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Prezidentas Praneša Kongresui 
Apie Krašto ūkio Padėtį

Prezidentas įspėja Darbininkus ir Darbdavius Vengti In
fliacijos; Ūkiška Padėtis Krašte Yra Gera, Vyriausy

bė Dabos, Kad Ji Nepablogėtų; Prezidentas Pa
brėžia Svarbą Pakeisti Muitų Politiką.

ČIA PALAIDOT 1 TŪKSTANČIAI

Amerikos Valstybės Svarsto 
Ką Daryti Su Kaba?

tl r

Šį pirmadienį prezidentas Ar Komunistai Kels 
įteikė kongresui savo pra- prj,,Z
nešimą apie krašto ūkio pa- 1 riLS MUSkiU
dętį, o pereitą savaitę įteikė “
1962 63 metų biudžeto pro- ' akarų spauda daug laso

apie nesutikimus komunistų
_ tarpe. Nesutikimai tarp Ri

dentas sako, kad vyriausy- nUos i*' Rusijos kompanijų 
pastangas

Ūkio apžvalgoje prezi-

bė dės pastangas ūkio vei 
kią palaikyti gyvą, kaip ji

. jau nebėra paslaptis ir tie 
nesutikimai eina didvn. Bet

Peru valstybėje (Pietų Amerikoje) nuo aukščiausio šalies kalno Huasearan nu
griuvo daug suledėjusio sniego, akmenų, uolų ir užvertė kalno papėdėje buvusį 
miestelį, žuvo apie 3,0*0 žmonių. Paveik slo priešaky dar matosi keli namukai . . .
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.Amerikos Respublikos Susirinko Urugvajuje Svarstyti, 
Ką Daryti Su Kuba; Vieningumo Pažiūrose Nėra; 

Kai Kas Sako Be Kubos Nebus Paramos Iš JAV 
Ir Nenori Castro Pašalinti; Derybos Eina.

* .1
I .

Bulgarų Lakūnas | 
Nukrito Italijoje'

Sausio 20 d. Italijoj nu
krito žemyn bulgarų lakū
nas Įeit. Mylovh Podgoros. 
Lakūnas skrido iusų darbo 
lėktuve MIG-19, krisdamas 
jis šiek tiek susižeidė ir lėk
tuvą gerai aplamdė. Jo lėk
tuve rasta fotografinis apa
ratas ir lėktuvas buvo gerai 
ginkluotas.

Tik pasirodžius bulgarų 
lakūnui virš Italijos, kilo įta
rimas, kad lėktuvas skraido 
šnipinėjimo tikslu, juo la
biau, kad jis skrido ties tą 

Pereitą savaitę Dominiko- jai grįžti. Bet tas įvyko ne iš vieta, kur yra NATO kariš- 
nų respublikoje įvyko net kaito, Trujillo broliai su sa-
du kariški perversmai. Ant- vo sėdrais bandė grįžti į val- 
radieni generolas Echevar- džią, bet tą žygį jiems sū
ria su karo aviacijos karei- trukdė Amerika ir dalis Do 
viais

dabar yra ir įspėja kraštą 11 Į°». komunistų tai pe ei-
dėl galimos infliacijos, jei na Pigimas ir kai kuriose 
darbininkai ir darbdaviai komunistų partijose kyla 
neparodys užtenkamo san- nebeslepiamas noras atsipa- 
tuiumo derybose dėl darbo laidoti nuo Maskvos pava- ^ 
sutarčių atnaujinimo ir ne- džio ir pradėti savo galva

kainaf pa*tovias Vokiečiai Nesiduosiu DU PERVERSMAI DOMINIKONUOSE
Ta proga prezidentas Itaijos komunistų parti-1 Rusų Suviliojami

pakartojo savo prašymą j°s suvažiavimas, bet toks ---------
kongresui duoti vyriausybei noras gyventi savo smegeni- Vokietijos krašto gynimo 
teisę mažinti mokesčius, jei m^s ir nebebeždžionauti Ma- mįnisteris F. J. Strauss vie-
pasirodytų ūkio negalavi- Iskvą kyla ir kitose kompar- 
mas ir reikėtų prieš tai ko- tijose. 
voti. Prezidento programa Taip pat eina visokių 
yra “vidurio kelio” progra- spėliojimu dėl nesutikimų 
ma ir didelių staigmenų ne- Rusijos komunistų eilėse, 
žada, bet ji yra įdomi ir apie Plepusis Chruščiovas turįs 
ją teks dar vėliau plačiau opoziciją savo panosėj ir 
pakalbėti.

noje kalboje griežtai užgin
čijo, kad vak. Vokietija leis 
save suvilioti rusiškais pa
žadais ir derybomis ir atsi- 
mes nuo Vakarų valstybių 
kariškos sąjungos. ,

Kalbos apie vokiečių ga-

—.... . 1. ..iiiininunų nai luviuciico.

kos sąjungos raketų bazė 
Nukritęs lakūnas dar ap

klausinėjamas. Lakūnas so- 
ko.kad jis “pasirinkęs lais-

Alžerijoj Teroras 
Visai Neina Mažyn

todėl galima ir Rusijoj dar iįmas derybas ir susitarimą 
laukti visokių staigmenų. su Maskva kilo po to, kai

Alžerijoj įsisiūbavęs te
roras neina mažyn, ten kas
dien, ypač didmiesčiuose,
žūva po keliolika ir net po į PARYŽIUS IR TUNISAS
keliasdešimt žmonių nuo te- _____
roristų kulkų ar bombų.

Terorą iš europiečių pu- dėderyba

nuveiTwnn*jiiąją vy 
riausybę, o ketvirtadienį ki- da ir gen. Echevarria pasi 
ti kariuomenės daliniai nu- sakė prieš Trujillo giminės 
vertė generolo Rodriguez grįžimą į valdžią.
Echevarria ir jo sėbrų dik- Po to ėjo ilgos derybos 
tatūrą ir grąžino laikiną vy- tarp demokratinių grupių ir 
riausybę prie valdžios. Iš Balaguero dėl jo pasitrau- 
diktatoriaus Tiujillo laikų kimo ir pagaliau jau buvo

kalbų “ M°l°to' °i-vIaskv a pasiuntė \okietijos užsilikęs dar prezidentas sutarta, kad Trujillo iškam- 
dmgimas po to, kai pati vyriausybei platų memoran- * 1

Maskva paskelbė, kad jis durną apie rusų-vokiečių
grįžta į V ieną. Į \ ieną jis santykius. Kas kaitą ir kitą 
negriža, bet kur “sugaišo,”, yra metęsis į rusų glėbį, tas
niekas nežino. gali ir vėl mestis. O vokie

čiai ir 1922 metais metėsi į 
rusų glėbį ir 1939 metais tą 

. pat pakaltojo, kai Hitleris
Prancūzija ir Tunisas ve- jr Stalinas sudarė savo neuž- 

dėl Bizertos tvir- mirštamąją melo ir veid-
sęs vykdo “slaptoji armijos tovės perdavimo Tunisui, mainvbės*sąjungą 
organizacija,” kuri turi ry- bet po kelių dienų derybų; ' » ‘ ‘ "
šių su Prancūzijos armijos jos buvo nutrauktos, nes
karininkais Alžerijoj ir su negalima buvo susitarti, 
jų parama šios savaitės pra- I)ėl Bizertos pernai va
džioje išplėšė didelį ginklų sarą gjo kautynės tarp Tuni- 
sandėlį Chane. Teioiistams so jr prancūzų. Kai kas ir 
teko nemažai ginklų, o ta Vgj Jaukia susikirtimo dėl 
“slaptoji armijos organiza- tos tvirtovės.
cija” šaukia visus europie-

Afrikos Valstybės 
Nesutaria Sovitarpėj

-s.__iliUa.2 _vę ii nirrjs pasilipu Viliui-
ruošė, bet tą gali sakyti ir 
šnipas, kurio lėktuvas dėl 
kokios nors priežasties nu
krito žemėn. Todėl bulgarų 
lakūnas ilgai bus tardomas 
ir tik po nuodugnaus jo žy
gio aiškinimo bus padalytos 
išvados, ar jis šnipas, ar 
pabėgėlis.

