» 
milionus afrikiečių ir skaito
mas viena žymesniųjų figū
rų Afrikos politinėj padan
gėj. Laimė, kad toks ambi
cingas vyras valdo tik še- 
šius milionus. Jei jis valdy
tų kelius kartus daugiau, jis 
galėtų būti pavojingas Af
rikos ramumui.

Amerikos vyriausybė, kai 
skiria ūkišką paramą Iš

no pavirtą lmy gą**LIETU- Senąją 
VIŲ IŠEIVIJA AMEMCO-

nuožiūrą. Kartu preziden
tas iškėlė, kad vyriausybės 
daug kas jau yra padaryta, 
kad piliečių lygybė darbuo
se, mokyklose, susisiekimo 
priemonėse būtų praktiškai 
įgyvendinta. Tuo žvilgsniu 
daug kas yra padaryta, bA 
dar daug kas lieka daryti, 

e

ęal ten ir

Prezidentas skaito, kad 
pe-Jaenų žmonių gydymas ft se* 

natvės pensijų fondų 
vienas svarbiųjų 
darbų, kurįIMO.

Spėjant ft prezidento Žo
džių, 
telkti
šalininkus, kad 

ie ssnųžmeni
mą gydymą praeitų. Kaip 
tas seksis kongrese,

Amerikoje 
žniau rimt narna, kad at
stovų rūmą*ąetittaa yra fe- 
miai dešinesnis negu krito* 
to gyventojų nuotaika. Taip 
yra lodei, kad raitotą 
venteųai tori žymiai 
nę,

tojai, 
tijft

yra tn
mažą mieetoKų gyventojai 
yra privilegijuotoj padėtoto 
Tas padeda aaprasti, kadai

t
I

1
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KAS~iraEKO NEVEIKIA, 
TO SIOUS NEVEIKIA.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAfiO.

suėmimo atveju
Kaip policija areituoja
Žmonės retai pagalvoja 

apie šią procedūrą, ir kar
tais atsitinka, kad

męs, jis negali daugiau var
toti jėgos, nebent mėgintum 
pabėgti ar priešintumeisi.. 
Toks pasipriešinimas yratais atsitinka, kad ne pa- “ rr .r . 

kliūva į policijos būstinę, ne- )au savWe
turėdami jokio supratimo 
apie savo teises ar apie kal
tinimo rimtumą.

Yra trys prasižengimo su 
įstatymu rūšys, dėl kurių su
pu ima: rimti nusikaltimai 
tftlonies), blogi pašielgi- 
Oiąi (misdemėanora) ir ma- 
žėsni prasižengimai (offen- 
seš). į pirmąją kategoriją 
įeina: tiesioginis nužudy
mas, užpuolimai, pagrobi
mai, pabėgimai ir didesnės 
vagystės. Šie nusikaltimai 
yra .patys blogiausi. Į antrą
ją kategoriją įeina mažiau 
rimti nusikaltimai, kaip 
pav., mažos vagystės. Į tre
čiąją kategoriją, kuriai pri
klauso patys lengviausi nu
sikaltimai, įeina: įvairus 
prasižengimai judėjimo tai
syklėms, rūkymas uždraus
tose vietose, neuždengimas 
šiukšlių dėžių ir kitos "ma-

Ką daryti policijos būstinėje
Suimtas būsi nugabentas 

į policijos būstinę. Ten tau 
bus pasakyta suėmimo prie
žastis ir padarytos nuotrau
kos bei paimti pirštų ant
spaudai. Po to būsi nuvestas 
prieš magistratą. Belau
kiant, kol tave ten nuves, 
turėk galvoje šiuos keturis 
punktus:

(1) Tavo pinigai ir ver
tingesni daiKtai gali būti 
policijos paimti. Tuo atveju 
policija turi tau duoti pa
imtų daiktų sąrašą ir pakvi
tavimą. To pareikalauk.

(2) Tau nereikia atsaky
ti jokių klausimų ar pasira
šyti jokių dokumentų, neat
sižvelgiant, kaip bus iš ta
vęs to reikalauta. Venk da
ryti bet kokių pasisakymų 
ligi turėsi savo advokatą. 
Jeigu iš tavęs bus to reika- 

I lauta, pasakyk apie tai savo

rijose magistratas pagal į- 
statymą turi paskirti advo
katą.

Gavus advokatą ir pasi
ruošus, magistratas darys 
apklausinėjimą. Liudininkai 
liudys prieš ar už tave. Tu 
gali ir pats liudyti kaip no
ri. Aplamai, yra trys gali
mos šio apklausinėjimo pa
sekmės:

Jeigu buvai apkaltintas 
tik trečios kategorijos nusi
kaltimu, tai apklausinėjuaas 
gali būti tuo pačiu metu ir 
teismo sprendimas. Magist
ratas tave ras nekaltą arba 
kaltą, ir pagal tai būsi lais
vas arba nubaustas. Jeigu e- 
si apkaltintas antros kate
gorijos nusžžengimu, magis
tratas laikys tave ligi teis
mo savo ar kitame teisme.

Jeigu buvai suimtas dėl 
pirmos kategorijos nusižen
gimo, magistratas tavo at
vejį paves Jury Komisijai. 
Jury Komisijos sesijos yra 
komplikuotos. Yra pataria
ma stori prieš ją tik pasita
rus su advokatu.

Jury Komisija arba nu
spręs, kad nėra pakankamai

11

VAIRUOTOJAS PATAIKA, KUR NEREIKIA

Kenneth Oeker vairavo satoaoUiį ir kažin dfl kokios 
priežasties įvažiavo į Harvcy 
230 kelio netott Hfcfcapite, Pa. 
kiai važiavo, kad jfa iSverti vieną 
kui kitą ir atsidfat antroje 
no šeima pasiliko antrašu
žeistas. Kaimynai apži&rinija i

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Iš vietos lietuvių organi
zacijų sudarytas Lietuvos 
gelbėjimo reikalams sam
būris, kuris iki šiol veikė ki
tu vaidu, dabar vadinsis A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyriumi. Surinktos aukos 
minint Vasario 16-ją bus 
siunčiamos Lietuvių Tary
bos centrui Chicagoje.

šiemet Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį minė
sime vasario 18 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių salėje (364 
Park St). Tam jau ruošia
masi.

gas — ligonines, mokyklas 
ir tt, kad ateity būtų iš
vengta panašių nelaimią

Pranas Naunčikas 

E. MEADOW, LL, N.Y.

Frary A Clark

zos“ nuodėmės. ________
Jeigu policininkas neuž- advokatui ar distrikto pro-

klumpa antros ar trečios ka
tegorijos nusikaltėlio nusi
kaltimo vietoje, jis papras
tai jo negali suimti, pirma 
negavęs tam teismo įsaky
mo, pasirašyto teisėjo ar 
magistrato. Pagal šį teismo 
įsakymą nusikaltėlis yra kal
tinamas tokiu ar kitokiu 
nusižengimu ir policininkui 
yra nurodyta nusikaltėlį at
gabenti į teismą.
\ Jeigu policininkas tave 

pamato nusikaltimo vietoje 
arba jeigu jis pastebi vien 
tik mėginimą nusikalsti, jam 
nereikia jokio teismo įsaky
mo tave suimta. Jokio teismo 
įsakymo jam nereikia, jeigu 
jis tave* įtaria padariusį pir
mos kategorijos nusikalti
mą. Jeigu pamėgintum at
sisakyti jį įsileisti į namus, 
jis gali įsilaužti pro . duris 
ar langą ar rasti kitokių bū
dų įeiti į namus. Sykį suė-

kurorui (District Attorney).)
(3) Tau galima pasinau

doti vieną kartą telefonu ar
ba duoti pranešimą tam, 
kam norėtum. Todėl polici
jai nusakius suareštavimo 
priežastį, tuojau susisiek su 
savo šeima ar advokatu.

(4) Tu turi teisę prašyti, 
paleisti, užstatant tam tik
rą pinigų sumą kaipo garan
tiją, kad pasirodysi teisme. 
Jeigu tokią pinigų sumą ga
li gauti, tai būsi paleistas 
ligi pašaukimo į teismą.

Už nedidelius nusižengi
mus, kaip pav., judėjimo 
taisyklėms, policija gali pa
ti nustatyti užstato dydį. 
Rimtesniuose atvejuose tei-

įrodyroų prieš tave, arba ras 
tave kalto. Paskutiniuoju at
veju turėsi vėliau stoti prieš 
visą teismą.

NEI9GELBES NE TĖVAS 
SU MAIKIUWAUK£GAN, ILL. DETROIT, MICH.

Bendrovės vadovybė Ka
lėdų proga darbininkams iš
dalino 1700 kalakutų, kuris 
svėrė po 10 svarų. Antra 
„dovana“ buvo — virš 70 
darbininkų atleidimas, bet 
ir jie gavo po kalakutą Bet 
tie, kurie išdirbę bendrovėj 
dešimtis metų, sukrovę ben
drovei šimtus tūkstančių ir 
dėl senatvės išėję į pensiją, 
bendrovės buvo pamiršti. 
Kurgi neužmirš, nes jie jau 
nebegamina bendrovei tūks
tančių.

Mirė Nellie Butkienė
Naujųjų Metų dieną pa

kely į Meadoybroock ligoni
nę mirė Nellie Butkienė, se
kiau gyvenusi Maspeth ir 
Harford Mills, sena Kelei
vio skaitytoja.

Sausio 4 d. po pamaldų 
šv. Rapolo bažnyčioj E. 
Meadow ji buvo nuvežta ir 
palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse Farmingdale, LI., 
N,Y.

Velionė paliko: vyrą Joną 
Butkų,. gyv. Harford Mills, 
dukterį Violą Stankiewi- 
czlenę, 597 Tabor P., E. 
Meadow, su kuria ir gyve
no, ir Helen Larsen‘ienę, 
142 Birchwood Rd., Para- 
muą N. J., ir sūnų Edvardą 
Paranką gyv. 385 Pasceck 
R<L, Washington Town- 
ship, NJ. Jiems reiškiame 
užuojautą

BALTIMORE, MD.

Ir ligoni* be Keleivio
.*1

1 ĮDOMIOS knygos 
f;; ftOMANAII? ,• »* *. - J •. *

fsbbtaa: JO SU- 
otas

fi Vinco Kudirkos 
394 pusi. kaina

.-•Z.V. '
Ali Rfiti, MOTINOS
AN&OS, romanas apie 

meilę, ios tikslą ir
_ _ , Sėuklėti savo vai

ki* pAnais žmonėmis Ir ti
ktais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., karina $4-60.

psl., MA* $2.60,
U-

PILIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 60$ pod., kaina 
$i.«k .

J®
Ignas Motejaitis pernai 

turėjo didelių nemalonumų. 
Birželio 26 d. mirė jo myli
ma žmona Morta, ištikima 
Keleivio skaitytoja, dažnai 
kartojusi, kad Maikis su tė
vu kalba juokaudami, bet 
daug teisybės pasako. Ignas 
ir jo sūnus Ernestas savo 
mylimos žmonos ir motinos 
netekimą labai sunkiai išgy
vena.

Liepos 18 d. savo garaže
rado mirusį nuomininką, 44 

sėjas nustato pinigų sumos' m. amžiaus vyrą, kurį ištiko

MIG
LOTAS RYTAS, lOSpual., 
kaina $2.00.

Tm knygas gailina gauti 
KėkMo administracijoj 
636 Bfeosdaray. Sa.

dydį, ir tu turi teisę iš teisė
jo tuojau sužinoti, kokio dy
džio ta pinigų suma yra nu
statyta. Jeigu neturi galimy
bės pats tiek pinigų parū
pinti, yra galimybė jų gauti 
pas užstatų ”brokerius“. 
New Yorke, pavyzdžiui, jų 
kainos svyruoja nuo 10 do
lerių už 100 dolerių užstatą 
iki 180 dolerių už 5,000 do
lerių užstatą.

Ku vyksta teisme?
Suimtasis asmuo turi būti 

kaip galima greičiau nuga
bentas į teismą. Jis gali būti 
tučtuojau nuvestas į teismą 
Jeigu teismas nėra sesijoje, 
jis bus laikomas policijos 
būstinėje ligi sekančios se
sijos. Abejais atvejais bus 
tau geriau, jeigu tavo advo
katas vyks kartu su tavim 
į teisiną stoti prieš magistra
tą Jeigu nesi pilietis, turė
tum susisiekti su socialine 
agentūra, kuri pažįsta emig
racijos įstatymus, prieš tau 
stojant į teismą

Jei neturi advokato, ma
gistratas turi tave painfor
muoti apie tavo teisę turėti 
advokatą ir jis turi duoti tau 
pakankamai laiko susiieško
ti advokatą net ir tuo atve
ju, jeigu apklausinėjimas tu
rėtų būti atidėtas. O jeigu 
neturi iš ko pasisamdyti ad
vokato ir esi apkaltintas 
pirmos ar antros kategori
jos nusižengimais, paprašyk 
magistratą kad jis paskirtų 
advokatą Kai Įnirtose vals-

širdies smūgis, o gruodžio 
7 d. rytą lovoj rado negyvą 
69 m. Petrą SobĘ, kuris pas 
5gyveno.'.' </•</

Nors pats 1 
jau 74 m., bet visos tos bė-

A. Nakas nusilaužė ranką
Sakoma: „Viena bėda — 

ne bėda, bet kai kelios apsė
dą tai ir žmogų suėda.“

Nors šį kartą ir ne visai
VOip OVOIVinv, miiįiU ott-

trūko. Alfonsas Nakas sun
kiai sirgo, išgulėjo apie dvi 
savaites ligoninėj, apie tai 
jau buvo rašyta. A. Nakas, 
grįžęs iš ligoninės, buvo jau 
visai bepasveikstąs, ir štai 
Naujųjų Metų išvakarėse, 
turėdamas laisvą popietę, 
nutarė pasportuoti ant ledo. 
Ilgai neabejojęs, jis išsiruo
šė į netoliese esančią čiuo
žyklą čiuožti su dviem ma
žamečiais sūnumis Jonuku 
ir Vytuku. Ledas ir oras bu
vo puikūs, bet tuo gėrėtis ne
ilgai teko. Vos apsuk* .Mė
lis ratus apie čiuožyldą jis

_ iš paverg
tos Lietuvos žmonis komu
nistams ir šiandien tebėra 
kaip strypas gerklėje. Pra
džioje jie visaip juos keikė, 
vėliau pradėjo visokiais bo
dais. vilioti grįžti, o dahar įstaiga 23, Venckūno 16, 
jau ne tiek perša kiekvie- žigo 12, kitiems nelietuvių 
nam grįžti, kiek ragina tos rūšies įstaigos, 
„bendradarbiauti“, kitaip 
tariant, tapti jų šnipais.

Tuo tikslu jie leidžia laik- 
raštpalaikį „Tėvynės Balsą“.
Jo redakcija pažymėta esan
ti Vilniuje, bet jis siunčia
mas iš iytų Berlyno, siunčia- Conn. valstijos 
mas ne tik naujiesiems at- baudų per metus surinko 
eiviams, bet ir seniesiems, pusantro miliono dolerių, 
įsidėmėtina, kad Lietuvoje Geras biznis. Vien vairuoto

jai sumokėjo $153,171

Per 1961 m. mirė lietuvių: 
31 moteris ir 28 vynu. Iš 
jų paskutinį patarnavimą

l\«i ivjikz įcuuvjunv

Nuostabi yra čia gyvenan
čių Kačinskų šeimą L Ka- 
činskaą rodos, kovo ar ba
landžio mėn. įkops į devin
tąją dešimtį, nesveikuoja, jo 
žmona jau 3 metai parali- 

ir vra dėlto L. Ka- 
negali be laikraščio 

išsiversti. Jis seniai skaito 
Keleivį ir štai dabar papra
šė mane jam prenumeratą

zt
I)

HARTFORD, CONN

Visaip ten mėginama „žu- 
velę sumeškerioti“, visokių 
išmislų tam reikalui sugal
vojamą nesivaržoma me
luoti... Bet vaisiai, matyt,

. 4a i netikėtai paslydo, krisda
vo jo deane^imom, kas pa- mag atrėmė dešiniąja ran- 
sauly vyksta, todeljis ir be į led ir nuo kūn0

-------- -  — to- lažį j0 ’abu kaulai pe, rf.. menki, todėl sumanė pagal-
J r bon pasišaukti Maikj su

Tuoj buvo nugabentos laikraėtpalaikio Nr. 94
ligoninę, suteikto pagalbų^ g Ke£ivi() paimta

Keleivio • • • 'n ir jo _ 
ti ir tokią didelę knygą — 
St Michelsono "Uetuvių 
išeivija Amerikoje** įsigyti.

jamirita jįak Maiklo 
tėvo: paskufinį kartą jam 
atsiuntė $4,25.

Didelis gaisras ligoninėj, 
kur žuvo 16 asmenų, tarp jų 
vienas gydytojas praktikan- 
tas ir slaugė, atitinkamas 
įstaigas paskatino patikrinti 
gaisro saugumo atžvilgiu 
visas valstijos viešas įstai-

KAA STALINUI 
BUVO MALONIAUSIA

"Nužiūrėti savo 
labai rūpestingai paruošti 
keršto planą negailestingai 
atkeršyti ir tada ramiai sau 
eiti miegoti. Tai yra malo* 
niausiąs dalykaa gyvenime.“

ranka sugipsuotą Nors ir su 
sugipsuota ranka A Nakas 
atsilankė į Detroito L Ben
druomenės surengtą Naujų
jų Metų sutikimo banketą 
nebodamas skausmo.. Rei
kia stebėtis jo kantrumu ir 
ištvermingumu.

Linkime ir dabar A Na
kui greitai pasveikti, o pa
sveikus ir vėl įsijungti į vi
suomeninį darbą 

A

ir kam taip 
kalbėjo, galite sbSmN pi
gi ję Keleivio išleistą knygą 
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą**.

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją apie jos pa
dėtį* kaip bolševikai paėmė 
kaip jie tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos Nevyktas, są
žinės laisvę Irfct. ir 11

Ypąė Nuo metu ji nandin- 
« jOvra JOBkaina % M

BROOKLYN, N.Y.

Juozas Stilsonas namuo
se truputį pavaikšto, bet 
daugiausia guli lovoje.

TARNAUTOJŲ ARMIJA

JAV federalinės valdžios 
valdininkų siu metų sausio 
1 d. buvo 2,437/

Ir steniiuose 
ereliai.

Maikio su tėvu nuotrauka ir 
painėgždžiotąs jų pasikalbė
jimas, išspausdintas praeitų 
mėtų Keleivio Nr. 37/"Tė
vynės Balse“ Maikio tėvas 
sutinka su komunistų aiški
namu nusiginklavimo ir afc 
minių ginklų kontrolės kl® 
simu ir juos pateisiną kad 
sulaužė pasižadėjimą nebe
daryti atomo ginklų sprog
dinimo bandymą 

Tai tuščios pastangoą nes 
šiandien komunistų veid. 
toks aiškus, kad jie niekaip 

o tikslų nebegali paslėp
ti. Juk jeigu vilkas ir lakš
tingalos balsu pradėtų čiul
bėti, mes jo vistiek nelaiky
tume paukšteliu.

Oi L

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St Michelso

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

AKRON, OHIO.

LSS 20kp. pavyzdingi nariai
LSS 20 kuopa Akron, O- 

hio, nėra gausi nariais, be
rods ten iš viso lietuvių ma
dai gyvenama, bet tos LSS 
kuopos visi nariai pareigin
gi, darbštūs ir sumanūs, štai 
jie savo duoklę, kuri pri
klauso LSS CK, pirmyn už 
šiuos ir 1963 metus jau su
mokėjo.

Jos nsryB J. Milicke mi
rė 1961 m. liepos 2 d.

Žymesnieji ir veiklesnieji 
tos kuopos nariai yra šie: 
N. Trumpikas, A. Papeika, 
J; Salasevičius, J. Lukaševi
čius ir O. Lukaševičienė. E. 
Trufnpikienė, P. Gaška ir 
kiti.

Akron, Ohio, LSS 20 kuo
pos pavyzdys sektinas ir ki
toms LSS kuopoms.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $6.00

J.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

parnešė Vita* PeU-

VIENIŠI MEDŽIAI, 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.60

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psL, kieti vir

šeliai, kaina............. $3.60

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psL, 
kaina ................... $3.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

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

NORWOOD, MASS.

Norwoodo Lietuvių Ben
drovės salėje rengiamas įs
pūdingas Vasario 16-tos mi- 
nšjimaą kuris bus vasario 
26 d. (sekmadienį) 4:00 
vaL po pietų.

Paskaitininkas —dr. Br. 
Matulionis iš Rhode Tsland.

Meninę dalį atliks Bosto
no jūros skautų „Nemuno“

J. M.
TBsvra vyra — kaip už mū

są • lė prasto—kaip už kelmo.
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Iš pavergtos Lietuvos
Kaip rūpinamasi žmonėmis

(Elta) Komunistinė "Tie
sa“ 297-tame numeryje iš
spausdino vedamąjį, pava
dintą “Buitinis aptarna\ i- 
mas — ne smulkmena.“ 
Straipsnis, kaip visada, pra
dedamas pagyrūniškais žo
džiais: “Šiandien mes. tar - 
biniai žmonės, gyvename to-

Jonavos miestas. Daugiau 
kaip prieš metus Kėdainiuo- 
. e atidaryta cheminė valyk
la, bet jos paslaugomis nie
kas negali pasinaudoti, nes 
“Cheminė valykla aprūpinta 
tirt šepečiais ir indais. \ teto
je net nėra šulinio. Darbi
ni! kės kibirais nesą vande
ni is Nevėžio. Ateina buiti
nio kombinato direktoriuskiu laiku kai pa, uja ir vy- z Ta.noėiūnas j valvkla> j 

nausybe didaauną iia!bini;;kes. įad jos
kreipia musų buičiai, gero- ‘

JO;
geiai dirba, o valykloje, 
kaip viskas buvo, taip ir lie
ka...“

Daug medalių lietuviams 
sportininkams

(E) Vilniaus radijas gruo
džio 31 d. pasidžiaugė, kad 
praėjusieji 1961 metai buvo 
gausus fnedaliais lietuvims 
sportininkams.Kaip žinoma.

vei. Tarybinė liaudis pa
sieks aukščiausią gyvenimo 
lygi pasaulyje, tary iniai 
žmonės turės geriausias g\ - 
venimo sąlygas“. Toliau 
straipsnyje vienas po kito 
iškeliami faktai apie labai 
blogą, darbo žmonių aptar
navimą, nepatenkinamą re
monto dirbtuvių, pirčių, kir
pyklų darbą, apie apgautus jfe'kovojo sovietų gretose^ 
ir tiesiog apiplėštus žmones. gynė jų spalvas ir pasirodę 

Vilniaus gyventojas kum- užsienio kraštuose būdavo 
štys atidavė^ remontui radi- atžymimi kaip “Sovietų Są

augos sportininkai.“ Atžy
mėtųjų skaičius liudija, kad 
ietuvių tarpe atsiranda vis 
jaugiau pajėgių sportinin

kų.
štai, lietuviai ne Lietuvai, 

oet... sovietams 1961 metais 
iškovojo tris aukso meda
vus Europos čempionatuose, 
i ai du iikluotojai Jukna ir 
Jagdonavičius ir boksinin- 
.as R. Tamulis.

Dalyvaudami Sovietų Są
augos čempionatuose, lietu
viai sportininkai, atstovau
dami pavergtą Lietuvą, iš
kovojo 53 medalius: 21 auk- 
o, 21 sidabro ir 11 bron

zos. Tiek nugalėtojų nesą

jo imtuvą. Remonto dirbtu
vės darbuotojai pažadėjo 
pataisyti per dvi savaites.

“Nuėjau, bet imtuvas ne
buvo pataisytas. Nėra da
lių — atsakė. Prabėgo rug- 
piūtis, rugsėjis, pirmosios 
spalio dienos. Pasibaigė im
tuvo garantinis terminas"— 
rašo R. Kumštys. Ir tik tada 
kai jis sumokėjo remonto 
dirbtuvei (garantinis re
montas turi būti atliktas ne
mokamai) labai išpūstą kai
ną, imtuvas buvo sutvarky
tas.

Šiaulių miesto gyventoja 
nuolatos nusiskundžia, ka< 
beveik visose remonto dirb
tuvėse už tą pati dai lią ter,= 
ka mokėti skirtingą sumą 
dalis jos pasisavinama as
meniškai, remontas būna la
bai žemos kokybės.

Ir taip smulkmena pc 
smulkmenos keliami blog. 
buitinio gyvenimo paverg
toje Lietuvoje faktai. Laik
raštis pripažįsta, kad “suk
čiams, apgavikams, gru 
biems ir netaktiškiems dar
buotojams — ne vieta ten. 
kur kasdien su Įvairiais rei
kalais užeina šimtai darbo 
žmonių“, bet tokie pasipik
tinimai pasilieka popieriu
je... o netvarka taip ir neiš
gyvendinama.

To paties laikraščio 298 
numeryje vėl dedama me
džiaga buitinėmis temom,, 
ir vėl kalbama apie trūku
mus. Naujoje partijos pro
gramoje tarp kitko sakoma 
kad “reikia užtikrinti sai. 
gas moteių darbui namu 
ūkyje sutrumpinti ir paien. 
vinti.“ Tačiau sovietiniai va
dovai labai lėtai sprendži: 
opius klausimus.

“Tiesoje“ rašoma, kad 
Kėdainiuose labai blogai sr 
tvarkytas buitinis aptarna
vimas ir nematyti prošvais 
tės, kada jis pasikeis geres- 
nėn pusėn. "...Prie Panevė
žio, saulei leidžiantis, mote 
rys skalauja šaltame upė.- 
vandenyje baltinius... Tok 
vaizdą galimą matyti kas 
dien. Moterų, kurios po dar
bo ir poilsio dienomis tu.. 
skalbti, Kėdainiuose laba. 
daug, nes ... mieste nėra 
skalbyklos“- pasakoja laik
raštis. Pasirodo, skalbyklų.' 
įrengimo klausimus jai. 
daug kartų svarstė net ke
lios organizacijos, bet nevai
singai. Skalbyklą Įrengti bu
vo pavesta kooperatyvų są
jungai, o Įrengimus jai gavo 
buitinio aptarnavimo kom
binatas. Dviem Įstaigom be
siginčijant kam ir ką dirbti, 
skalbimo mašinas pasiėmė

K H f Zl U n L' J t Ii J IV 1 O 1*1ai.rvcLvciuaic

STEPONAS STRAZDAS PRIEŠ 47 MĖTI S

• iia nuotrauka buvo išspausdinta Kovos laikiasėio sukaktuviniame numeryje 1915 me- 
ais spalio 15 d. Anuomet Steponas Strazdas buvo vadinamas “Sąjungos (Socialistų) po- 
ttu.“ Kairėj Vardūnas—Petras Krutulis, daiar Vilniuje, dešinėj Merkinės Vaidyla— 
įtokas židžiūnas, miręs New Yorke 1955 m. kovo 20 d., abu jie yra taipgi dirbę Ke-leivy.
.s;jCCš XXKXXXXX56XXXXXXS S.“ •=XXX LC “

Steponas Strazdas

AUSTA

Aušta lytas, aušta naujas,
Darbo žmonės jau sukilo.
Eėg upeliais jųjų kraujas,
Baisūs šūviai vėl prabilo.

Tamsos vaikai dūksta, siunta, 
Kulkoms veria jų krūtines. 
Dangus liūdnas, lyg ką junta, 
Tarsi verkia nusiminęs.

Ir medeliai ir žalieji
Liūdnai, liūdnai, rodos, šneka: 
Kam beširdžiai galingieji 
Silpnus brolius muša, plaka?

Ar jiems vietos neužtenka,
Ar neturi kur gyventi?
Kam jie skriaudžia broli menką, 
Iš šio svieto nor ištremti?

Rūsčiai dangus apsiniaukęs, 
Tamsūs debesys jau kyla,
Vėjai ūžia, draskos, kaukia — 
Audra tolumoj prabyla.

Kilkit, kilkit, audros vėjai!
Ei, žaibai, stipriau, stipriau!
Lai pražūva piktadėjai,
Lai išnyksta jie greičiau.

SUSKAMBĖJO KANKLIŲ STYGOS

i aciau sporto rekordų 1961 
netais buvę pasiekta ma

žiau, kaip 1960 metais —iš 
įso jų buvo 115. Penki pa

vergtosios Lietuvos sporti
ninkų rekordai drauge lai
komi ir visos Sovietijos re
kordais.