Vėliausiomis žiniomis ita
lų krašto apsaugos ministe
rija mano, kad bulgarų la

Balaguer, kuris kelis mene- ša Balaguer trauksis iš sa 
sius bandė vaidinti beveik vo vietos. Tada tai gen. E- 
liberalą. po antrojo perver- chevarria bandė primesti 
smo tuoj pat išlėkė iš pre- kraštui savo diktatūrą. Bet 
zidentūros, o gen. Echevar- po dviejų dienų diktatoria- kuras atskrido į Italiją šni
ria sėdi kalėjime. vimo diktatorius ir Bala- pinėjimo tikslu, o ne iesko-

Dominikonų respublikoje guer išlėkė iš valdžios, 
per 30 metų viešpatavusi 
diktatūra nebuvo nuversta,

' bet grupė karininkų nušovė 
diktatorių ir tuo būdu kelias 
pasidarė atviras demokrati-

Didelis Biudžetas 
Kelia Daug Kalbų

čius ginkluotis ir stoti į ko
vą prieš Alžerijos perleidi
mą arabams.

Kol kas dar ir susitarimo 
tarp prancūzų ir arabų naci
onalistų nėra, todėl visoj Al
žerijoj vyksta net trikampi- 
nis karas.

_________________
Kongresas Pritars 
Naujam Sekretoriui?

i
Šios savaitės pradžioje 

atstovų rūmų tvarkos komi
sija balsuos prezidento Ken- 
nedy pasiūlymą įkurti nau
ja sekretariatą (ministeri
ją) prie prezidento—miestų 
ir komunalinių reikalų se
kretariatą su sekretorių prie
šakyje.

Eina kalbos, kad nauju 
sekretorių gali būti paskir
tas negras, todėl pietiių de- j 
mokratų tarpe daug pasi 
priešinimo naujo sekreto 
l iaus postui.

BEPIG! ČIA

Betty Browne džiaugiasi 
Jamaica salos saule Karibų 
jūroje, kuomet veik visose 
J. A. V-ėse Šaltis pasirodė.

Šį pirmadienį I-a gos mie
ste, Nigerijos sostinėje, pra
sidėjo Afrikos valstybių už
sienių reikalų ministeriu 
konferencija. Davvauja 19 
valstybių atstovai. Bet 5 Af
rikos valstybės demonstraty
viai savo atstovų neatsiun
tė. Tos valstybės yra Ghana, 
Maroko, Egiptas, Gvinėja ir 
Mali. Jos sudaro vadinamą 
“Casablanca bloką” ir ski
riasi nuo kitų valstybių tik 
tuo, kad godžiau ima para
mas iš rusų ir Vakarų ir vi
sada pabrėžia savo “neutra
lumą,” dėl ko kartais Vaka
ruose ir abejoja, nes jos vi
sada pasisako taip, kati į- 
kastų Vakarus ir prisigerin
tų rusams.

Afrikos valstybių konfe
rencija užsitęs 3 dienas, o 
po to seks valstybių galvų 
pasimatymas.

Indijos vadas Nehru sa
ko, kad komunistai elgiasi 
taip lyg jie būtų gimę ne In
dijoj, bent jau jų protas yra 
už Indijos ribų.

JI LAIMINGA

šią valandą 5 metų Debbie 
Sue Broun atrodo laiminga. 
Ji gimė su atviru nugar
kauliu. jos atvaizdas yra 
Mareh of Dimes vajaus pla
katuose. jai teko garbė į 
Baltuosius Rūmus patekti, 
su prezidentu Kennedy pa
sikalbėti.

Prezidentas Kennedy pe
reitą savaitę įteikė kongre
sui ateinančių metų biudže
tą, kuris suvestas su mažu 
pusės biliono dolerių perte
klių. Visos biudžeto išlaidos' 
numatomas 92 su puse bid
onai dolerių, o pajamos nu
matomos 93 bilionai dole- 
į ių.

Kadangi 1962-63 metų 
biudžetas yra 10 bilionų do
lerių didesnis negu paskuti
nis Eisenhowerio adminis
tracijos biudžetas, tai jis su
kėlė daug kalbų, o pozicija 
kongrese žada tą biudžetą 
karpyti, kiek tik galės.

Erdvės Žygiai Bus 
Kiek Atidėti

Amerikos mokslininkai šį 
pirmadienį buvo ketinę lei
sti raketą į mėnulio kaimy
nystę fotografuoti jo pavir
šių ir “klausytis” mėnulio 
vulkanų drebėjimų, o šį 
trečiadienį buvo manyta pa
leisti astronautą Glenn į ke
lionę erdvėje aplink žemę.

Ir vienas ir kitas pasimo- 
jimas atidėti keliom die
nom dėl kai kurių techniš-, 

1 kų kliūčių.

damas laisvės. Atrodo, kad 
tai yra toks pat šnipas, kaip 
JAV lakūnas Power, dėl ku
rio rusai pakėlė tokį pasiutu
sį triukšmą.

PAVASARIS ATEINA

Su juo ir naujos mados. čia 
rodomas Florencijoj (Itali
joj) megs! inės medžiagos 
2 daliu raudonas kostiumė
lis. papuoštas vandens mėli- 
numo spalva. Prie jo tinka 
strauso plunksnų skrybėlai
tė ir tamsiai mėlynos spal
vos žemomis kulnimis pus- 
hatukai.

Šį pirmadienį Urugvajuje, 
Punta Del Este mieste, kur 
buvo pasirašyta “Progreso 
Sąjunga,” susirinko Ameri
kos respublikų užsienių rei
kalų ministeriai aptarti Ku
bos klausinio. Jungtinių A- 
merikos Valstybių atstovas, 
valstybės sekretorius Dean 
Rusk nori pravesti nutari
mą, kad, davus įspėjimą Ku
bai nutraukti ryšius su Ko
munistų bloko valstybėmis, 
po 60 dienų skelbti Kubai 
coikotą, nutraukti su ja vi
sokius ryšius ir priversti ją 
keisti savo politiką arba sa
vo vyriausybę.

Trylika Amerikos respu
blikų jau yra nutraukusios 
diplomatinius ryšius su Ku
ba, bet Kubai pasmerkti rei
kia užsienių ministeriu suva-
riavimfl Kant TA Kalcu Ka fr»JK.~X W y
nutarimas, tegu priimtas ir 
14 basų, be didžiųjų Lotynų 
Amerikos kraštų pritarimo, 
būtų mažai reikšmingas ir 
kaip tik keturios didžiosios 
Lotynų Amerikos respubli
kos abejoja dėl Kubos pas
merkimo. Tos didžiosioą 
valstybės yra Brazilija, Ar
gentina, Meksika ir Čilė. 
Jos bendrai paėmus turi du 
trečdaliu visų Lotynų Ame
rikos kraštų gyventojų ir be 
jų pasmerkimas neturėtų 
didesnės reikšmės.

Kai kas sako, jog Ame
rikos respublikos nelabai 
nori pašalinti Kubos Castro, 
nes be Castro gali nebūti nė 
paramos iš JAV tų šalių 
ūkiui kelti. JAV valstybės 
sekretorius betgi nurodė ki
tą pavojų: Jei Amerikos re
spublikos negali susitarti 
dėl tokio aiškaus klausimo 
kaip Kuba, kai pats Castro 
savo lyšiais su komunistais 
giriasi ir savo komunizmo- 
-leninizmo visai nebeslepia, 
tai kaip laukti, kad Ameri
kos kongresas skirtų dide
les pinigų sumas lotynų kai
mynams remti? Ir koki pras
mė turėti sutartį apie bend
rą akciją prieš komunizmo 
briovimąsi į Amerikos kraš
tus, jei tos sutarties nenori
ma taikinti, kur ji turėtų 
būti taikoma.