Lietuviškos staklės
(E) Vilniaus radijo pra

nešimu, Estijoje, Taline įvy
kusioje parodoje, buvo laoai 
geiai Įvertintos dviejų tipų 
oešaudykiinės staklės kaspi
nams austi, kurias pateikė 
i.ietuvos gamybininkai. A- 
o-jjose staklėse šaudyklės 
pakeistos adatomis.

v ienas iš staklių pagami
no Kauno “Kaspino“ labri- 
zo specialistai, o kitas leng
vosios pramonės valdybos 
,-entrinio projektavimo-kon- 
trūavimo biuro specialistai, 
adovaujami inžinieriaus

v lausos.
Lietuviškosios staklės yra 

-16 kartų mažesnės už iki 
iol Sov. Sąjungoje naudo
tis stakles kaspinams austi.
Žvejoja prie Afrikos krantų

(E) Žvejoti sardinių prie 
\ f rikos krantų gruodžio 
neneši išvyko du Lietuvos 
ivejybiniai laivai: šaldytu
vas “Zigmas Angarietis“ ii 
.apitono Č. Budrio vado- 
aujamas traleris “Liudas 
ii a“. Laivai žvejo ja Ango- 

os vandenyse. Kiekvienas 
tti vas turi sužvejoti po
.7,666 centneriu žuvies.

įamžino K. Preikšą

Komunistų Partijos cen- 
ro komitetas ir ministerių 
aryba nutarė Įamžinti ne

seniai mirusio seno komu- 
risto Kazio Preikšo atmini
mą, rekomenduodama Vil
niaus ir Šiaulių miestų vyk
domiesiems komitetams pa
vadinti po vieną gatvę Ka
zio Preikšo vardu, Šiaulių

Sausio S d. rytą Bostone 
savo namuos mirė Steponas 
Strazdas. Jo artimiesiems

jau prieš kurį laiką buvo 
aišku, kad ta baisi valanda 
ne už kalnų. Velionis drg. 
Steponas geso pamažu. Jis 
jau porą metų neišėjo į į 
gatvę, o prieš porą mėnesių 
Puvo paguldytas Į ligoninę. 
Kalėdas jis panorėjo savo 
šeimoje praleisti, čia pasili
ko ir po švenčių be galo rū
pestingai savo žmonos Mari
jos slaugomas, kol sausio 8 
d. amžinai užmerkė savo 
akis.

Draugo Stepono asmenyje 
netekome JAV lietuvių so
cialistinio judėjimo ir lietu
sių socialistinės spaudos žy
maus veterano, šitiem reika
lam paaukojusio visas savo 

, .ėga,.
Drg. Steponas buvo kilęs 

iš Lietuvos šiaurės lygu
mų — gimė 1884 m. gruo
džio 15 d. .Joniškio padan
gėje. dvaro kumečio šeimo- 
e. Tas faktas pasako, ko
jos "saldžios*“ buvo vėlio
jo jaunystės dienos.

Tamsi ir juoda buvo visos 
Lietuvos tų dienų padangė, 
sunkios buvo dienos ir Ste
pukui. Bet jos neužgujo jo, 
lesuklupdė, jis vis kėlė gal- 
ą aukštyn ir i savo pasi
juktą tolimą žvaigždę žiū- 
ėjo ir vis aukštyn kilo. Jis 
tos žvaigždės viliojamas ir 
1905 m. revoliucinėn aud- 
ron nebi jojo patekti, dėl to 
gavo ir žandaro bizūno pa
ragauti, ir kalėjime pasėdė
ti, ir savo tėvynę apleisti.

1966 m. balandžio 21 d. 
jis išlipo New Yorke Į Dė
dės Šamo žemę. Sunkios bu
vo ir čia jo pirmosios die
nos. : teko su paprasta lopeta

ir dalba laužyti uolą po 
Hudsono upe, tiesiant kelią 
dabartiniam požeminiam 
susisiekimui.

Ilgai nelaukęs drg. Ste
ponas Įsijungė i lietuvių so
cialistų eiles, nes su tuo ju
dėjimu buvo jau Lietuvoje 
susipažinęs.

Po metų velionis išvažiuo
ja Į Chicagą ir čia tuoj pa
sineria socialdemokratų sū
kury.

Drg. Steponas neturėjo 
progos jokios mokyklos 
baigti, bet jis sugebėjo 
mokslą rieškučiomis semti 
iš gyvenimo ir knygų, kurias 
mėgo ligi paskutiniųjų savo 
dienų. Jis knygą užsigulęs 
buvo ir tada, kada jo jėgos 
buvo jau visai sumažėjusios.

liau su Kaičių leido Žinias, 
nuo 1925 iki 1930 m. dirbo 
Vilnyje, nuo 1935 m. iki 
194“ m. rudens Naujoje Ga
ri; nėję, o jai užsidarius nuo 
tų metų lapkričio Keleivyje. 
Čia padirbėjęs kuri laiką 
redakcijoje, reikalo spiria-1 
mas perėjo Į spaustuvę ir 
joje dirbo iki 1955 m. pava- 
?a: iu karia išėjo Į pensiją.

Dirbdamas spaustuvinin
ką darbą, jis nuo 1947 m. iki 
1953 m. redagavo Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos leidžia
ma Darbo žurnalą ir, be to, 
dar dažnai parašydavo ge-Į 
rų straipsnių Keleiviui.

Jau minėjau, kad, tik at
vykęs i JAV. velionis Įsijun
gė i Socialistų Sąjungos ei
ies ir jose vaidino žymų 
vaidinei:;. Jis kuri laiką bu
vo Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos centro, Chicagos Vin
co Kudirkos Dr-jos, Drama*

Suskambėjo kanklių stygos, 
Suskambėjo sidabrinės. 
Skamba raudos, skamba ilgos, 
Slenka liūdnos, begalinės. 
Skęsta, žūsta liūdnas aidas 
Tarpe girių šimtmetinių,
Rasa prausias žemės veidas. 
Kiek čia dejų paslaptinių, 
Kiek svajonių, kiek auksinių 
Čia praleista — pergyventa 
Meilės dienų pirmutinių!
Kiek čia dvasiai maisto lemta.
Kiek kartų, kai diena švito,
Saulė skaisti kai žibėjo,
Kai sidabro rasa krito,
Jaunos dienos čia skambėjo!
Bet dabar viskas pražuvo.
Rūstūs vėjai draskos, kaukia,
Rodos nieko nė nebuvo.
Laikas, ak, kaip greit jis plaukia.

(Taip St Strazdas eiliavo daugiau kaip prieš 50 
metų Kovoje, Keleivyje, Aušrinėje.)

užsidaro savo kailyje. Drg. kapinių Bostone kremato- 
Steponas dar su didesniu už- riume ■

PRIE SPAUSDINAMOS MAŠINOS

Steponas Strazdas, kai jis dirbo Keleivyje, stovi prie spausdi
namos mašinos ir varto “šiltą“ Keleivio numeri, žiūrėdamas ar 
viskas išėjo kaip reikia.

sispyrimu žengė demokra
tinio socializmo keliu, ku
riam ištikimas pasiliko iki 
akis amžinai užmerkė.

Baigsiu žodžiais, kuriais 
Šveikauskas atsisveikino su 
velioniu Steponu Forest Hill

“Draugas Steponas Sraz- 
das gal ne tiek buvo geras 
sau, kiek jis buvo geras ki
tiems. Jo atminimas ilgai 
ilgai pasiliks mūsų širdyse“.

J. V-fas

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Pedagoginiam Institutui su
teikiamas Kazio Preikšo 
vardas, o Kultūros Ministe
rija Įpareigojama išleisti 
rinkini "Kazys Preikšas.“

Drg. Steponas anksti pa
juto turįs lengvą ranką, mo
kąs raštu gražiai savo min
tis dėstyti, sugebąs jas net 
sueiliuoti. To meto socialis
tinė spauda gavo naują gerą 
bendradarbi. Jau nuo 1908 
m. Kovoj ir Keleivy randa
me jo eilėraščių, kurių jis 
yra apsčiai prirašęs. Anuo 
metu jį vadindavo Sąjungos 
(suprask: Socialistų) po
etu. Porą jo anuomet rašytų 
eilėraščių rasite šiame nu
mery.

Ilgus metus ir duoną jis iš 
spaudos valgė. Juoda buvo1 
ta duona, bet drg. Stepono 
spaudos darbas dėl to nebai
dė. Jis 1915m. pradėjo tą 
darbą Naujienų redakcijo- i 
je, ten dirbo iki 1922 m., vė-1

tiško Ratelio, SLA kuopos 
ir kt. vadovybėse.

Visi žmonės klysta, tik 
ne visi pajėgia savo klaidas 
pastebėti ir jas pripažinti. 
Drg. Steponas buvo vienas 
tų, kuris drįso prisipažinti 
klydęs ir padarytas klaidas 
stengėsi atitaisyti.

Anuomet ne vieną verž
lų jaunuoli iš rytų ateinanti 
audra buvo pagavusi Į savo 
verpetus. Ji ir drg. Steponą 
buvo nustūmusi Į Vilnį, bet 
jis po kurio laiko susivokė, 
kur pakliuvęs, ir vėl grįžo 
i tą kelią, kurį buvo pačioje 
jaunystėj pasirinkęs. Mas
kvos tarnai ji už tai nuolat 
plūdo.

Šitokiais atvejais dauge
lis nusivilia ir, kaip sakoma,

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

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

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadvray
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass. >
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— Maik, aš vėl ateinu pas 
tave pasikalbėti apie tą va
gių bizni.

— Koki vagių bizni?
— Nu, jau pereitą syki 

kalbėjome, kad vagys, ka

tė visa Amerika.
— Tą chorą, tėve, mačiau

ir aš televizijoj. Buvo kuo 
pasigėrėti. Bet tas choras 
dainavo ne mormonų kara
lystėj, o Salt Lake Lityje,

Mūsų praeity pasižvalgius

Lietuvos
J. Vilu

darbininkijos licijos uoslę atbukinti, kad j
praeitis buvo kovinga. Ko
vota dėl savo padėties page
rinimo ir kartu dėl savo ša
lies išvadavimo iš carinės 
Kusijos okupacijos jungo.

Lietuvos oarbininkija ga
na anksti Įsisavino Vakarų 
nuropos darbininkų sąjū
džio ideologiją, grjstą soci-

ji nesusivaikytų, kur tikrai 
toji knygelė buvo išleista.

O toji knygelė tiems lai
kams buvo labai Įdomi, aky
lai suredaguota, daug darbi
ninko protui ir širdžiai sa
kanti.

Ten įimtai, pagristai bu
vo Įrodyta, kodėl darbinin-į

aldemokratijos pagrindais, kas turi reikalauti 8 valandų į
Apytikriai jau prieš 75 

metus \ ilniuje pogrindyje 
buvo kas slaptuose susirin
kimuose skleidė anas vaka
rietiškas darbininkijos idė
jas. 1887 m. Kaune ivyksta 
pirmas darbininkų streikas.

darbo dienos. Darbininkui 
ne vien tik reikalingas tin
kamas poilsis, bet jis turi tu
rėti laiko ir savo apyvokoje 
susitvarkyti, šviestis, kultū
rėti. Kartu buvo pastebėta 
ir skaičiais Įrodyta, kad 81

POLICIJA IR PIKIETAI

< cikm.iiiiai susidūrė su pikietininkais New \orke prie 
5tn Ave. ligoninės. 200 tos ligoninės darbininku nete
ko darbo virtuvėje it valymo srityje todėl, kad ligo
ninė tą darbą perleido kontraktoriui. Darbininkai, pro
testuodami. išstatė pikietus, o policija nori pikietinin- 
kus savaip tvarkyti.

Sustreikavo Šmidtų metalo ' valandų darbo dienos Įvedi- 
1 perdirbimo Įmonės darbi- mas nepakenkia darbo na-; 
ninkai, o tokių būta per po- šumui. Mat, jau tais metais! 
rą šimtų. Nesunku įsivaiz- Prancūzijos, Vokietijos pra- 
duoti, koks buvo didis var- monės darbininkija kai kur 
gas — be kitų reikalavimų, jau buvo iškovojusi 8 valan- 
buvo reikalauta darbo die-, dų darbo dieną. Dabar tas 
ną sutrumpinti iki 11 valan- reikalas jau praeity. Čia, Velnias ar šventasis

pas carą eidavo su reikalais 
ministeriai, caras juos siųs
davo pas Rasputiną nuomo
nės pasiklausti, patarimo 
prašyti. Ir kai kartą Puriške- 
vičius pasisakė, kad jis vi
suomet yra greitas paklau
syti Rasputino, o ne kieno 
kito patarimo, Rasputinas 
pritarė: Taigi, paklausai 
paties Dievo žodžio, tarto 
per Rasputiną.“ Tas rodo 
Rasputiną tikėjus, kad jo 
duodami patarimai yra Die
vo Įkvėpti.

Tik mažai kultūringoj, 
prietaruose paskendusioje 
valstybėj ir jos caro rūmuose 
iš kažkur atsibastęs žmo
gus galėjo Įgyti tiek itakos, 
Kad nuo jo dažnai priklausė 
pasaulinės imperijos reika- 

l .ų sprendimas.
Bet ir Rasputino žvaigždė 

ilgai nešvietė. Juo jis labiau 
’aisėjo, tuo gausesni darėsi 
jo priešai. Debesys vis tirš
čiau telkėsi virš jo galvos.

V. K
(Bus daugiau.)

1$ ALT VEIKLOS

sėdi džėloje, gali būt šventi, t. tan valstijoje, kurią valdo
rnoi monai.

— Ai- tai tu nori pasakyt, 
kad Zacirkos bartenderis 
meluoja?

— Ne, tėve, aš nesakau, 
kad jis meluoja; bet jis ne-

dų... Streikas užtruko tris.JAV, 
dienas ir dalinai buvo lai
mėtas.

Ir po to streiko 14 metų

turime 40 valandų 
darbo savaitę ir siekiama 
dar trumpesnės.

Darbo našumas nuo to ne-
praslinkus, 1901 m. gale iš- i nukentėjo, darbininkų už

(Tęsinys)
Rasputino įsigalėjimas
1907 m. liepos 18 d. caro

darbiai pakilo, ir pramonės sūnus, sosto Įpėdinis Alek- 
Įmonių savininkai nuostolių seJu< aeatsargiai žaizdamas 
taip pat neturėjo. Darbinin- susižeidė. Gydytojų pastan- 
kų streikais darbdaviai bu- 8OS sulaikyti kraujoplūdį

_____ _ ___ ___ ________  vo priversti daugiau susirū- ouvo bergždžios. Carienė Į-
mas. To laikraščio pirmųjų pinti savo Įmonių sutvarky-.surasti Rasputiną ir ji 
numerių redaktoriai dar gy- mu, geresniu gaminių parda- atvežti i rūmus.
vi. Tai Stepas Kairys ir VIa- vimu, o ne vien sau pelnus Bet policijai lengviau bu-

ejo "Darbininkų Balsas“,
dvimėnesinis lietuviškos so
cialdemokratų partijos laik
raštis, Tilžėje spausdinamas, 
Lietuvoje slaptai platina-

ligonį, lyg visai pasikeitė, jis 
parpuolė ant žemės, susi
kaupė, jo akys žibėjo kaž 
kokia jėga, virpėdamas vi-

1962 m. sausio 4 d. Chica
goje posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Taiybos Centro 
Valdyba — L. Šimutis, E.

su kūnu jis pradėjo melstis. Bartkus, Dr. P. Grigaitis, M.
Nutirpę caras su cariene 

taip pat klūpėjo. Po kurio 
laiko Rasputinas tarė carie- 
nei: ”Tavo sūnus, močiute,! 
ramiai užmigo. Karštis išny
ko... bus sveikas, kol aš jį] 
čia saugosiu4

Vaidyla, T. Blinstrubas, Dr. 
K. Drangelis ir J. Talalas.

Buvo išklausytas ALT Se
kretoriaus Dr. P. Grigaičio 
pranešimas einamaisiais rei
kalais: apie lankymąsi pr. 
m. gruodžio mėn. 11-12 d.d.

Ar neatsimeni?
— Atsimenu, tėve, kad 

kalbėjome, ar vagis gali bū
ti šventas; bet tai nebuvo 
vagių biznis.

— Gal aš negerai pasa
kiau. Jeigu padariau nnstei- žino, ką jis kalba 
ką, tai uskiuzmi. Ale džius
di sem, ta rokunda nebuvo 
užbaigta, todėl aš nuėjau 
pas Zacirką ant rodos. Sa
kau, kaip tu rokuoji. ar va
gys gali būti šventi, kaip 
kardinolas pasakė Volpolės 
dzėlos areštantams, ar ne?
Jis tuoj išsitraukė iš po ba
ro levorveli ir sako: Ve, kai

— Kodėl nežino; 
mormonai nevadina 
šventais?

Argi
save

kia, kad jie būtų vagys. Jie 
yra labai padorūs žmonės. 
Kai Bostono, N’ew Yorko ir 
Chicagos laikraščiai kasdien 
pii mutiniuose puslapiuose 

tik kardinolas pasakė, kad' skelbia užpuolimus, plėši- 
vagys gali būti šventi, tai mus ir žmogžudystes, tai

vo Rasputiną surasti Rusi 
jos neapmatomuose plotuo
se, negu Peterburge.

Jo buvo pilna visose

das Sirutavičius. St. Kai- čiulpti iš darbininkų ilgų 
riui sausio 1 d. suėjo 84 me- darbo valandų, 
tai, o Vladui Sirutavičiui ba- Kartu toje knygutėje bu- 
landžio 5 d. sueina 85 metai, vo pasakyta, kad darbinin 
VI. Sirutavičius žemaitis, St.
Kairys aukštaitis. Abu iš* fc A _ _ .
profesijos inžinieriai. Retai rinti galima tik kovojant, i gonų taboruose. Rasputinas 
kas tokio amžiaus sulaukia Tokios kovos Įrankis yra 
ir dar rečiau kas tokią pla- streikas. Bet streikuojant 
čią ir gilią vagą išvaro tiek • būtina darbininkų vienybė, 
bendrame Lietuvos valsty-' jų organizuotumas. O tai

kai netykotų visokių leng- smuklėse, "linksmybės na- 
vatų. Savo luomo padėti ge- muose“, valkatų urvuose, či

gonų tabor
girtuokliavo, nesuvaldomai

Carienė puolė prie vaiko. Į Vashingtone, kur drauge su 
estų ir latvių centrinių orga
nizacijų atstovais nuėjo Į 
valstybės Departamentą ir 
teikė pareiškimą Pabaltijo 
<raštų laisvinimo reikalu. 
?o to Įvyko Joint Baltic 
kmerican Committee orga
nizuota Willard viešbutyje 
spaudos konferencija. Joje 
dalyvavo apie 60 laikraščių 
ir spaudos agentūrų atstovų.

Aleksejus tikrai ramiai al
savo. Ji pridėjo ranką prie 
sūnaus kaktos ir jautė, kad 
kaištis buvo visai atslūgęs. 
Čia pat stovėjęs caras at
sargiai pakėlė antklodę — 
žaizda buvo buvo aiškiai 
atslūgusi. Caras su cariene 
po trijų ilgų nerimo dienų 
ir nemiegotų naktų pirmą 
kartą nusišypsojo. Carienė

ūžė, paleistuvavo ir, visai 
tuo nešislepuam 
kaip nuo virvės 
pats šėtonas.

Kai jam užeidavo noras

4 VZ »cigucį
— Tiesa, tėve, jie taip 

save vadina, bet tai nereiš- i ^g gyvenime, tiek atskirai 
darbininkijos dirvoje. St. 
Kairys gyvena netoli Nevv 
Yorko, o V. Sirutavičius So. 
Bostone.

Dar bus progos atskirai 
apie tuodu pirmuosius "Dar
bininko Balso“ redaktorius 
pakalbėti ir kartu iš jų iš
girsti, kaip jie Įkurdino tą 
"Darbininkų Balsą“, dide

nusiplikau šitą mormonų laikraščiuose to
Kių žinių ir su žiburiu nerasi, 

tą ginklą Plėšikų ir vagių pas juos nė

aš raidavei 
puštalietą.

— O kodėl 
nusipirko?

— Jis rokuoja, Maiki, 
kad dabar ji gali apiubavoti 
jo paties kostumeriai. Sako, 
kai pirma kardinolas pasa
kė, kad išsigerti ir pagemb- 
leriauti žmogui nėra grieko, 
tai jo saliūne biznis raidavei 
pagerėjo, ba atsirado dau-

jn
a. Ir nėra jaunimo istvirki- jgS Įtakos turėjusi bendrame

mo. Langų niekas nedaužo 
ir susodintų medelių nelau-

nutrūkęs
galima pasiekti tik per savas
darbininkų profesines są- . .
jungas (unijas). O tokiam šėlti, tada ji pagauti nebuvo: nui a^J paa?as 1,’^.sar2”am.a 
darbui vra būtina:

sujaudinta ištiesė Rasputi-1 Jiems buvo atsakyta Į klau-

.į prašnibždėjo: "Tėveli Gri-darbinin- lengva, bet "ochranka“ ne • (
kų apsišvietimas. Socialisti- buvo pėsčia— pagaliau su-,golG» tu privalai pasilikti 
nės, tai yra visuomeniškos rado jį čigonų tabore besiau-: Pa^ mus visados, 
santvarkos, demokratijos čianti su čigonėmis ir atvežė
pradais pagristos, Įgyvendi 
nimas yra Įmanomas tik tarp 
sąmoningų, susipratusių, ap
sišvietusių žmonių.

į caro rumus.
Caraitis buvo sunkioj pa

dėty. Rasputinas, atėjęs pas

Caro dienyne užrašyta: 
"Aš esu susipažinęs su 

"Dievo žmogumi“ Grigorijų 
iš Tobolsko gub. Per jo mal
dą Aleksėj yra išgelbėtas iš

Lengva Įsivaizduoti, koki skriaudžiamas ir išnaudoja- ^ros mirties. • v a p 
Lietuvos gyvenime, o ypač poveiki darė toji knygutė ją mas. Jo vaikams per mokyk- netenka abejoti, kad Kas- 
1905 revoliuciniais metais. J skaitantiems. Ji labiausiai las brukama svetima kalba, putinas^ buvo nepaprastos 

valdžios Įstaigose lietuviui va^los žmogus, savyje jau
nėja darbo ir panašiai. Č1ŽLS ”Dievo valią“, tas ryš-

Yadinasi, "Kas reikia ži 
noti ir atminti kiekvienam

zo, aip šone. evintą „Darbininkų Balsas“ ne-Į skriaudžiamą, išnaudojama 
vaianuą vakare visi jaunuo- buvQ pirmasis Lietuvos dar-’ Lietuvos gyventojų klodągyventojų klodą 

kiją vedė
1896 m. išėjo viso trys "Lie- są, skatino organizuotis, kar

nai jau namie, gatvėmis ne- bininkams skirtas laikraštis. —rlaibininkiją vedė i švie- 
sidauzo.

■ - B.ef ar ,tO,kS, tuviško
kas patiktų, Maiki? Juk jau

kėjo ir iš jo laikysenos, kai 
jis buvo žudomas. Ta jo va-

Darbininko“ nume- tu ragino nusikratyti carinės darbininkui“ knygutė Lie- 108 ga 13 sPin ugningo- 
, . , . . . . . . ... . ... riai, A. Domaševičiaus re- Rusijos okupacinio jungo, tuvos darbininkų tarpe ugdė se J° a .VS€» Jos 1 . ls a* °

giau pijokų. Ale kai pnes niems rei ia pasi in smin i, (jagUOtj jam sustojus eiti, nes tik laisvoje, nepriklau-valstybingumo minti. Tai
Naujus Metus tas pats kai- paso u, par amuo i. * • pasirodė "Aidas Darbininko somoje Lietuvoje darbinin- ir nenuostabu, kad 1905 re
dinolas pasaKė džėloj uždą- — Man tokia tvarka la- j Gyvenimo“ ' ' ‘ ‘
rytiems vagims ir sukčiams, bai patinka, tėve, nes jauni- 
kad jie gali būti šventi, tai ir mas eina šokti ir linksmin-

ir išėjo lenkų kų laimėjimai bus tvirtesni, voliuciniais metais Lietuvos

pavergdavo ir versdavo da
ryti tai, ką jis Įsakydavo ne
išaiškinamos Įtaigos galia.

geras žmogus gaii pasiloka- 
myt ant tavo procės. Valuk 
to jis ir nusipirko levorveli.

tis kartu su tėvais. Devintą 
valandą viskas baigiasi ir 
visi pareina namo. Niekas

— Nejaugi jis savo koštu- negeria ir nerūko. Mormo
meriais nepasitiki? i nai griežtai laikosi Kristaus

— O ką gali žinoti, Mai- į mokslo, todėl ir vadina sa
ki? Juk kiekvienas nori būti ve: kėlesniųjų Dienų Kris- 
šventas. Gali ir geras koštu- taus šventieji, bet trumpai 

sako tik šventieji. Jie neva
dina save mormonais, bet 
vien tik šventais. Matyt, Za
cirkos bartenderis šito nesu
pranta.

— Olrait, Maiki, bet pa
sakyk, kokios jie tautos ir 
kokia jų kalba?

— Tėve, jie yra amerikie
čiai ir kalba angliškai.

— Tai kodėl jie vadinasi 
mormonais?

— Aš ką tik sakiau, tėve, 
kad jie patys mormonais ne- 
sivadina: jie vadinasi tik 
šventaisiais. Gi 
iuos vadina kiti ir tai dėl to,

meris susigundyt. 0 ką tu 
darysi be ginklo, jeigu jis 
Įlįs Į tavo redžisterj?

— Niekus kalbi, tėve.
— Ne, Maiki, tas nėra nie

kai. Zacirkos bartenderis 
yra daug svieto matęs, vadi
nasi, buvalnas vyras, bet jis 
pripažįsta, kad žmonės no
ri būti šventais. Sako, jis bu
vęs moi monų karalystėj, kur 
visi žmonės vadina save 
šventais. Juk tu, turbūt, ži
nai tą karalystė, ar ne?

— Tėve, tokios kaialystės 
nėra.

— Kaip gi tai nėra
Naujus Metus aš pats 
čiau televyžoj, kaip mormo
nų choras dainavo. Juos ma-

kalba vienas numeris "Kau
no Darbininkas“.

"Darbininkų Balsas“ vė- likimas. Esą, 
liau buvo redaguojamas Au- valdomose žemėse 
gustino Janulaičio, jau Kau- darbo žmogus dvigubai yra 
ne mirusio. j________ ______________

"Darbininkų Balsas44 lyg: 
ir paskatino Įvairiais klau
simais leisti kišeninio for
mato knygutes.

Taigi, prieš 60 metų išėjo 
68 puslapių knygutė "Kas 
reikia žinoti ir atminti kiek
vienam darbininkui“. Ją iš
leido L. Socialdemokratų 
Partija.

Nors buvo pažymėta, kad 
ji išleista Paryžiuje, bet fak- 
tinai buvo spausdinta Tilžė
je. Mat, norėta carinės po-

tikresni. Ten prisiminta ir socialdemokratija ryškiau- . 5ai° 1 ūmuose Rasputinas 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos šiai tuose revoliuciniuose nepaprastą pasitikėji-

ir Vokietijos sūkuriuose pasirodė ir savo mą. Bevalis, prietaringas, 
lietuvis Įtaka revoliuciniuose veiks-' jam .pePa^an^aus likimo iš- 

muose pirmavo. Kas visa tai var£intas caras Mykalojus

GERIAUS1A DOVANA

? Per 
ma-

rasti parašė?
— Tėve, jei nori viską ži

noti, nusipirk "Keleivio“ re
dakcijoje knygą "Amerikos 

mormonais Įdomybės“. Tenai sužinosi 
apie mormonus viską. Tik

kad jų šventraštis vadinasi • 75 centai.
"The Book of Mormon“. Į — Okei, Maik, einu nusi- 

— 0 kas jiems tą švent- pirkti.

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos;

Stasio PJichcIsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršcliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio 
jant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
metai", kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

G 3 G Bronrinav.
So. Boston 27, Mass.

dabar mėgina paneigti, kito
je šviesoje parodyti ir nu
vertinti tuos revoliucinius 
metus, kaip neturėjusius jo
kios itakos i Lietuvos vals
tybės atstatymą, tas dirba 
darbą žlibių, kurie gyvena 
be savo krašto rimto praei
ties pažinimo ir kurie neturi 
aiškios ateities, gyvena ta 
diena.