šitokioj dvasioj prasidė
jo užsienių reikalų ministe- 
rių pasitarimai Punta Del 
Este mieste. Pirmadienį 
turėjo prasidėti vieši minis- 
terių posėdžiai, bet dėl ne
galėjimo iš anksto susitar
ti, ką daryti su Kubos Ca
stro, vieši posėdžiai buvo 
nutarta atidėti antradieniui, 
o tuo tarpu bandoma surasti 
koks nors kompromisinis 
nutarimas, kuris būtų dide
lei daugumai valstybių pri
imtinas.
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S valandų darbo diena
Praeitą savaitę New Yorke elektros darbininkai sta

tybos pramonėje pasirašė naują darbo sutarti, pagal ku
rią jų darbo laikas nustatomas 5 valandos per dieną, at
lyginimas už valandą $4.96, o už viršlaikio darbą, žino
ma, laikas ir pusė, arba $7.44. Keli tūkstančiai elektros 
įrengimo darbininkų statyboje pirmieji iškovoja penkių 
valandų darbo dieną, bet ar tą pavyzdį paseks kitos įmo
nės, galima abejoti. Mat, tie patys elektros įrengimo dar
bininkai seniau turėjo šešių valandų darbo dieną, su vie
na valanda privalomo viršlaikio, bet jų pavyzlys neužkrė- 
tė ir šešių valandų darbo diena buvo retenybė.

Elektros įrengimo darbininkų unija New Yorke ar
gumentavo, kad darbo laiko trumpinimas yra būtinas 
dėl pramonėje plintančios automacijos, kuri darbininkus 
vis labiau pakeičia mašinomis, arba mašinomis, kurios 
kontroliuoja kitas mašinas. Bet tas argumentas kažkaip 
skambėjo neįtikinamas ir ne dėl to argumento statybos 
kontraktoriai priėmė darbininkų reikalavimą ti-umpinti 
darbo dieną. Unija laimėjo todėl, kad ji dirbtinai suma
žina darbininkų skaičių savo siauroje darbo srityje ir to
dėl gali diktuoti darbo sąlygas, o kontraktoriai padidė
jusias statybos išlaidas suverčia ant namų pirkėjų ir ga
lų gale ant nuomininkų.

Automacija, be abejonės, yra problema, bet ne tiek 
ji baisi, kaip kartais sakoma. Amerikoje yra virš ketu
rių milionų bedarbių ir yra apie 3 milionus žmonių, ku
rie dirba du darbus. Todėl tikslesnis paskirstymas darbo 
ar bedarbių išlavinimas naujiems darbams, kurių yra, ne
darbo klausimą galėtų išspręsti.

Tegu karvės balsuoja!
Kad žmonės balsuoja, tai kui, kad jis parvažiavęs į 

nėra didelė naujiena. Daug Lietuvą padarytų karvių at- 
kur pasaulyje žmonės bai- siklausimą, tegul pačios žal- 
suoja ir laisvai pareiškia sa-. margės išsprendžia, kokio 
vo valią. Daug kur žmonės pašaro jos nori. Chruščio- 
balsuoja ir savo valios nepa- vas siūlė kaivių balsavimą 

taip organizuoti:
“Tegu padeda mokslinin

kai karvei kukurūzų iš ši
lo, cukrinių burokų, šieno ir 
šiaudų ir tegul paklausia: 
‘Na, Žalmargė, koks pašaras 
tau geriau patinka?’ Aš esu 
tikras, draugai, kad karvė iš 
karto eis prie cukrinių run
kelių ir juos suės. Jei ji dar 
bus alkana, ji paskui eis 
prie kukurūzų iš šilo ir juos 
suės. Jeigu ji dar nebus so
ti, ji eis prie. ..”

Žodžiu, kanė nubalsuos, 
kad jai geriausiai patinka 
cukriniai burokai, paskui 
kukurūzai iš šilo, paskui 
šienas, o iŠ bado ji ės ir šiau
dus. Chruščiovas mano, kad 
taip balsuos Lietuvos žal
margė ar dobile, jei jai duo
ti teisę laisvai pasisakyti!

Taigi, kas sakė, kad So- 
vietija, Chruščiovui vado
vaujant, nedemokratėja?

Bent Lietuvos karvėms 
rusų tautos valdovas ir Lie
tuvos kolonialinis viešpats 
žada balsavimo teisę, tegu 

ir pašaro pasirinkimo

reižka, nes jie neturi teisės 
balsavime pasirinkti už ką 
jie nori balsuoti, bet yra ra
ginami ir verčiami balsuoti 
už valdžios pasiūlytus kan
didatus. Bet kad karvės tu
rėtų balsą, tai jau naujiena!

Ta naujiena atėjo iš So
vietų galingo krašto, kur ei
liniai žmonės, nors ir bal
suoja, bet savo valios pa- 
reiškti negali, nes ten nėra 
pagrindinių sąlygų laisvam 
žmonių balsavimui.

Ir visgi, Sovietijos valdo
vai Ninika pasiūlė duoti 
Lietuvos karvėms, ne žmo
nėms, balsavimo teisę. Taip, 
1 ietuvos karvėms, ne žmo
nėms!

Istorija atrodo juokinga. 
Buvo taip. Nikita Chruščiov 
kalbėjo Minske apie žemės 
ūkio gamybos kėlimą. Kal-
bėjo ir barė Gudijos žemės 

New Yorko elektros darbininkų laimėjimas kelia ki- ūkio darbuotojus, kodėl jie 
tokių minčių. Aukščiau pažjTnėtas tų darbininkų uždarbis 1
nėra viskas. Jie be valandinio uždarbio gauna dar visokių 
priedų, pavidale atostogų, draudimų ir net stipendijų 
vaikams į mokslą leisti. Jų uždarbiai yra geri ir labai toli 
pralenkia uždarbius kitų darbininkų pramonėje. Tai yra 
pavyzdys darbo aristokatijos, arba nedidelių amatų uni- mokslininkų, gyvulių šė-'reikale. Tegyvuoja sovietiš- 
jų,kurios savo nariams visada sugebėdavo iškovoti labai J rimo žinovų raštą, kuriame: ape,rn^ 11 arV^V.
geras darbo sąlygas, o apie likusių darbininkų uždarbius buvę pasakyta, kad Lietuvos ,. ? , a* a^s, o o s
ir gyvenimo sąlygas visai ir nesirūpindavo. Prieš tokią ™1Z' c""11
amatų unijų politiką opozicija pačių darbininkų tarpe 
yra neišvengiama ir ji pasireiškė Amerikoje masinių, iš
tisas pramonės šakas apimančių unijų kūrimusi Roosevel- 
to administracijos ir didžiosios depresijos laikais. C. I .O.

metų planą) užaugino javų, 
linų ir sėmenų. Jo pasiklau
syti buvo atvažiavęs ir Lie
tuvos kvislingas 
Sniečkus, kuris

Antanas , 
atsivežė

— 1_ --- „i,.

galvijai nuo senų laikų yra 
įpratę į šieno ir dobilų paša
rą ir už tokį pašarą nesigaili 
atsidėkoti pienu ir Smetona. 
Kalbėdamas apie tą Lietu
vos gyvulių šėrimo žinovų 
pranešimą ir pasakė Snieč-umjos buvo pačių oaroininKų atšlKymas į šmuiKių amarų 

unijų “aristokratišką” padėtį. Bet amatų unijos neišnyko, 
jos ir susijungusioj unijų sąjungoje—A. D. F.-C. I. O.— 
išlaikė savo skirtingą padėtį ir kai kuriose darbo srityse 
naudojasi privilegijomis, kurių kiti darbininkai negali iš
sikovoti.

Masinės unijos, apimančios ištisas pramonės šakas, 
skirtumus darbininku uždarbiuose žvmiai sumažino, bet 
tiktai sumažino, o ne pašalino. Atsirado ir nauji skirtu
mai. Pavyzdžiui, didžiosios pramoninės unijos išsikovojo 
draudimą savo nariams ligos atveju, išsikovojo papildo-,
mas senatvės pensijas, bet šalia tų daugmaž patenkinamai I skaičius yra gana didelis.