Be tos vertingos knygu- 
, tės, anais metais pasirodė 
tokios pat akylios, turinin
gos, žmogaus vertės suprati
mą ugdančios, pilietiškumą

“Dieno- skatinančios knygelės: "Kas 
iš ko gyvena“, "Triūsas ir 
kapitalas“, "Apie turtų iš- 
dirbimą“ ir kitos.

Jos visos brandino žmo
gaus susipratimą, savo ša
lies patriotiškumą ne skam
biais žodžiais dailinamą, 
bet darbu puošiamą.

nedrįso pats vienas daryti 
bet kuri sprendimą, Raspu
tino neatsiklausęs. Ir kai

•mus, liečiančius Pabaltijo 
;raštų pavergimą, ir išdalin- 
a literatūra apie Lietuvos 
įkupaciją.

Dr. P. Grigaitis taip pat 
pranešė apie dalyvavimą 
VLIKo metinio suvažiavimo 
Jew Yorke diskusijose ALT 

-VLIK santykių klausimu.
Toliau buvo aptarta artė

jantis Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
mas visose kolonijose Ame
rikoje.

Įtemptos tarptautinės pa- 
lėties sąlygose nuolat didė- 
:ant ALT uždaviniams ko
voje už Lietuvos išlaisvini
mą, nutarta kreiptis Į orga
nizacijas, ALT narius ir pa
skirus asmenis ir prašyti 
ALT darbą stiprinti ir remti 
aukomis. Tuo reikalu bus iš
siuntinėti atsišaukimai.

Vykdomojo Komiteto po
sėdyje tą pat vakarą nutarta 
paskirti $400 žurnalui “Li- 
tuanus“ paremti, 

į ALT Vykdomasis Komitetas

Keleivio" 1962 lietų

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

U2S I SAKYTI
“Keleivio" Kalendorius 1962 metams baigiamas 

ruošti. Jame bus daug ir Įvairių skaitymų, infonnacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —So. Boston 27, Mass.
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DR. E. L. KAUKAS

GYDYTOJAS PASAKOJA
KALBAMOSIOS VALANDOS

Eber Landau—E. L. Kaukas gimė Latvijoje 1878 m., 
baigė Tanu universiteto medicinos skyrių, profesoriavo 
'iartu.. Berno. Lozanos. Kauno, o nuo 1932 metų vėl Loza
nos (Šveicarijoj) universitetuose. Mirė Šveicarijoj. Beras
tų savo specialybės klausimais prof. Landau paskelbė ir -i 
pasakojimų knygas: Gydytojas pasakoja 1932 m. ir antra 
daii 1934 m. Iš pirmosios knygos paimtas ir čia spausdina
mas pasakojimas.

Redakcija

Tiesą sakant, tai buvo pirmos jo kalbamosios valan
dos pas save namie. Prieš mėnesi laiko jis grižo su savo 
jauna žmona iš vestuvinės kelionės, o dar prieš trejetą 
dienų prikalė užuolaidas priėmimo kambary. Vakar buvo 
šventa, ir priėmimo nebuvo, šiandien po pietų prasidėjo 
priėmimas. Duryse buvo lentelė, kurioje buvo nurodyta, 
kad daktaras yra nervų ligų specialistas.

Jauna žmona visa išraudusi įbėgo i valgomąjį:
—žinai, mielasis, atėjo šeši pacientai.

— šeši pacientai pirmam kartui — tai neblogai! — 
patvirtino gydytojas, su pasitenkinimu šypsodamasis, o 
paskui pagalvojęs pridėjo: — Gerai, kad aš šią vasarą 
padirbėjau užsieny: vis dėlto specialisto reklama. Už 
gautą honorarą mes šiandien paūšime.

Jo jaunutė žmona džiaugsmingai suplojo katučių.
Iš valgomojo jis perėjo į savo darbo kabinetą. Grei

tai apžiūrėjo savo aparatus, o paskui, kiek galėdamas 
laisva išvaizda, atidarė duris i laukiamąjį kambarį:

— Prašau, kieno eilė?
Duryse pasirodžius daktarui, laukiamajame subruz

dėjo kažkoks ponas su portfeliu ir, smarkiai įeidamas į! 
gydytojo kabinetą, šiam pastarajam padavė vizitinę kor-1 
teię ir greitai kalbėdamas pridėjo:

— As esu geriausiu dulkiu siurbliu atstovas.
— Aš dabar neturiu laiko. Juk tamsta matai, — 

tarė gydytojas, ranka rodydamas į laukiamąjį kambarį.
Apsukrus žmogus jau buvo beišeinąs, jis tik įspraudė 

gydytojui į rankas katalogą ir žadėjo užeiti kitą kartą. 
Jis tik prašė įsidėmėti, kad jo aparatai geriausi ir pigiausi.

Jaunas gydytojas dar nespėjo atsikvošėti nuo nelauk
to svečio, ir pro atviras kabineto duris įėjo dvi gracingos 
damos, meiliai šypsodamosios.

Ėmė kalbėti labiau pagyvenusi, elegantiškesnė.
— Nors mes dar nepažįstamos su tamsta ir su tamstos 

žmona, mes nusprendėme susipažinti labdarybės dirvoje.
Dama pasakė savo ir savo kolegės pavardes. Ta 

buvo žmonos dviejų žymių miesto visuomenės veikėjų, i 
jaunas gydytojas suprato, ko jos atėjo. Jis taip pat dasi 
protėjo, kad čia teks duoti gan didelę auką. Damas ji: 
paprašė į saloną, supažindino jas su savo žmona, pašnibž 
dėjęs jai į ausį, kiek reikia duoti, o pats atsisveikino i
atsiprašė, nes būtinai reikia priiminėti ligoniai.

"vietoj šešių laukiamajame tebuvo trys žmonės. Be 
jaunas gydytojas, vis dar nenustodamas geros nuotaikos 
vė! iš kabineto žvilgterėjo į laukiamąjį:

— Prašau I
Įėjo vedusi pora.
— Prašau sėsti. Kuo galiu patarnauti?
Ji žiūri i vyrą, vyras — į ją. bet niekas nieko nekalba
— Atleiskite, katras esate nesveikas?
— Ji turi nervus, — galų gale sau į barzdą pratari: 

vyras.
Dar nepripratęs prie publikos, jaunas gydytojas, tru 

puti šypsodamasis, pedantiškai pataisė:
— Atleiskite, bet nervus turi visi žmonės.
Tačiau atėjęs pilietis ne mažiau griežtai atsako:
— Gal būt taip turėtų būti pagal jūsų mokslą, tai aš 

atsiprašau, bet aš nervų neturiu, o mano y»ati turi pemelyg 
daug nervų.

— Tai kur yra pernelyg daug nervų? — vėl klausi
nėjo jaunas gydytojas.

— Tai jau rodos, jūsų specialybė, daktare, žinoti, 
kur mano žmonos nereikalingas nervas ir kaip jį gydyti... 
o gal tai ne jūsų specialybė, tai mes nueisime į kitą.

— Jūs neapsirikote, aš nervų ligų specialistas, — 
greitai jį nuramino jaunas gydytojas ir. kreipdamasis į 
pacientę, paklausė ją, kuo ji nusiskundžia.

— Aš skundžiuos savo vyro blogu elgesiu su ma
nim, — paaiškino ji.

— Nėra reikalo svetimam daktarui pasakoti šeimos 
peštynes. Kalbėk apie ką reikia! — pertraukė savo gra 
žiąją pusę pilietis.

Pacientei akyse pasirodė ašaros. Vengdamas stambios 
vedusiųjų nesantarvės, gydytojas vyrui pasiūlė pereiti į 
gretimą kambarį ir ten palaukti. Bet pilietis neklausė: 20 
metų susituokę, girdi, sekretų nebėra.

EINA SVEIKINTI SENĄJĮ KANCLERI

Berniukas iš vienos prieglaudos Bonn'os mieste, užsi
dėjęs kaminų valytojų skrybėlę, eina sveikuti Vokie
tijos kanclerio dr. Konrad Adenauerio, kuris šiomis 
dienomis minėjo savo gyvenimo 86 metų sukaktuves. 
Jis yra vienas iš seniausių vyriausybės vadų pasau
lyje ir dar keta likti prie valdžios vairo iki 1963 m.

PŪGA

Žiema atrišo savo maišą 
Ir beria snegą iš dangaus,
Ir pūga viską taip sumaišo, 
Kad negali atskirt žmogaus
Nuo arklio. Ir nereik atskirti. 
Geriau iš viso nematyt,
Kaip bėga juokdamies į mirtį 
Ir žmonės ir arkliai, mergyt.

Henrikas Radauskas

Svečiai ir televizija
• ---—-----

V. Čekauskienė-Grinkevičiūlė

— Kur taip skubi, Mary
te? Palauk!

— Ach, tai tu. Aldona, 
kaip malonu! Laba diena!
Taip seniai nesimatėm, gal

vis dar negali nuo jo atsi
traukti?

— laip,— juokėsi Mary
tė,— kai jis grįžta iš darbo, 
tai dar kepurės nenusiėmęs 

i jau skuba žiūrėti, kas ten 
rodoma. Tai matai, Aldona, 
nei Mataičiai, nei Januliai 
neturi televizijos. Vieni sa
ko, kad nenorį, o kiti, kad 
jiems tai dar perbrangu. Aš 
galvojau, kad dabar pas 
mus jie gali žiūrėti, kiek tik 
roti. Bartašiai, pavyzdžiui, 
labai dažnai užeina pažiūrė- 

į ti su visa šeima, sekmadie
niais net su vaikais. O Ma
taičiai bei Januliai rečiau 
pradėjo užeidinėti. Kaip pa
prastai, kartais aš sumosiu 
?as mus pobūvį. Ir visuomet 
kviesdavau Mataičių bei Ja
nulių šeimas. Bet vieną sykį 
Mataičiai neatėjo, kitą sykį 

• Januliai neatėjo, o per mano 
ruoštą paskutinį pobūvį nie- 

: kas iš jų neatėjo, 
j — Tai kokia priežas- 
: tis?— sušuko Aldona.

— Tai ir aš save klau- 
*siu,— atsakė Marytė.

— Palauk, papasakok tu 
man, apie ką jūs kalbėjote 
per tuos pobūvius? Ar šoko
te? Ar ponia Janulienė dai
navo?

— Ne, nei kalbėjome, nei 
šokome ir, žinoma, ponia 
Janulienė nedainavo, nes 
mes juos kvietėme tokią die
ną, kada kokia nois ypatin
gai gera programa yra tele
vizijoj. Aš iš anksto paruo
šiau kiekvienam po padėklą 
su užkandžiais — patogu 
valgyti, net prie stalo nerei
kia eiti, galima be kliudymų 
stebėti visą programą.

— Be kliudymų... O ar ne
mėgino kas nors iš jų tą te
levizijos stebėjimą "sukliu
dyti“?

... , . ’ — Taip, iš pradžių ponas
Aldona nustebo. t Mataitis vis mp£rinn Laž.lca
- Kaip? Jie «0?.^k.oipapa^kou, -pafilosof.n.ti' 

jusu? Jus gi ta.p gražiai v>- kajn .fe m 1 Q ja Ja_ 
suomet sugyvendavote. Kas nulienė vfe šnibždėjo ir juo.

- atsitiko.^ i j • i I liėsi su ponia Mataitiene,
užeisim į kavinę pasėdėti - — Tai u yra, kad nieko bet mes »atpratinome.. ,-u03

neatsitiko, jie tik tokie keis-
ti pamažu pasidarė ir nusto-, _ Aha, Maryte, dabar 
jo mus lankyti. Na ja, per man viskag aišku Tavo b{. 
Kalėdas gal jie ir ateis, ir netgi turi teisę ”pyk-

JUOs aplankysime, bet ant tavęs. Sakyk man, 
kažkas ne taip .vra, tų kalbų, k(X]gj tu jg viso kvjeti pas 
to širdingumo trūksta. |save svečius?

— Maryte, to aš negaliu 
suprasti. Kokia nor priežas-

greičiau savo bičiulius pas 
save ir pasakyk ar parašyk 
pakvietime: "Tą vakarą te
levizija neveiks“. Pamatysi, 
kaip maloniai, linksmai ir 
gražiai jūs praleisite laiką.

— Tikrai pamėginsiu,— 
pažadėjo Marytė.

MEDUOLIAI

dos ir kepti 15 minučių 3C0 
laipsnių karštyje.

Meduoliai aptepti šoko
ladiniu liukru, kurta šitaip 
paruošimas:

Viena stiklinė vandens, 
viena stiklinė cukraus ir 
šaukštas kakavos. Visa tai 
pavirinti 15 minučių ir ap
tepti meduolius.

Tik dabar atkreipė mūsų 
dėmesį, kad į Keleivio Nr.
51 išspausdintą meduolių', 
receptą įsibrovė klaida. Ka-1 jami 
dangi tie meduoliai yra tik
rai gardūs, tai čia pakarto
jame tą receptą, tik, žinoma, 
be klaidos. Pamėginkite tų 
meduolių išsikepti..

Imti: stiklinę medaus, 
stiklinę cukraus, 3 kiauši
nius, vieno apelsino (oran- 
žiaus) sutarkuotą žievę, val
gomosios sodos šaukštelį, 
miltų 1 1/2 — 2 svarus.

Medų, cukrų ir sutarkuotą 
žievę sudėti Į puodą ir pa
kaitinti, kol sutirps, nukelti 
nuo ugnies, įberti sodą ir 
kai atvės, sudėti kiaušinius 
ir miltus, išmaišyti ir pada
lyti mtuliukus. Juos dėti 
ant riebalais

PLIKBAJORIS

Plikbajoriai, dar pravardžiuo- 
šunbajoriais, bajorgaliais 

ir kitaip, buvo smulkių Lietu
vos bajorėlių luomas, kuris nie
kuo nesiskyrė nuo labiau pasi
turinčių valstiečių.

Jie patys dažnai turėdavo 
dirbti žemę. Tikrieji bajorai 
skriausdavo juos, neleisdavo 
jiems užimti kai kurių tarnybų 
ir dalyvauti seimeliuose. Z

Bet jie, pabrėždami savo ba- 
joriškumą, rengdavosi bajoriš
kai sukirptais drabužiais ir būti
nai nešiodavo kardą net ir že
mės ūkio darbus dirbdami.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamu* užsisa
kyti “Keleivį.*’ Kaina 

išteptos skar- tam* penki doleriai.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

paplepėti? Jeigu, žinoma, tu 
ant manęs nepyksti!

Jos abi užėjo į kavinę, at
sisėdo už staliuko, užsisakė 
kavos su pyragaičiais ir pra
dėjo kalbėtis.

— Pirmiau pasakyk mar, 
Mante, ka tas reiškia “ar
aš ant tavęs nepykstu“?
Man rodos nėra jokio pa-’ tis turi būti. Papasakok man 
grindo man ant tavęs pykti, apie jūsų paskutihius pasi- 

— Tai tiesa, rodos, aš tau ’ matymus, kaip ten buvo. 
jokio pagrindo tikrai neda-j —Kaip buvo? Nieko ypa- 
. iau. bet. matai, kiti žmonės,‘ tingo nebuvo. Iš mūsų pusės 
iet mūsų geri draugai, be ’ tikrai nieko blogo, tik gero 
:okio pagrindo, gal nepyks-Į buvo. Tu žinai, kad mes pir- 
ta, bet nebeateina pas mus. kerne naują didelį televizi-

Kas jie tokie?
— Pavyzdžiui, Matučių

r Janulių šeimos.

jos aparatą?
— Žinau, žinau,—: atsakė

Aldona.— O ar tavo vyras

— Bet jūsų damai teks nusirengti, man reikia ištirti 
'os vidujiniai organai, — spyrėsi gydytojas.

— Mes juk atėjome dėl nervų, bet ne dėl vidaus 
>rganų! — užsispyrė pilietis. — O jeigu pagal jūsų mokslą 
au to reikia, tai dovanokite — prašau: renkis prie ma

nęs. Pamanyk — tartum būčiau nematęs!
Moteris nuolankiai pradėjo nusirėdyti.

Ji skundėsi skausmais krūtinėje ir pilvo srityje: tiriant 
šiuos organus, be paviršutinio skausmo nieko nebuvo 
ralima rasti. Bet apžiūrėdamas iš oro gydytojas ant vienos 
krūties ir ant vieno priešpečio pastebėjo sukrekėjusio 
kraujo ir mėlynių.

— Kas gi čia?
— Argi jūs nežinote, kas čia? — ironiškai paklausė 

pacientės vyras, čia gydytojas įniršo ir sušuko:
— Aš jus išmesiu lauk. Tai jūs daužėte savo žmoną?
Gydytojo pyktis pilietį paveikė stebuklingai. Jis 

mandagiai pašoko nuo kėdės ir, išsitiesęs prieš gydytoją,

— Todėl, kad jiems ir sau 
malonumą padaryčiau, kad 
kartu gražiai laiką praleis
tume,— atsakė Marytė.

— Visai teisingai, bet ar 
iš tikrųjų jūs taip padarėte? 
Padaryti malonumą! Tavo 
visas malonumas, atrodo, 
buvo žiūrėti televiziją, bet 
tai tu gali ir viena, ar su vy
ru daryti. Jeigu tu kvieti bi
čiulius pas save, tai turi 
stengtis padaryti pinniau 
jiems malonumą pagal jųjų 
skonį ir pageidavimą. Tu, 
pavyzdžiui, puikiai žinai, 
kad p. Janulienė geria tik 
vyną, o kad ponui Matai
čiui uždrausta kava, tai to
kiais atvejais ir atitinkamai 
elgiesi. Bet kada jie ateina 
pas jus ne televizijos žiūrė
ti, bet pasikalbėti, gal ir pa
šokti, tik jokiu būdu ne sė
dėti visą vakarą kaip prikal
ti ir tylėti ir tik spoksoti į 
jiems gal visai neįdomią 
programą, tai tau nė į galvą 
neatėjo?

— Oi, Aldona, nejaugi 
gali būti ta priežastis?.. Be
veik taip ir atrodo. Taip*, 
taip, dabar aš prisimenu, 
kaip per paskutinį pobūvį

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ............... ....................... $4.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 130 psl. 
kaina .......................... ..............  $1.25

DIENOJANT. “krvimešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minima;. 404 osl.. kaina.... $0.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslanm’ 
Kaina ......................................... $0.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS

garuose Anicetas Simutis, daugy 
ė žinių lietuvių r anglu kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly 
404 psl. Kaina ....................... $0.50

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti w 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
320 pusi. kaina ...................... $5.00

MAŽOJI LIETUVA, paraM M. Gim. 
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys tr J. Žilevičius, 320 psl.. 
kaina ..•*•••..«••*•»«••*. $5.00.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
dnoda ištarimą, angliškus pa«ikal. 

bėjimus. Kaina ........... 15 Cnt.

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

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

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

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 420 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

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

TIKRA TEISYBfi APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
labai daug informacijų, 93 psl. 
Kaina ..................................... 60 Cnt

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $6.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $130

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 78 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.....................................$2.60

KODfiL A6 NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, {domūs

tyliai tarė:
— Atsiprašau, p. daktare, aš ją nuskriaudžiau ponas Janulis atsisveikinda- 

mas pasakė man: "Kaip te-
Moteris nusigręžė į šalį ir tyliai verkdama apsirengi. j^tad^ p^aVvoiau
— Ar jūs žinote, kad už tai jus gali patraukti atsako- Rad - ui j- pavydo pra- 

mybėn? — kalbėjo toliau Gydytojas karščiuodamasis. Pa- gneko, kad jie dar neturi 
galiau jis sumojo, kuriuo tonu jam reikia kalbėti su šiuo televizijos. Tai kas man da- 
alkoholiku. i bar daryti?

(Bus daugiau.) — Žinai ką, pakviesk kuo

tai. Kaina
argumen- 
. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pate buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris {įsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys {rištos { viena 
knygų, kieti viriai, 061

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
i* miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.60

ŽVILGSNIS I PRAEITI- K. Žuko I- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai- 
aa ......................................... $8.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkie 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.60

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
>(1939-1945) užrašai. Pirmoji 
Us 453 psl. Kaina................

ŽEME DEGA, 3 Savicko užrašų 
too ii d»li« 414 naL kabia ..

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

ISfiJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kaz
liškio meistriškas aprašymas, luite 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo «•» 
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.06

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

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 16 trumpu 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mt- 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 
kaina.....................................60/

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.66

CEZARIS, Mirko Jesulič 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
$2, ara visos 3 dalys ... UB

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 
viškų ir kitų tautų 
132 puslapiai, kaina

A KISS IN THE DARK, J. J, 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai, 
na Įdėtais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ EB.įjB

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 437 psL Kaina........... *4.06

VT8U0TTNAS TVANAS. Ar _ 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 26 CM,

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pūgai Kautski. rara-

Sūriomis žiniomis papildyta tas 
susimu knygutė. Kaina., tt CM.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. 
E. Vandervelde, vertė Vi

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumus 
socializmo aiškininmas, Kaina 26 e.

JUOZAS STALINAS.
Kaukazo išpooism- • • — aw - - - »— '1HS91JOS aiKKtOrra. Rllnl

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raitai dfl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................ 66 CM.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PAKTUOS PROGRAMINES GAL 
RES, 82 peL, kaina............26 CM.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS 
NEŠIMAS, arba 
ru M ptL, kuinu .. $L8S

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuu 
seniausių laikų iki Lietuvos nu- 
priklausomybės galo 1796 mitute 
Parašė Jonas Karys, daugybė

Užsakymus ir pinigus prašome rfqsti Šuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. BnMMhray------ s------ Ste Boston 27,

i
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Stiprins rusinimo politika
(Elta) Maskvoj nuo gruo- pie tautybių politiką jau 

džio 25 d. vykusioje konfe-j tenka vertinti pozityviau., 
rencijoje ideologijos klau- j Būsimas tendencijas par- 
simams aptarti pagrindinį ; tijos nustatytoje vesti ideo-' 
pranešimą padarė vienas loginės kovos programoje— 
naujųjų partijos ck sekreto-1 kampanijoje dar nušvietė 
rių, buvęs spaudos viršinin- kitos Iljičiovo kalbos min

VIETINES ŽINIOS
duoda didelę 

knygą dovanų
Mišrus Choras atžymėjo 
savo uoliausius narius

kąs Molotovo laikais užsie
nio reikalų ministerijoje — 
L. Iljičiovas. Iš jo kalbos pa
aiškėjo, kad šiuo metu So
vietų Sąjungoje laukiama 
prasidedant didelio masto 
akcijai pilnai įsąmoninti ko- 
munist. ideologijoje komu
nistų partijos narius ir parti
jai priklausančius piliečius.

tys. Jei, esą, kiltų klausimas, 
kaip turįs atrodyti "nusia
linimo“ procesas Teorijoje 
ir praktikoje, tai čia viena 
aišku — partija, pagal Uji- 
čiovą, neleisianti jokios kri
tikos, nukreiptos .."prieš so
vietinę sistemą. Esą, "nusia
linimas“ negalįs būti pahau-

Tokį nutarimą padarė 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopa sausio 14 d. 
susirinkime: visi dabartiniai 
nariai (bet vienas iš šei
mos), kurie sumoka šių me
tų nario mokestį, gauna vel
tui SL Michelsono knygą 
“lietuvių Išeivija Ameriko-

Sausio 13 d. Tautinės S- 
gos namuose Bostono Miš
rus Choras, kuriam vado
vauja komp. Julius Gaide
lis, surengė pobūvį savo uo
liausiems nariams pagerbti, 
na ir kartu su jais visiems 
susėsti jau ne pagal balsus, 
o kaip kam patinka.

je." Tai pavyzdys ir ki- Pobūviui gražiai vadova-
vo jo dabartinis pirminin
kas Vytautas Bruzgele vi
čius. Jis priminė, kad choras 
jau veikia 10 metų (pirmas

Iljičiovas reikalavo: So- . 
vietų Sąjungoje turi būti
vedama beatodairinė kova lĮjlcK
prie* kad ir mažiausi, mei- als^‘ įske e. Ikaruose pa-- 
onalizmo pasireiškim. Jei aebet« relsklls*. k«d Sovję- 
taip kalba paitijos sekreto- tu0S€ esama pnoniųrJcurte

tai, vakarų stebėtojų nera Patenkinti ?,<" gfflh 
ciovo vedamos "nustąnnir 
mo“ politikos apimtimi, ‘nei 
jos pobūdžiu.

toms draugijoms, kaip pa
dėti lietuviškai knygai pla
kiau pasklisti.

(Kadangi tai buvo metinis
susirinkimas, tai iš veldybos jo viešas pasirodymas buvo

_____ prartešimo sužinoto skyrių Brocktone 1952 - —-
J turint per 100 narių. Pernai

L1CDNAS GALAS

Jerry Meadovs, 8 metų 
berniukas iš Baltimore. Md. 
bandė pačiužinėt ant ką tik 
užšalusio ežero, ledas lūžo. 
ir berniukas nuskendo. Ug
niagesiai jį ištraukė iš van
dens...

aukoti po sunkaus darbo 
pelnytą brangų poilsį ir 
skriausti net savo šeimą ir 
kišenę! Koks idealistas tu
ri būti komp. J. Gaidelis, 
kad dolerio krašte veltui sa-

Proga įgyti paveikslą

1961 m. ruoėjo 17-23 dd. 
Bostono Lietuvių Moterų 
Klubas surengė dailininkės
Jarvygos Dobkevičiūtės-

vo laiką gaišintų! O mes jų į Paukštienės iš Chicagos dai-
prideramai neįvertiname, 
palyginti negausiai į jų vie
šus koncertus atsilankome.

J. V—gas

Lankėsi Anglijos 
vadas

nūs, . ___
nuomone, vėl turėtų išblėsti 
ne rasų tautų viltys dides
nės politinės ir kultūrinės 
autonomijos kryptimi. Tos 
viltys buvo atsiradusios kai 
kuriose sovietų imperijos 
pasienio srityse, ir jas suža
dino antroji "nustalinimo“ 
banga. Aišku, kad iš naujo 
atgijo Stalino dvasia, išryš
kėjusi Maskvos vestoje tau
tybių politikoje ir siekimuo
se plėsti rusifikacijos pa
stangas bei centralizmą. Nė 
vienu žodžiu Iljičovas sa
vo klausytojų Maskvoje ne
įspėjo dėl didžiarusiškojo 
šovinizmo pasireiškimų ir 
dėl rusifikacijos tendencijų, 
tuo tarpu Lenino laikais to
kių įspėjimų nesidrovėta.

ĮDOMI KNYGA

Perskaičiau Stasio Mi
chelsono parašytą 500 pus
lapiu knygą "Lietuvių išeivi
ja Amerikoje“ ir patariu ją 
kiekvienam įsigyti ir per
skaityti. Joje rasite tiek 
daug įdomių dalykų apie 
lietuvių praeitį Amerikoje, 
o svarbiausia, kad apie vis
ką rašoma labai sklandžiai, 
suprantamai.

Nors aš pats atmenu, kaip 
prieš 60 metų dirbom po

lės parodą, kuri labai pasi 
sekė—net 16 jos paveikslų 
buvo parduota.

Grįžusi i Chicago daili-
------- ninkė J. Paukštienė Klubui
darbiečiu į padarė staigmeną: jo veik

lai paremti jį atsiuntė $25 
dovaną, kuri prieš Kalėdas 

Praeitą savaitę Anglijos pasiųsta ligonims Vokietijo- 
darbiečių vadas H. Wilson, je, o taip pat pat paveikslą, 
kuris būtų užsienių reikalų' kuris buvo išstatytas paro- 
ministeriu, jei darbiečiai lai- doje—Ankstyvas pavasaris 
mėtų rinkimus, Brandeis u- pne ežerėlio.—aliejus, 
niversitete skaitė paskaitą ir BLMK nuoširdžiai dėko- 
aiškino darbiečiu pažiūrą ja dail. -J. Paukštienei už jos 
Įvairiais užsienio klausi- širdingumą ir klubo 

i veiklos įvertinimą. Deja, jis 
patalpos, kur 

narės galėtų tuo dailės kū
riniu gėrėtis, todėl nutarė 
duoti progos jį įsigyti, kas to 
norės, laimėjimo būdu, o 
gautas lėšas sunaudoti lab
darybei. Kam jis teks, suži
nosime klubo susirinkime 
sausio 28 d

m. vasario 
10 d.), piima Vyrų Choro 
vardu, o jau 3 metus Bosto
no Lietuvių Mišraus Choro 
vardu.