Nikitą,” kad jis ėmė taikin
ti leninistinės demokratijos 
principus Lietuvos karvy
tėms?

Atsakymas yra labai pa
prastas, Kalbėdamas anie 
demokratiją karvėms, Chru
ščiovas turi galvoje, kaip jas

Jie tarp tų žodžių skirtumo ' geriau išnaudoti ir daugiau 
nedaro. . . Vadinasi, labai pieno iš jų primelžti komu- 
gudrūs vyrai! nizmo bendram katilui. Tik-

O kaip yra su likusiomis 
anglų kolonijomis, kurių A.

tai tas tempi Maskvos val
dovui. Karvinė demokrati-

Bimba priskaitė net 35? ia, kaip ir iš viso demokrati
Nagi, jis negirdėjo ir ne

nori girdėti, kad į nepriklau
somybę einančių kolonijų

ja. jam tik tiek ir terūpi 
Rusijos diktatūros bėda

yra atsilikusi žemės ūkio ga
myba. Nežiūrint visų planų, 
penkiamečių, o dabar ir sep-aprūpintų darbininkų grupių vis dar lieka milionai, kurie Štai gruodžio (1961 metų) pnuMiiK

j unijas nera Įtraukti, kurie netun jokio draudimo ligos at- ‘gavQ q!anganFaikąi šiemet ba yra atsilikus ir nežen- 
veju ir kurių pensijos yra tik valdiškos senatvės pensijos, nepriklausomybė turi gauti gia pirmyn, ar bent nežen-
toli gražu neužtenkamos.

Kiekviena unija mpinasi tik savo nariais. Pramonės 
unijos savais, amatų unijos—savais, o kas neorganizuotas, 
arba organizuotas į silpną uniją, tas gyvena kaip išmano. 
Taip yra todėl, kad Amerikos darbininkai tenkinasi “uni
jine akcija,” apleisdami politinę akciją, neturėdami savo 
atstovybės kongrese ir rankiodami trupinius nuo demo
kratų ar republikonų stalo. Geriau aprūpintiems bepigu, 
bet atsiliekantiems pyragai ne kokie.

“The New York Times” dėl elektros įrengimo darbi
ninkų naujos sutarties rašo, jog mokytojas New Yorko 
valstijoje gauna pradinę algą $92 savaitei ir po eilės 
metų gali dakopti iki $±32 savaitei, tai aukščiausia alga.

Mokvtoio pasiruošimas reikalauja eilės metų ir dar
bas vargu yra lengvesnis, kaip elektos įrengėjo. Kur ši
tokio uždarbių skirstymo prasmė?

APŽVALGA
BIMBA DEŠROS 
NENUSIPELNE

Mes žadėjome duoti ven
griškos dešros gabalą Anta
nui Bimbai, jei jis atidengs 
paslaptį, kokie kolonijų su
kilimai privertė anglus soci
alistus duoti nepriklausomy
bę buvusioms anglų koloni
joms Indijai, Pakistanui, 
Ceilonui, Burmai, Malajams 
ir vėliau, jau prie konserva
torių valdžios, eilei kitų bu
vusių kolonijų? Atsakymo 
mes nesulaukėme, o todėl A. 
Bimba nesulauks vengriškos 
dešros. Tiek dėl

Kalbėdami apie anglų ko
lonijas “Laisvės” bolševikai 
(sausio 19 d.) mikčioja apie 
tas kolonijas, kurios nepri
klausomybės dar negavo. 
Jie rašo:

ČIO.

“Matote, kaip šaunūs ir gera
širdiški tie anglų imperialistai. 
Tik vieną dalyką ‘K’ pamiršo, 
būtent, kodėl tie patys broliai 
socalistai pamiršo dar 35 An
glijos kolonijoms 'be jokių suki
limų ir be jokios baimės’ suteik
ti nepriklausomybę?“

Pirmiausia verta pastebė
ti, kaip “Laisvės” maskoliu- 

užmokes- kai “gudriai” supina anglų 
imperialistus ir socialistus.

Kenijos kolonija, nepriklau
somos jau yra Ghana, Nige
rija, Sierra Leone, plačią sa
vivaldybę jau turi Gviana, 
Vakarinės Indijos salos, ir 
kitos kolonijos. Nepriklau
somybę gali gauti Zanzibar 
ir Mauricijaus salos, Rode- 
zijos ir kt.

Ar visos kolonijos gali 
būti nepriklausomos? Kaip 
atrodytų nepriklausoma Šv. 
Elenos sala, arba britų Hon
dūras ir daug kitų salų, sa
lelių ir mažu kolonijų. Jos 
ilgainiui vai įsijungs į greti
mas valstybes, arba bus pla
čia autonomija besinaudo
jančios kolonijos. Kolonijų 
likvidacija vyksta ir “per
mainų vėjai” palietė ir an
glų konservatorius, o ne tik 
socialistus, kurie praskynė 
kelią kolonijoms į laisvę.

“Laisvės” maskoliukai vi
sai neužsiminė apie rusų ko
lonijas, kurios nė viena lai
svės iš rusų negavo, o ku
rios ir buvo iškovojusios sau 
laisvę, rusai komunistai atė
mė jiems tą laisvę. 
Suprantama, kodėl “Lais
vės” vyrai apie rusų koloni-

gia tiek, kiek Maskvos val
dovas nori. Ką daryti?

Planų yra visokių. Pats 
Chruščiovas vienas pagimdė 
planų tiek ir tiek, tik to pie
no ir Smetonos vis nėra ir 
nėra pakankamai. Rodos, 
reikalas yra toks paprastas: 
jei nori iš karvių gauti ne
mažai pieno, šerk jas geru 
našaru, užlaikyk švariai ir 
karvės pieno nesigailės. Jos 
oieno duos dargi ir nebal
savusios. tik pašerk, pagir- 
dvk ir pamelžk laiku. Bet 
pieno kaip neužtenka, taip 
neužtenka.

Mokyti žmonės rašo ra
portus Antanui Sniečkui, o 
Antanas Kvislingas tuos ra
portus rodo “pačiam”

pusę—į amerikiečių karvių 
produkciją. Čia prezidentas 
nesivažinėjo po kraštą ir ne
moko farmerių, kaip karvės 
šerti, kad jos pieno dau
giau duotų. Čia patys ūki
ninkai, su agronomų ir gy
vulių auginimo žinovų pa
tarimais nusprendžia, kaip 
karves maitinti, kad pieno 
būtų daugiau. Ir to pieno 
yra. Yra tiek, kad jo nėra 
kur dėti! Amerikos prezi
dento ir visos vyriausybės 
bėda yra, kur farmerių pa
gamintą pieną dėti? Kaip jį 
parduoti į užsienius, ar kam 
jį dovanoti? Taigi, ir čia 
yra galvosūkių, bet ne tokių 
kaip Sovietijoj. Amerikos 
žemės ūkis per 10 metų pa
dvigubino savo našumą ir 
jei būtų rinka, galėtų paga
minti daug daugiau, negu 
dabar gamina.

Kodėl toks skirtumas tarp 
komunistinės Sovietijos ir 
kapitalistinės Amerikos? Ar 
čia kitokios karvės? Ne. 
Skirtumas nėra karvėse, bet 
ūkininkavime ir ūkio tvar
kyme. Rusijos valstiečiai 
jau virš 30 metų suvaryti į 
kolchozus, kuriuos tvarko 
diktatūros valdininkai. Ko
dėl valstietis turėtų galvą 
laužyti, kaip karves šerti ir 
daugiau pieno gauti? Juk, 
jei pieno ir bus daugiau, tai 
eilinis valstietis iš to nieko 
neturės ir tik vienas kitas 
valdininkas gaus medalį ar 
ordiną. Be to, valstiečio 
nieks ir neklausia, nes juk 
įsakymams duoti yra tokios 
komunistinės galvos, kurios 
“geriau žino.”

Lietuvoje valstiečiai jau 
14 metų vargsta kolchozuo
se, o ant jų sprando sėdi ko
munistiniai diktatoriai, ku
rie pieno labai nori, bet ūkio 
vesti dargi jie negali, kaip 
norėtų, nes yra įsakymai ir 
nurodymai, kaip ūkininkau
ti, ką sėti, kaip karves šer
ti ir t. t.

Amerikoje ūkininkas ne
siklauso, ką prezidentas ar 
koks kitas aukštas valdinin
kas kalba apie karvių šėri
mą. Ir valdininkams nėr rei
kalo žmones mokyt, tam yra 
žemės ūkio žinovai, kurie 
gali duoti tiek ir tiek patari
mų, o jau paties farmerio 
reikalas pasirūpinti, kad jo 
kaivės pieno nesigailėtų, nes 
nuo to pareina paties far
merio pajamos. —ab.

Rekordinis biudžetas
Pereitą savaitę preziden

tas Kennedy įteikė kongre
sui ateinančių 1962z63 me
tų biudžetą. Biudžetas yra 
išlygintas, net numatoma, 
kad vyriausybė turės paja
mų šiek tiek daugiau negu 
išlaidų (apie 500 milionų 
dolerių).

“Išlygintas biudžetas” bu
vo prezidento Eisenhouerio 
svajonė, bet ta svajonė ge
nerolui nesidavė įgyvendin
ti ir per jo prezidentavimo 
laiką tik du metai parodė

6 METAI BE LIETAUS

Ar galite įsivaizduoti to
kią vietą, kur ištisus šešerius 
metus nebūtų nė lašo lie
taus?

Tokia vieta yra Australi
joj, pačiame jos vidury, ap
link Alice Springs miestą. 
Tai žemės plotas, užimąs 
100,000 kvadratinių mylių, 
tai yra maždaug kaip dvi 
Floridos. Nesant tiek ilgai 
lietaus ir dideliam karščiui 
deginant, viskas yra kaip 
svilinte nusvilinta.

žinovai sako, kad tokios

jas nekalba. Jei jie apie jas daug supratimo. Todėl teks

Niki-; sausros šitoj vietoj nėra bu
tai, bet kas iš to, kad pieno; Vę nu0 pat Australijos atra- 
vis neužtenka! Kaip šerti; dimo.
karves, kad pieno būtų dau- Seniau čia bujojo gyvulių 
giau? Didelis galvosūkis!

Kas išeis iš Lietuvos kar
vių balsavimo, mes nežino
me, kaip nežinome, kas išeis 
ir iš Chruščiovo pastangų 
pakelti žemės ūkio gamybą 
“pagal planą.” Pieną gami
na karvės, o karvės apie ko
munistų planą vargu turi

prabiltų, jie nebegalėtų būti 
Maskvos viemi tarnai ir at
sidurtų už komunizmo baž
nyčios vartų.

Bet nors Maskvos bliud- 
laižiai tyli, rusų kolonijų lai
svės valanda irgi ateis.

ūkis, bet dabar gyvuliai be
veik visi nugaišo, ir ne dėl 
troškulio, bet dėl to, kad ne
gavo nė lapelio žolės pa
čiulpti, nors vandens dar 
gauna atsigerti giliuose šal
tiniuose. Tie, kurie dar liko 
gyvi, maitinasi mulga me
džio, nebijančio sausros, la
pais. bet kiek jų tokie me
džiai gali turėti! 

Pakalbinkime draugus, kai-

arba mokslininkams, arba 
pačiam Chruščiovui nusta
tyti karvėms dietą ir laukti, 
kiek jos pieno duos.

Kol Chruščiovas murdosi „
po kolchozus ir sovehozus, Krienų. . J”*
pažiūrėkime į kitą medalio penki doleriai.

žiniomis jis atvežtas į Leo- 
poldville, šalies sostinę ir 
nežinia, ar ten bus teisia
mas, ar laikomas neaiškiai 
atsargai.

Atrodo, kad Kongo vals
tybės vienybė bus kaip nora 
sulipdyta, o tas reiškia, kad 
valstybės departamento po
litika yra pateisinta.

Taip ar ne, pasirodys tik 
vėliau, ypač kada JT karo 
jėgos iš Kongo bus ištrauk
tos, o ir anksčiau dar gali 
ten visako būti.

“Taikus” Sukamošiokį tokį perteklių, o šiaip 
išlaidų vis buvo daugiau ne- Indonezijos vadas Sukar- 
gu pajamų. 1 no, po pereito pirmadienio

Prezidentas Kennedy šių' susikirtimo tarp Olandijos 
metų biudžetą suves su di- ir Indonezijos karo pajėgų 
dėlių trūkumu, bet ateinan- jūrose, dar garsiau šaukia 
tiems metams jis žada iš- apie Naujosios Gvinėjos pa
lygintą biudžetą. Šių metų ’ los išlaisvinimą, bet sutin- 
deficitas (trūkumas), kaip; ka ir derėtis dėl taikaus tos 
dabar numatoma, sieks net salos pasisavinimo. Apie de- 
7 bilionų dolerių! rvbas kalba ir Jungtinių

Kitais metais, po liepos 1 i Tautų gen. sekretorius, ku-
d. iki birželio 30 d.-1963 m. i ris. kalbina abl 
valstybės pajamos ir išlaidos; Pne ^1° lr pasikalbėti apie 
bus žymiai didesnės negu tOs įr J°Je gyvenančių 
šiais metais. Iš viso išlaidų' PaPuasU likimą, 
bus 3 su puse bilionai dau-i Sausio 15 d. susidūrimas 
giau, o pajamų dar dau-(jūroje pasibaigė tuo, kad 
giau. Prez. Kennedy patie- vienas indonezų torpedinis
kė rekordinį biudžetą tai
kos laikui. Jo biudžetas nu
mato išlaidų 92 su puse bili
onų dolerių, o pajamų net 
93 bilionus dolerių.

Vyriausybė laukia, kad 
1962 63 metais ji turės pa
jamų 10 su puse bilionų do
lerių daugiau negu šiais fis
kaliniais metais (nuo 1961 
liepos 1 iki 1962 birželio 30 
d.) Mokesčių valdžia nesiū
lo kelti, išskyrus pašto pa
tarnavimą, tai iš kur val
džia gaus daugiau pajamų? 
Pajamos padidėsiančios iš

laivas buvo nuskandintas ir 
apie 50 jūrininkų ir karei
vių pateko į olandų nelaisvę.

Indonezijoj dėl to įvykio 
tuoj pasigirdo šauksmas 
“atkeršyti,” bet Sukamo ža
da keršto troškulį nuramin
ti, jei jis gaus N. Gvinėjos 
salos dali be tolimesnių šū
vių!

Taip dabar N. Gvinėjos 
reikalas ir kabo ore. Sukar- 
no žūt būt nori laimėjimo, o 
olandai nėra vieningi dėl N. 
Gvinėjos gynimo. Amerika 
neutrali.. JT tarpininkauja.

padidėjusios ūkio veiklos, Maskva siunčia pagalbą Su- 
žmonės daugiau uždirbs ir karnai. . . 
todėl daugiau mokesčių su- •
mokės, pramonės ir preky- Nervu karas 
bos Įmonės padarys daugiau | Ko, N Gvinžjos
pelnų, o todėl ir valdžiai 
sumokės daugiau mokesčių.

Didžiausia valstybės išlai
dų dalis tenka krašto gyni
mo reikalui. Krašto gynimui 
numatoma ateinančiais me
tais išleisti 52 su puse bilio
nus dolerių, šalia to atsira
do stamboka išlaidų suma 

į “erdvės tyrinėjimui,” kas 
ateinančiais metais pareika- 

i lauš dviejų su puse bilionų 
'dolerių. Užsienių kraštų at
silikusiam ūkiui kelti numa
toma išleisti apie 3 bilinus 
dolerių. Prie to prisideda 
kariška pagalba užsienio 
kraštams apie pusantro bili
ono dolerių, bet pinigai tam 
reikalui vra įrašyti į krašto 
gynimo išlaidas.