Valdybos vardu jis įtei
kė menišką medinę lėkštę1, 
“uoliausiam choro nariui, 
nepraleidusiam nė vienos re-

mais — Europos muitų uni 
jos, imigracijos Į Angliją netul-j savo 
suvaržymo ir kt.

Jis dar kalbės New Yor
ke, Chicagoj ir Washingto- 
ne ir sausio 21d. grįš namo, 
nes sausio 23 d. vėl praside
da parlamento posėdžiai.

mirė 4. narni: Antanas Pas
tolis, Aldona Alseikaitė, An- 
tana£ Stančikas ir Petras 
Liaudanskis. šiais metais 
mirė Steponas Strazdas. Vi
sų mirusiųjų atminimas pa
gerbtas minutės susikaupi
mu. Mirusiųjų vietos papil
do nauji nariai—ir šiame 
susirinkime įstojo 4 nauji 
nauji nariai.

Per me,tus buvo šeši susi
rinkimai, surengtai banke
tai, 1 gegužinė. Kuopa au
kojo Balfui, Altui, sergan
tiems draugams (S. Kairiui, 
ir J. Y. Stibonui ir kt) ir vis 
dėl to kuopos iždas liko 
tiek pajėgus, kad gali vi
siems nariams duoti dovanų 
minėtą brangią knygą.

Apie LDD suvažiavimą 
trumpą pranešimą padarė ! 
N.’ Jonuška.

| šių metų valdybą brink
ti: Pirai. Vyt Jackūnas, vi
cepirm. St. Janeliūnas, sekr.

peticijos — choro vadovui lietuvių sielose lietuvybės 
majestro Juliui Gaideliui, o ugnelės rusenimą.
11 choristų, kurie be pert-j Choro pirmininkas V. 
raukos 10 metų dainuoja, Bruzgelevičius, lyg atsiliep- 
chore, atatinkamus raštus, damas į choro vadovo ir sve- 
kaip “padėkos ir įvertinimo: čių kalbas, pasakė, kad cho-

Pabaltiečių susirinkimas

10-12 valandų ir už tai gau- 
davom 7-8 dolerius per sa-

Kremliaus vaitę, kaip vargingai gyve-į N. Jonuška, fin. sekr. Vin- 
. i- i ižd. Casey Ja

ženklą:" Juozui Baškaus- 
kui, Ferdinandui Smitui, A- 
leksandrui Padagui (jie vi
si į repeticijas važinėja iš 
Broektono), Vladui Norei
kai, Juozui Kaminskui, Pra
nui Šimkui, Lionginui Izbic- 
kui, Vytautui Eikinui, Hen
rikui Čepui, Petrui Šauliui 
ir Vaclovui Valatkevičiui.

Ta proga chorą gražiais 
žodžiais sveikino poetas, so
listas Stasys Santvaras, iš-

bet dėl to, kad myli dainą, 
kad jaučia savos dainos 
reikšmę ypač svetimame 
krašte gyvenantiems ir to
dėl yra pasiryžę ir toliau to
kia pat meile tą dainą puo
selėti.

Jis, beje, padėkojo vy
rams, kurie leidžia chore da
lyvauti savo žmonoms, o 

keldamas choro darbo reik- ypač žmonoms, kurios nė

šį sekmadienį, sausio 21 
d. 3 vai. popiet Tarptautinio 

ristai gaišta ilgas valandas Instituto patalpose (190 
repeticijose ne dėl to, kad i Beacon St.) bus N. Angli- 
neturėtų kur laiko praleisti, '• jos Pabaltiečių Draugijos 

su muzikine 
įprastu pasi-

susirinkimas 
dalimi ir su 
žmonėjimu.

Visi kviečiami atsilankyt

Suspendavo Darbininkų 
Tarybą

J LJ L) l\ .4 i

• Dabartiniams 
valdovams yra brangi kiek- nom, kaip siekėm šviesos, 
viena užuomina apie siekti- kūrėm įvairias draugijas ir 
ną rusifikaciją, tegul ji bū- t.t., bet malonu paskaityti, 
tų ir Stalino — niekadėjo nes visa tai toj knygoj taip 
raštuose. Štai dabar Iljičio- gražiai aprašyta. , •. 
vas pasmerkė paskutiniuo-, Rdkia gį. Mich2
sius Stalino rastus ūkio, ide- uip
ologijos ar užsienio politi- a mQsų praeitj - - -
kos klausimais, tačiau su pa- di ir
sigardziavimo jausmais ir k perskaitytų- 
be jokios paniekos jis kalbe- - r . Jt
jo apie Stalino skelbtas kal
bos mokslo teorijas. Jos ir 
dabar esančioes aktualios, 
nes jose rasime minčių apie 
rusifikacijos programą. Sta
lino veikalas apie "Leniniz
mo klausimus“ ir jo raštai a-

JUOZAS STALINAS

smę lietuvybei išlaikyti ir 
linkėdamas nepailsti lietu
višką dainą Ir toliau puose-I ii*:! įvu. i

trukdo savo vyrams, choro 
nariams.

Ar reikia priminti,

Kristoforas 
Roslindale, Maaa.

PABĖGĖLIAI IS ROJAUS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la

idomu paskaityti Kelei- 
prieš 15 metų išleistą

knygelę —
JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU* 
KAZO RAZBAININ
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!

L

l'ž ką jam fiigą moka

Prancūzų mokslininkas V. 
Diuvalis, dirbęs Vienoje kara
liaus bibliotekininku, visada at
virai prisipažindavo, jei išsamiai 
nežinodavo kurio nors mokslo 
klausimo. Jis tiesiog atsakyda
vo ’’nežinau.“

— Bet.— Įdžeidė kartą vie
nas interesantas, gavęs toki at
sakymą,— karalius jums moka 
algą už tai, kad žinotumėte.

— Klystate, pone. — kukliai 
tarė mokslininkas: — karalius 
man moka tik už tai, ką žinau.

jis panorėt i mokėti 
tai. ko aš nežinau, iam nėr 
kaktų visų pasaulio pinigų.

AFL-CIO prezidentas 
Meany suspendavo Bostono 
Darbininkų Tarybą, kurią 
sudaro daugiau kaip 150 
darbininkų unijų atstovų, ir
paskyrė įgaliotiniu Frank- jeįgu 
lin Murphy, kuris turi tgyy- 
bą pertvąarkyti.

Šitokia Meany elgsena yra 
susijusi su tuo, kad kai kurie 
Bostono Darbininkų Tary
bos vadai nederina savo 
veiksmų su unijų vyriausio 
centro nustatyta politika, 
kiek ji liečia vežėjų uniją.

Vežėjų unija iš AFL-CIO 
yra pašalinta, o Bostono 
Darbininkų Tarybos vadai 
su ja dar vis bičiuliavosi.

neliūnienė. viską damą Ir toliau puošė- Ar reikia priminti, kad
Nutarta rengti kortų va-j lėti................................... j dainininkai negali tik kal-

karą, rengimo komisą jon iš-i Be jo, sveikino Lietuvių bomis pasitenkinti. Aišku,
• 'ka(j po kalbų buvo dainų.

Visų pirma padainavo nau
jai sudarytas kvartetas (Vi
da Mališauskaitė, Vyt. Ei- 
kinas, Pr. Šimkus ir Jonis 
Grinkus), vėliau visas cho
ras užtraukė porą Strausso 
valsų, o tada jau prasidėjo 
viso repertuaro pakartoji
mas.

Moka mūsų choras gra
žiai dainuoti, moka jis ir 
gražiai savo tarpe pasilink
sminti.

Iš pobūvio namo ėjau gal
vodamas: Kaip reikia mylė
ti lietuvišką dainą, kad išti-

Vadelis, J. Tuma-j Piliečių Draugijos pirmi- 
vicienė ir C. Janeliūnienė, o ninkas Edmundas Ketvirtis,
rinkti A.

gegužine rūpintis pavesto
N^ Jonaškai, V. Jackūnui, S. 
JąnelJūnui ir A. Vadeliai.

• r r - t. ■ - * •“ *
Anestai pasiūlius, pa

skirta Altui $25, kurie bus

atsilankęs su savo žmona 
Paulina, ir Keleivio redak
torius Jackus Sonda, kuris 
pažymėjo, kad Keleivis vi
suomet rėmė choro darbą ir 
jį rems, kad choras galėtų

VIENYSTE! 
leidimą i
FIRV » p: *1 

CVS i I.!

TURINTI 
r xnvTA 
- ri IŠM

ETU V A

uz

itofttf taihiflt Lietuvis, ne .
priklausomybės paskelbimo lr toliau taip sėkmingai sa-
sukakti.

2—M

(E) Praėjusiais‘mėtoto į 
Vakarų Vokietiją iš sovietų 
okupuotosios dalies atbėgo 
207,026 žmonės^.StattotBtos 
duomenimis jų tdrpe buvo 
32,858 vieniši jaunuoliai 
1960 metais buvo» 
truota 199,188
Daugiausia pabėgėlių atvy
ko 1961 m. rugpiūčid mėn. 
Jų buvo 47,433..

Ulbrichtas 
paskelbtame strai
pažino, kad darbo 
masiniai pasitraukt® 
Vokietiją sovietinės 
ūkis dėl to patyręs 30 
ardų markių (rytų) nuo
stolių. Dėl to reikėjo ir "ki
nų siena“ atsitverti nik) ‘Va
karų.

GAVO KVIETIMĄ

M Kai

Biokyktaa klasėje, gavo pa- 
krietbaą B Nev

įvo svarbų darbą dirbti.
Priverstas kalbėti choro 

vadovas kamp. Julius Gai
delis linkėjo chorui su nau
jais metais vėl atsinaujinti 
ir vėl naujus 10 metų taip 
dainuoti, kaip dainavo per 
praėjusius 10 metų, nes toi 
mūsų,—dainininkų, parei
ga daina padėti palaikyti 

KNYGOS JAUNIMUI

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

UtLYNI KARVELIAI. Aloyeo Ra 
Nno apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina ....................................... t ISO

NAKTYS KARALISKIUOSE. Lia 
da Dovydėno apysaka. 16S psl.

rus metų metus galėtumei

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 ju dėti; patartina vartoti su me
dum. Kaina $1.25. Visada gaunama
pas FLORAI. HERB CO. Dept. 5 

J. Skinderis
P O BOK »5 CLINTON, INU.
Kanadoje dėl pašto išlaidų 50 cen-

12.00 tų brangiau.

AMERIKOS ĮDOMYBES

K. Šeštokas pasveiko

Dvi savaites gulėjęs ligo
ninėje dėl susižeidimo K. 
šeštokas jau vaikšto.

Alkanam duona rūpi.

Vedybos
Noriu susipažinti su lietuve moteri
mi. gali būti ir su vaikais. Aš .'{0 me
tų gyvenau Detroite, o dabar gyve
nu vietoje, kur nėra lietuvių. Rašyki
te šiuo adresu:

M r. J. Zig
4927 W. Commerce St.,
San Antonio, Testas

Prašykit pilnu informacijų

C R A .M E R C Y
71, BROAD STREET 

NEVV ARK. s EW J i jtSEV
Įsteigta ir. <* tais

MES ATLIEKAME 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

9 Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalviu
• Programų ar plakatų

•

• Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio" spaustuvė padarys TaMnaa 
ir prisius. Prašome kreiptto fino

CM E. Broedwaj,Se. Tt, j

felyvasti je 
Ji

giminaitė.

SKAITYK STASIO WD* 

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRBAIS

Parašyta S. MICHELSONO
Ameriko*, Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai noo Atlanto iki Pacifiko; 
DarMaiakų fabrikai Vakaroose; "Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie HoDywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikoe dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Kulių kava;

&aaorBMnus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ns, kuriame žmogus neskęsta ;

NeMnmtuoti Tssae valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip fyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs pošemlų urvai; 
Upė ps šerne; Žuvys be akių...

.......... rtiųldatų, laug kitų įdomybių! Sa
Knyga jau išėjo. Utoiaalduaienia knygą tuoj pat 
arančiaine. Kainą 76 cantaL

“KELEIVIS"
So. Bosboo 27, Mase.

DĖMESIO
LAIKAS

Antras Svori’> 
mų tomas. 358 į 

kurioje ai i’ * 
našyslės lie'i;i; . 
Vienas skyrius 
na mūsų Vieš;:; 
trąji Atėjima: 
e smtdkmeniš 

apie Biblijos Ai 
yra. kur jis yra. 
ir t. p. Kny;za a 
drobės apdar: - 
sakymus si'i '■ i' 

T.. B. S. A. 
212 E. 3rd 
Spring Va!’'

LIETUVIAMS
PRISIARTINO

• sėjo Studijavi- 
• [■ - ..ją. Knyga, 

a B;! ij’05 pra- 
- mūsų laikus, 

ai aiški- 
': Jėzaus an-

• •• skyriu- 
• i aiškinama 
::•••istą. Kas jis 

1 ' io darbai,
<lai
Kr

tvirtais 
a 51. Už- 

o adresu:

treet
5 III. (52
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia netartas bendram lietuviukam darnni, auiriėjt 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA UYVYBCS APDRAUDA IK: >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 510.000 deėimčiai 

ir dvi dešini metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpirimaa atei
čiai.

8LA—SVEIKATOS ir NEIKIM ING V ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 1325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAM A ir NEPRA 
BASTIN A. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik 
gflln senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda? va'ite gau 
ti SLA kuopueee, kurios yra visose žyme?ne«e lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro Rašykite tokiu adresu*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WeM 30tb Street, New York 1, N. Y.