Mažai permainų biudžete 
tėra visokiems civiliams rei
kalams.

Kongo laimėjimai
Amerikoje reiškiama ne

mažai pasitenkinimo Kongo 
laimėjimais. Tie laimėjimai 
yra tokie:

Jungtinių Tautų karo pa
jėgų apkultas Katangos va
das čombe sutinka įsijungti 
i bendrąją Kongo valstybę 
ir tik aiškinasi būsimos kon
stitucijos pagrindus, kad iš
siderėtų daugiau autonomi
jos savo provincijai.

Kitas laimėjimas yra tas, 
kad Rytinės provincijos va
das Gizenga susipešė su ge
nerolo Lundulos vedama ka
riuomenė, buvo suluptas ir 
areštuotas, o vėliausiomis

ginčas
bus išspręstas, eis ir jau ei
na “nervų karas.” Pavyzdys 
gali būti kad ir toks:

Indonezijos v y riausybė 
paskelbė sensaciją, kad E- 
giptas ją užtikrino, jog ka
ro atsitikime tarp Olandijos 
ir Indonezijos Sueco kana
las Olandijos laivams bus 
uždarytas! Tas būtų netei
sėtas žygis, bet kodėl ne
gąsdinti?

Panašių gąsdinimų dar 
girdėsime nemažai, iki klau
simas bus kaip nors išspręs
tas ar užmirštas.

J.D.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
686 Broadway, So. Boston 
27.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Mirė Alfonsas Augutis
Gruodžio 29 d. darbovie-

čiuose linkimuose balsuos. 
Treji papildomi linkimai 
vyks provincijoj ir dviejose 
apygardose Toronto mieste.

... ..j. . . . '.'Tai barometras. Jei tas ba-teje nuo širdies smūgio mirė
A. Augutis. Velionis buvo 
61 m., tikintis, bet toleran- 
tas ir kitaip tikintiems, ne
gu jis tikėjo. Iki po karo, 
kol pradėjo atvykti nauju e- 
migranaų, tada dypukais

rometras kryps i Naujos De
mokratinės Paitijos pusę, 
tada bus skubama ar delsia
ma rinkimus vykdyti. Žmo
nės, kurie gyvena iš darbo 
(fizinio ar protinio),—smul
kūs biznieriai ar verslinin-

I fabrikėlių Ontario provinci- 
I joj esą apie 400. Dabar visi 
sukruto tą reikalą tvarkyti. 
Pamatysime, gal teisme iš
aiškės, kad ir čia yra ”anto- 
čibol“ darbelis?

-J. K.

DETROIT, MICH.

WORCESTERIO NAUJIENOS

vadinamų, velionis buvo ka- kaj tu,.ėt balsuoti už Nau. 
talikiskų organizacijų vei-į j iog ^makratinis
kejas Atvykus ma-drenį kan,ii<latus Balsuodami 
mems , velionis veikėjo ti-lį. . Kl.ink(lami bloiriau 
tūlą ir pareigas perleido >a(la,,.sime riau'tik. 
jiems, palikdamas galbūt J j į b
neeiliniu katalikiškų darbų' 
rėmėju.

Velionis buvo geras lietu
vis — tikra to žodžio pras
me patriotas. L ra patriotu; plačiai išvystytas "pasimy- 
niekad nepasireiškė. Patrio-1 įėjimo“ biznis — paleistu- 
tizmu prisidengusių rėksnių!vavimų pasilinksminimas,
nemėgo, bet kur buvo Lietu-1 Tajp buvo vadinamas 
vos laisvinimo reikalas, ve-1 laikraščiu anglu kalba. Bu- 
lionis nevengė dubti ir sujVo teismai. Buvo nuteistu ir 
jais, kad tik padėtų savo Į išteisintų. Gražiai iškelta 
tėviškei išsivaduoti iš bolše-(negražių darbelių, 
vikų okupantų. Tai buv oi Vėliau plito ir buvo gau- 
sąmoningas lietuvis, sukai- (]ornas nelegalus arklių lenk- 
bamas žmogus ir nepaskuti-! tynių biznis _~bockma_

Organizuotas nusikaltimas

Prieš metus ar daugiau 
buvo susektas kelių žmonių

SLA Detroito 352-os kuopos 
veikla

Pirmasis šių metų SLA 
352 kp. susirinkimas Įvyko 
sausio mėn. 7 dieną Įprasto
je vietoje — buvusioje lie
tuvių svetainėje. Dalyvavo 
virš 40 narių.

Ilgametis pirmininkas Fe
liksas Motuzas atidarė susi
rinkimą, prašydamas narius 
susikaupti tylos minutę ne
seniai mirusiam buvusiam 
ilgamečiui nariui Ambrazie
jui Kaziui pagerbti.

Po to Motuzas savo tmm-

EINA Į EŽERĄ ŽVEJOTI

Žvejai anksti rytą. saulei vus pasirodant, eina į Green 
Lake. W is., žvejoti. Jie eina užšalusiu ežeru Į būdas, 
pastatytas ant ledo ir iš ju gaudo žuvis. Vasarą jie 
žvejoja iš valčių tame pat ežere.

pame žodyje paskatino nau- , .... .. . .
jai išrinktą valdybą ir visus T?08 - sias tas susitarimo, o ne didzm-
Detroito 352kuopos narius elį^s rasa,ntls- . .. mos sprendimo pagrindu,
energingiau įsijungti i Susi-: P° P^dinimo naujoji
vienijimo darbą ir sėkmin- P™™ P^etgas.
gai dirbti per 1962 metus ! Susirinkimas buvo tęsiamas

Jei šiemet socialistai skyriui 
vadovauja ir jie pasiūlė pa
grindiniu kalbėtoju dr. P.

Ruošiamės Vasario 16-jai
Šiemet Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo su
kakti minėsime vasario 18 
d. 3 vai. popiet šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Sausio 14 d. bendrame or
ganizacijų susirinkime iš-

nesĮ išteka už nelietuvio, 
taip pat konservatorijos 
studento.

Vasario 16-sios Komiteto 
posėdis

Jis bus ŠĮ sekmadienj, 
sausio 28 d. 5 vai. popiet 
šv. Kazimiero parapijos mo-

inktas tam reikalui komite- I kyklos patalpose. Visi nariai 
tas: pirm. Vytautas Mačys,' 
vicepirm. Julija Lendraitie
nė ir Antanas Tomkus, sekr.
Julius Svikla, ižd. kun. Jus
tinas Steponaitis, iždo glob.
Juozas šalaviejus.

Spaudos komisijon išrink
ti — Bronė Kvedaraitė, J.
Drumstas, Pr. Pauliukonis ir 
J. Krasinskas. Kitos komisi
jos bus vėliau paskelbtos.

Draugijos Lietuvai Remti 
nauja valdyba

Sausio 14 d. Į šių metų 
valdybą išrinkti: pirm. M. 
žemaitaitis, vicepirm. Julija 
Lendraitienė ir Juozas Šala
viejus, sekr. Jonas Palubec- 
kis ir Ona Tarailienė, ižd.

SLA gerovei o tuo pačiu ir t0 1?.u* i5Urnan.vmyiose Janus- Grigaiti, tai be jokio baisa- Jonas Dvareckas, koresp. 
lUtiivąrHoi rJiailrvti Tftlls.il ka iškėlė parengimo ar pik- vimo jis turėjo būti ir priim- Juozas Krasinskas.

prašomi dalyvauti.
J. Krasinskas

LAVVRENCE, MASS.

Įvairios naujienos
Jonas ir Ieva Savulioniai 

spalio pradžioje išvyko Į 
Floridą, ten nusipirko gra
žius namus ir mano nuolat 
gyventi. Savulionis ilgus me
tus buvo SLA 41 kuopos pir
mininkas.

•
Jonas ir Bronė Sakavičiai, 

kurie jau 19 metų kai užda
rė savo valgomųjų dalykų 
krautuvę, vasarą praleidžia 
savo vasarinėj Hampton 
Beach, prie vandenyno, o 
žiemą vyksta Į Floridą, grjž
ti mano apie gegužės mėne
sį-

Petras Stapulionis gruo
džio pradžioje išvyko Į Flo
ridą.

•
Ona Lenčiauskienė sun

kiai serga, gydosi namie. Ji 
yra SLA 41 kp. narė. Linkiu
greičau pasveikti.

•
Aviacijos karininko Al

berto Truehino žmona Ieva 
su dviem mažom dukrelėm 
atvyko pas savo tėvus Joną 
ir Emiliją Grigaliūnus. Tru- 
činienė su vaikais buvo pas 
savo vyro tėvą San Diego 
mieste, o dabar atvyko pas 
savo tėvus, nes jos vyras iš
vyko už jūrių marių. Linkė
tina, kad jis greičiau grįžtų 
pas savo šeimą.

M. Stonie

jis turėjo outi ir pr 
tas, bet šiemet tautininkai 

kalas pavestas tvarkyti vai- • >u klerikalais susitarę kitaip 
dybai. Šis klausimas bus j pasielgė.

lietuvybei palaikyti. Toliau
savo kalboje prašė susirin- !”k° klausimą. Minėtas rei-

nis tenai, kur jis buvo rei- Dar vėliau narkotiku narius ne vien duokles
kalingas. Velionis aukštų nrpūvbn~ nplpo-abm verslasJ užsimokėti ir laukti mirties, 
—---- - užu. — bet lankyk! susirinkimus irmokslų netui ėjo, bet ne vie- guvo areštu. teismų, baudų, 
nam ir su mokslu jo gyveni- |)abėgimų, žmogžudysčių.

Opozicinių partijų vadai, 
spauda ir net Kanados poli
cijos viršininkas tvirtino, 
kad tuos organizuotus nusi
kaltimus daro iš kaimyninės 
valstybės atsikėlęs krimina
linis elementas. Buvo reika
laujama Karališko Tyrinėji
mo Komiteto, kad dalyką 
ištirtų ir kaltininkus nubaus
tų — užkirstų kelią krimina
liniams darbams plėstis. 
Teisingumo organai kažko

mas gali būti pavyzdžiu. 
Palaidotas sausio 2 d. lietu
vių šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos kapuose Port Credit.

Nauja partija
Praeitą vasarą isisteierė 

Nauja Demokratinė Partija 
iš darbininkų unijų, CCF 
partijos. Farmerių organiza
cijų ir liberališkai galvojan
čių žmonių. Krašto vidaus 
reikalams tvarkyti ji turi ge
rą programą, tačiau užsie
nio politikoj tos Naujos De
mokratinės Partijos progra
ma, reikia pasakyti, yra la-

sprendžiamas kitame susi- 
dalyvauti sprendžiant rei-i rinkime, kuris bus kito _mė- 
kalus, kurių yra daug ir la-1
bai svarbių.

F. Motuzas skatino ne tik 
valdybą, bet ir visus kuopos 
narius suaktyvinti naujų na
rių prirašymą. Kaip ir kiek
vienais metais dėl Įvairių 
priežasčių netenkame vieno 
ar kito nario. Jų galime ne
tekti ir šiais metais. Todėl 
mums tenka užpildyti atsi
randančias spragas narių 
eilėse. Kiekvienas mūsų va-

Vienu balsu nutarė Kelei
vy pareikšti užuojauta miiu- 

nesio pirmą sekmadienj, tai sį0 drg. Stepono Strazdo šei- 
yra vasario mėn. 4 d. 12:15 mak Taip pat nutarta išsira- 
val. buvusioje lietuvių sve- gytį įr platinti Keleivio ka- 
tainėje. Prašome visus na- lendoriu.
rius gausiai dalyvauti, nes j Nariai už $4 Įsigijo Stasio 
bus sprendžiama daug svar- jIichelsono "Lietuvių išeivi-
bių ir nebaigtų reikalų.

A. Sukauskas

BROOKLYN, N.Y.

Ką svarstė LDD 7 kuopa
Sausio 14 d. buvo Lietu-

Rev. Komisijon išrinkti— 
Vincas Mitrikas Juozas Ma- 
tijošaitis, Adomas Bagušins- 
kas ir Jonas Taraila.

Lietuvių Tarybai Vasario 
16-sios proga nutarta paau
koti $100.
Nauja sandariečių vadovybe

Sausio 14 d. Sandaros 
16-j i kuopa išsirinko šitokios 
sudėties valdybą: pirm. A. 
Tomkus, vicepirm. J. Šala- 

buvo sumesta $4,00 ir už vie jus, sekr. Adolfas Šer- 
juos viena knyga Įteikta N. mukšnis, fin. sekr. J. Kra- 
Stilsonienei. kad ji parneštų sinskas, ižd. Kl. Zurlis, iždo

ja Amerikoj“ (nenariams ji 
parduodama už $5,00). Čia

dėl nepaisė. Tik liberalu o-!įus pnklauso nuo talkinm-| v,ų Darbininkų Dr-jos šių
pozicijos vadui jau surin-!kT’ 0 Ju0 «ab butl klekvle- ™et5 Plrma8IS susirinkimas.
kus nusikaltimu medžiaga. • •• ra kunam va<lovav° ku0P°

Todėl visi nanai gali da-bai žiopla musų, europie-kuna’ perskaityti i lvvauti vaiuie F Motuzas
čiu. akimis žiūrint. Naujoji parlamento posėdy visi ir visus Įsijungti
partija labai agresinga vi 
daus reformomis, ir tas labai 
gerai, nes jų Kanadai reikia. 
Bet užsienio politikoj norė

jo pasidaryti kone pacifis
tais, be jokių sąlvgų. Tik 
atvykęs Į tos naujos partijos 
steigiamąjį suvažiavimą 
Anglijos Darbo Partijos va-

2 su puse valandų, Ontario j j Deimantinio Jubiliejaus
naujasis premjeras paskyrė, vaj kuris dal. vyks
vieno žmogaus Tyrinėjimo Į šjuos metus
Komitetą. Ka jis suras, pa- , ,, , _

kai rezultatai bus tramPos kaLbos ;*ke
3o2 kuopos 1962 metamsrasvsiu 

viešai paskelbti.
Valdėme dvėseliena

Vieną gražią dieną laik-
das Geistkelis davė gerą i a®čiai, ]af^ias televizija 
pamoką, kuri turėjo daug ko Paske^ė žinia. Kad 9 asme-

per

vyrui dovanų.
Vienas iš kuopiečių 

MIAMI, FLA.

Minėsime
Nepriklausomybės šventę

Lietuvių Taiybos skyrius

glob. Ig. Pigaga ir J. Mati- 
jošaitis.

Vasario 16-sios Komitete 
kuopai atstovauti išrinkti 
J. Svikla, A. šermukšnis ir 
A. Tomkus.

Altui paskirta auka $25.
Staiga mirė 

adv. E. Balčiūnas

valdybos Įvedimas. Išrinkti 
ir Įvesdinti yra vicepir. Pet
ras Januška, finansų sekre
torius Albertas Bareišis. fin- 
nansų sek.
Petras Vencelevičius, užra---------------------------j- ---- „ — reuas v enceiev ivius, uz.id-ja pamokyti. Dar po kelių n>s uz padvėsusių «gkretorius Anna Balčiū-

tokiu pamoku iš euroniečiu i gyvulių mėsos pardavineji- _ reL?.u® na Ba c u tomų pamoKų is europiečių mene, lzaimnkas Antanas
draugų gal joje ir išgaruos ma\ 1^i 101 jau suimia
visi koegzistencijos sapnai.

Naujosios Demokratinės 
Partijos vadu-lvderiu vra T. 
C. Douglas., buvęs Saska- 
cbevano CCF valdžios be 
jokių koalicijų per 17 metų 
premjeras, didelis humanis
tas ir vienas geriausių kalbė
tojų socialinėmis temomis. 
Tą pripažista Kanados spau
da ir naujos partijos prie
šai. Manoma, kad su nau
jos partijos atsiradimu Į- 
vyks šis tas naujo rinkimuo
se. Federaliniai rinkimai tu
ri Įvykti šiais metais.