■BBBMemMaeBBMSSSSSMSSSSaSQQO«rzyyvrziMMM^



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Palaidojome drg. St Srazdą Nuoširdi padėka

Merki* geriausias JAV 
komandoje

raščius informuoja apie' vybės narys, buvo N. Angli- 
šachmatų pasauli. Jis su pa- vicepirmininkas, tris kartus 
sididžiavimu pamini kiek- buvo išrinktas Mass. rinkti- 
vieną lietuvio laimėjimą toj nės vadovu, kuri tada 3 kar- 
srity, bet nenustoja sielotis tus laimėjo prieš Connec-

Sausio 11 d. buvo pasku- Nuoširdžiai dėkojame vi-

Nr. 3, Sausio 17, 1962

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 uz viską—galima motieti po $1.25

per savaitę 
HA 6-3900

valaikį aukoja šachmatams
ir su jais susijusiems admi
nistraciniams reikalams. Jis 
pats prisipažįsta; kad šach
matai yra jo gyvenimo neat
skiriama dalis.

Žinoma, aš nesuminėjau 
dar daug ko iš K. Merkio 
veiklos, kuri verta visų dė
mesio.

Z.

Yl pasaulio koresponden- 
cinėse šachmatų pirmenybė
se Kazys Merkis iš So. Bo- ir nepakankamu šachmati- ticut rinktinę, 
stono žaidė JAV komando- ninku prieaugliu. Jis sako: K. Merkis yra ir mūsų 
je. kuri buvo septynių vals-: "Gyvenam iš seno kapi- FASKo šachmatų vadoVas. 
tybių grupėje (komanda 6 talo“. Kartais karštą vasaros po-
žaidikų). Merkis iškovojo" K. Merkis plačiai žino- pietę gali Merki sutikti So. 
pirmą vietą tarp trečios len- mas visų Bostono šachmati- Bostono paplūdymy. Aišku, 

nuolatinis jis ir čia be šachmatų neišsi- 
šachmatininkų vado- verčia. Jis beveik visą lais

tinė draugo Stepono Strazdo siems giminėms, draugams P-ną uną «... mas visų oosumo
11- - D r— 1 i»- nfl7ioamwm< L-nrUdalv tos žaidikų. Lentele atrodo ninku tarpe. Jiskelione Bostone, kur jis is- n pažįstamiems, kūne daly- . - . -Y •,,, . ._ '__ ... šitaip: k. Merkis 4* Mass. šachmatinigyveno 19 su virtum metų. 
Tą dieną ji didelis giminių, 
draugų ir bičiulių būrys iš 
Bai acevičiaus laidojimo i- 
staigos palydėjo i Forest 
Hill krematoriumą.

Išlydint atsisveikinimo žo
dį tarė Stasys Michelsonas 
ir Jackus Sonda, o kremato
riume Pranas Šveikauskas.

Vėliau velionio šeima — 
žmona Marija ir sūnus Eu
genijus laidotuvių dalyvius 
pavaišino P. Peldžiaus 
Strand Cafe valgykloje

Sveikina Michelsonus

va vo mūsų mylimo vyro ir ;iltal{): K- Merkis 4> 2 
tėvo Stepono Strazdo še r- tat^;; • *Jaiicl5’ .^.uSos|^vl’ 
menyse ir laidotuvėse, at- Ja- 3’?. H: Fabl^c?us’ VaTk- 
siuntė gėlių, ramino mus sa- ostija, u P. Cherta, Is- 
vo užuojautos pareiškimais. baniJ<L P° ta^us, toliau 
Ačiū visiems, kurie tuo ar kanadietis F. Schulz. ai gen-v įsiems, 
kitu būdu stengėsi mūsų di
delį liūdesį sumažinti.

Žmona Marija ir sū
nus Eugenijus.

Dar apie Kalėdų eglutę

Mūsų organizacijos veikliam nariui. Centro komiteto 

buvusiam nariui, LDD leidiniu redaktoriui

STEPONU STRAZDU mirus.

jo žmonai Marijai ir sūnui Eugenijui reiškiame musu gilią 

užuojautą ir kartu liūdime

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro komitetas

Lietuvių evangelikų 
pamaldos

S. ir M. Michelsonai gavo 
dar daugiau sveikinimų jų 
gimtadienių sukakties pro
ga. Iš Miami juos sveikino 
Vladas Klemka, Kazys ir 
Juozas Ti-ušai, Vincas Jan
kus, Pranas Mockus, J. M. 
Nevis (vyras su žmona), A- 
leksas Ambrose (chicagie- 
tis), Alex čižauskas su 
žmona, K. B. Kriaučiūnas, 
A. Kirtiklis, A. Kadsel su 
žmona, Petras Bukis, Au- 
gust Balčiūnas (atholietis), 
Sallv Ainoris, M. ir A. Alek
nos ir Leonas J. Stasiulis.

Michelsono pusseserė Kas
tancija Kanaukienė su sū
num sveikino iš Chicagos, o 
Vincas ir Ona Amsiai iš At
lanta, Ga., atsiuntė net Pea- 
ęano riešutų iŠ savo sodo. 

Abu Michelsonai visiems 
taria nuoširdų ačiū! Jie dė
koja ir Valentinai ir Stepo
nui Minkams už jų sukak
čių paminėjimą radijo pro
gramoje, o taipgi ir J. ir J. 
Talalams už gražų sveikini
mą.

Išvažiavo į Shenandoah’rį

Anksti sekmadienio rytą 
d r. A. L. Kapočius su žmo
na ir seserim M. Michelso- 
niene išvažiavo į Shenan- 
doah’rį, kur mirė jų vyres
nioji sesuo Marija Kalen- 
kauskienė. Sugrįš trečiadie
nį.

Motery* senate

tinietis Marcussi ir australas 
Laughton. Kiti JAV koman
dos dalvviai sužaidė blogiau 
ir komanda į pirmenybių 
baigmę nepateko. Į baigmę 
iš šios grupės kvalifikavosi 
tik Vak. Vokietija ir Ispa-

--------  rija, o K. Merkis sudorojo
Praeitą kartą buvo rašyta abu tų valstybių žaidikus. 

apie šeštadieninės mokyklos čia galima pasidžiaugti dvi- 
eglutę, kurios programą pa- gubu bostoniškio laimėji- 
ruošė mokytojai, o visu kitu mu: patekimu į komandą ir 
šios vaikų šventės suorgani- geriausiai pasirodžiusiu. Jis 
žavimu rūpinosi Tėvų Komi- daugiausiai surinko JAV 
tetas. Čia norima paminėti, komandai taškų ir vieninte- 

' kad šių metų vėl tikrai veik- lįs iš komandos iškovojęs 
lų Tėvų Komitetą sudaro: pirmą vietą tarp savo gm- 
pirm. Aleksandras Danasas, pės žaidikų.
vicepirm. Bronius Utenis, ------------------------- t
sekr. Gediminas Ambrazie
jus, ižd. Romualdas Budrei- 

Įka jo padėjėja p. Rudma- 
nienė.

Uolus šachmatininkų 
auklėtoja*

K. Merkis, atstovaudamas' 
Šį kaitą į Lituanistinės JAV vykstančiose pasaulio; 

mokyklos Kalėdų eglutę ai- korespondentinėse šachma-. 
silankė ne tiktai daug moki- tų pirmenybėse, surinko j 
nių tėvų, bet ir kitų mokyk- daugiausia taškų savo gru-! 
los bičiulių dar su mažame- pėje. Jis tapo Įkeltas į Ame-j 
čiais vaikučiais, kuriuos Ka- rikos rinktinę, kur jis užėmė: 
ledų Senis irgi apdovanojo, trečią vietą Grand Natio- ‘ 

nals (t. y. JAV pirmenybės) i

Mūsų organizacijos nariui

STEPONU STRAZDU mirus.

.o šeimai reiškiame mūsų širdingą užuojautą.

LSS tilt kuopos Valdyba

Mūsų organizacijos veikliam nariui

STEPONU STRAZDU mirus.

jo žmonai Marijai ir sūnui Eugenijui reiškiame mūsų 

širdingą užuojautą

Lietuvių Drabininkų Draugijos 21 kuopa

Š. m. sausio 21 d. 2 vai. 
popiet First Lutheran 
Church, 299 Berkely St., 
Bostone, įvyks Bostono ir jo 
apylinkėse gyvenantiems 
lietuviams evangelikams pa
maldos, kulias laikys vika-l 
ras A. Žilinskas. Po pamal
dų numatoma metinis susi
rinkimas—arbatėlė.

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy
mo*!. Dabar pats laikas siųs
ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

. 174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

Bay View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
L1CENSED BROKERS

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

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

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

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

korespondentinėse šachma- į 
tu varžvbos, kurios tinko iI

-------- trejus metus. Kazys Merkis į ■
Mūsų laikraščio skaityto- taip pat pasižymėjo kaip ii 

jai Andrius ir Marija Gri- vienas iš pirmaeilių žaidikų 
gūnai, Nonvoode, Mass., mi- kitose korespondentinėse 
ni savo vedybinio byvenimo žaidynėse.
50 metų sukaktuves. Vasa- Nors tie jo atsiekimai yra 

4 dieną jų vaikai jiems svarbūs, bet iš lietuviško taš- i

Mini 50 metų vedybų 
sukaktį

ilO
- Irengia šaunias sukaktuvių j-0 žiūrint jo oreramzacinė 

vaišes Lietuvių Bendrovės veikla mūsų jaunųjų šach- 
salėje Nonvoode. matininkų tarpe yra dar

Nuo savęs linkime ilgų reikšmingesnė.
ramių metų ir sveikatos.

Sandariečiu susirinkimas

1954 m. jis pradėjo moky-J 
ti jaunuosius šachmatus 
žaisti So. Bostono Liet. Pi-

JAV Lietuvių socialistinio sąjūdžio ir socialistinės spaudos 

veteranui draugui

STEPONU STRAZDU mirus,

kartu su jo žmona Marija ir sūnumi Eugenijų liūdime 

V. Anesta 

M. Anestaitė 

J. ir O. Bimšai 

P. Brazaitis

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

SU, Rnctna

J Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir
• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Tel AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Sandaros 7 
inkimas bus sausio 21

liečiu Dr-jos patalpoje. Jo 
kuopos susi- mokiniais buvo ar dar ir

d. yra: G. Šveikauskas, L.
- vai. popiet, kuriame nauja Šveikauskas, A. Makaitis, A. 
valdyba paims vairą Į savo Leonavičius, R. Girnius, S. 
rankas. Po susirinkimo bus Vaičaitis, A. Ivaška, E. Spi-

P. Čepas

J. ir L. Januškiai

N. ir S. Jonuškos 

S. ir M. Michelsonai 

V. ir I. Sirutavičiai 

Pr. ir M. Šveikauskai

A. ir i’. Valeikos 

J. ir J. Vinciūnai.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{Taisome, šingeliuojame, den-

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BRO A DW AT 

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS AN 8-2805
• giame aliuminijum ir dažo

me iš lauko sienas.
Free Estimates

i SAUKTI PO 5 V AL VAKARO 
Du broliai lietuviai

i

Pereitam numery buvo ra
šyta, kad Mass. atstovų rū
muose yra 4 moterys. Senate 
jų turime 3: republikonę iš 
Needham Leslie B. Cutler 
ir demokrates Elizabth A. 
Stanton iš Fitchburg ir Ma

vaišės. Visi nariai su savo 
giminėmis ir draugais kvie- 
iami dalyvauti.

A. Andriulionis, ižd.

Mirė M. Misevičienė

Sausio 10 į 11 Nonvoode 
mirė Maiv Misevičienė, 
apie 70 metų amžiaus. Ve
lionė paliko liūdesyje vyrą 

ry L. Fonseca iš Fall River. Vilimą.
y—Je

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.
396 West Broadway, So. BOSTON 27, Mass,. Tel. AN 8-8764 

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

Tš naujų rūbu. avalynės, medžiagų, maisto, • —---J ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad m ūsu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nito 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
• vaL ryto Ū 7 vai. vak. ir Mtadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

---------- JONAS ADOMONIS

rauskas ir kt. Tai, rodos, 
vienintelis klubas išeivijoje 
su tokiu žemu amžiaus vi
durkiu. Be to prieauglio ka
žin ar šis klubas būtų galė
jęs pasireikšti taip, kaip jis 
pasireiškė. Mūsų šachmati
ninkų klubą ir Merkį daž
nai pagiliančiu žodžiu pa
mini ir amerikiečių spauda, 
rašydama šachmatų reika
lais.

Klubo atsiekimai galėtų 
būti dar geresni, jeigu jis su
silauktų didesnės piniginės 
paramos. Geras šachmatų 
žaidėjas negimsta (ir čia, 
kaip visur, gal yra išimčių), 
bet išauga varžybų kovose 
Kad galėtų varžybose daly
vauti, reikia lėšų, o jaunieji, 
ypač dar kurie mokosi, jų 
neturi. Pats Merkis nekar
tą turėjo prašyti pažįstamų 
ir draugų aukų, kad jaunie

ji galėtų varžybose dalyvau
ti. Rinko jis ir jų kelionei 
Į lietuvių šachmatininkų 
varžybos Clevelande, pats 
tam reikalui išmesdamas net 
visą šimtinę. Tuo būdu ten 
galėjo dalvvauti A. Leona
vičius, R. Girnius ir G. Švei
kauskas (šis pastarasis savo 
tėvų pagalba), o jaunių pir
menybėse A. Makaitis.

Jau 12 metų, kai K. Mer
kis per JAV lietuvių laik-

J j.fenl - 'i ,Cbarles ir Peler Kislauskaij
SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 1 « Garantuoiame gerą darbą {

Leiskit įdėti naują 1962 JOMAR aukš. spaudimo ai. krosnį

Į ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus burneris • automatiš
kos kantro’ės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionų tankas ir 
Visiškas įtaisymas.

Už specialią kainą tiktai

aI •
p: Apsidrausk

4

į Dr. J. L. Pasakarnis 
j Dr. Amelia E. Rodd

i OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

aprėžto laiko pasiūlymas

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

1 G E ne va 6-1201
f
■I 
I

» NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
' {Draudžiame nuo polio, viso- 
į {kių kitokių ligų ir nuo nelai-

• mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
i kreiptis:
į BRONIS KONTRIM
• Jastice of thePeace—ConstaMe 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

---------------------------------------------- 1
21 vai. NEMOKAMAS aliejaus į 

krosnies aptarnavimas
Visiems mūų NUOLATINIAMS 

aliejaus kostumieriams

♦ Dažau ir Taisau 'i

ocoooooecoMMcosoooooooeooo

> Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisaus 

viską, ką pataisyti reikia. 3 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
Southv Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ą ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

2
a Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sek m.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heaiinc—Gan—OH 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

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

d
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Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberinms 
Visokie geležies daiktai