Papildomi rinkimai
Sausio 18 d. Įvyksta 5-se 

apygardose Ontario provin
cijos papildomi rinkimai. 
Šią provinciją per 19 metų 
valdo konservatoriai. Ka
dangi šią vasarą turi Įvykti 
federaliniai ir Ontario pro
vincijos rinkimai, tai tų rin
kimų išvakarėse ir daromi 
tie papildomi rinkimai, kad 
nujaustų balsuotojų-rinkikų

tokių kaltinamųjų. Ju tarpe 
vra vienas vet. gydytojas. 
Pasak laikraščių, tas daly
kas prasidėjęs taip:

Šunų laikytojai pradėję 
nebegauti krautuvėse šu
nims mėsos. Jie skundėsi 
krautuvių savininkams, o 
pastarieji ėmė skųstis sker
dykloms. šios atsakiusios, 
kad tilksta padvėsusių gy
vulių. Ta žinia pasiekė poli
cijos ausi. Ji tą bizni tyrinė
jo ir sekė daugiau kaip pusę 
metų. kol surado, kad pa
dvėsusiu gyvulių mėsa buvo 
pardavinėjama už gerą mė
są ir net su valdžios sveika
tos departamento Įstaigos 
antspaudu.

Skerdimo fabrikai, kaip 
„Canada Packers“, „Swift“ 
ir kiti, kurių gaminiai par
davinėjami po visą kraštą, 
yra Federalinės valdžios 
priežiūroje. Skerdyklų fab
rikėliai, kurie gamina ir 
parduoda tik Ontario pro
vincijoj, jokios valdžios

pirm. Bronė Spūdienė. Ji 
padarė pranešimą apie tai,! 
kas jau nuveikta ir kas dar 
numatoma daryti. Iš svar-Į
besnių valdybos sumanymu nutarė Lietuvos nepriklau 
vra balandžio 28 d. Lietuvių somvbės paskelbimo 44-ją
Piliečių Klube rengiamas sukakti minėti vasario 11 d. 
tradicinis margučių vaka- 2 vai. popiet Lietuvių Pilie- 
ras. Už gražiausius margu- čių Klubo salėje (3655 N. 
čius bus trys dovanos, Įėji- E. 34 St.), i iškilmes pa- 
mas asmeniui $4,50. kviesti gubernatorių ir mies-

Ižd. Steponas Briedis pa- to majorą ir prašyti jų pa- 
pavaduotojas Į darė kasos apyskaitą. skelbti tą dieną Lietuvių

J. Rimavičius painforma- diena. Pagrindiniu kalbėto- 
vo. kad valdyba nutarė pa- ju kviečiamas kun. J. Kon- 
siūlyti uždaryti J. Stilsono čius. Meninę dali atliks Mia- 
ligos fondą, kuriame šiuo mi choras ii- Anita Navickai-Grinius, iždo globėja Mari

ja Brazauskienė, iždo globė-! metu yra dar virš $200, ir tą tė-Kams.
jas Mikas Balčiūnas, mar-1 
šalka Povilas Valentinas ir

KAS STALINUI 
BUVO MALONIAUSIA

nuotaiką: už ką jie ateinan- kontrolės neturi, o tokių

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

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
kaip jie tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t ir tt

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

sumą atiduoti Stilsonams.
Susirinkime dalyvavusi N. 

Stilsonienė pasakė, kad ji 
pradžioje buvusi prieš tokio 
fondo steigimą, bet jeisru 
iau draugai ji Įsteigė ir da
bar mano ji panaikinti, tegu 
taip ir bus. Ji dėkojo visiem, 
kurie jiems sunkioje padėty
je atėjo i pagalbą.

Vienu balsu nutarta minė
tą fondą uždaryti.

A. Buivydienė pranešė a- 
pie Naujųjų Metų sutikimą 
Spūdžių namuose. Jame da
lyvavo virš 20 asmenų, dau
guma LDD nariai. Pelno 
liko $25,31. Visų dalyvių 
vardu padėkojo Bronei ir 
Pranui Spūdžiams už leidi
mą pasinaudoti jų patalpo
mis ir tą dideli darbą, kurį 
kartu su M. Akeliene turėjo 
atlikti sutikimą ruošiant.

Kuopa nėra patenkinta 
New Yorko ALTo skyriaus 
elgsena, kiek ji liečia socia
listus. ALTas yra organizuo-

Minėjime lauksime atsi
lankant ne tik vietos lietu
vių. bet ir kitu, kurie tuo 
metu bus atvykę Į Miami.
Visi dalyvaukime, parody
kime ir kitiems, kad mūsų 
gyslomis tebeteka lietuviš
kas kraujas ir kad mes nori
me atgauti laisvę Lietuvai, 
dėl kurtos mūsų tėveliai 
daug prakaito ir kraujo pra
liejo.

Alto skyrių dabar sudaro: 
pirm. Elena Verbelienė, vi
cepirm. Antanas Norris. sek- 
ret. Jenie Goodvvillienė, 
ižd. Walter Zees, iždo glob.
Juozas Nevis ir Florent Ro- 
dgers, nartai: Adomas No
reika, W. Valaitis, Jonas 
Verbela, Veronika Venckie
nė, Genovaitė Lipnickienė,
Vytautas Lipnickas, Ona 
Butkienė, Ona Statkevičie- 
nė, Lucy Bartušienė, Jenie
Nevienė, Ona Bubnienė, Ju- anūkė Karolina Saulėnaitė, 
lija Styles. gabi Rochesterio konservą

Sausio 11 d. širdies smū
gis pakirto jauną gabų ad
vokatą Eugenijų Balčiūną 
(Gene Balcon), tik 45 m. 
amžiaus. Velionis priklausė 
daugybei lietuvių ir nelietu
vių draugijų, buvo gabus 
smuikininkas, kurio rankose 
smuiko stygos tai verkė, tai 
dainavo, antrojo karo lakū
nas, buvo baigęs šv. Kry
žiaus kolegiją, North Eas
tem univ. ir politechnikos 
;nsfitutą.

Velionis paliko žmoną ir 5 
mažamečius vaikučius, pa- 
laidotas sausio 15 d. Notre 
Dame kapinėse. Jo karstą 
lankė ir laidotuvėse dalyva
vo daugybė žmonių, karstas 
skendo gėlėse.

Yra ir daugiau mirusią
šiais metais per 2 savaiti 

iau mirė 10 lietuviu: Jonas 
Dabrila, 70 m. amžiaus, žy
mus verslininkas: Ieva Va- 
raškienė, 74 m., Carie Miko- 
lvnienė, 66 m., Petronė Ba
nienė, 78 m., Vanda Step- 
šienė. 54 m., Marijona Du- 
sevičienė, 80 m., Stefanija 
Radžienė, 66 m., Kotryna 
Glodienė, 72 m., Elena Stan- 
kienė. 74 m., ir jau minėtas 
E. Balčiūnas.

K. Saulėnaitė išteka
Jono ir Margaretos Vaškų

BALTIMORE, MD.

R&moviečių dešimtmetis
Lietuvių Veteranų Sąjun

gos „Ramovė“ Baltimorės 
skyriaus (įsteigto 1952 m. 
sausio mėn. 20 d.) dešimt
metis bus minimas vasario 
mėn. 3 d. (šešt.) 7 vai. vak. 
Lietuvių svetainės didžiojo
je salėje.

Programoje: Prano Zun- 
dės paskaita „Partizanų 
veikla pokario Lietuvoje“, 
muziko Alekso Mrozinsko 
vadovaujamo New Yorko 
Vyrų Okteto koncertas. Tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama Balio Brazausko ir Vy
tauto Dūlio, šokiams gros 
jaunimo orkestras: E. šilga
lis, Alfr. Kudirka, V. Rač
kauskas, L. Prasčiūnas. Bu
fetas, baras. Įėjimas: suau
gusiems $2.00, moksleiviam 
$1,00, šeštadieninei mokyk
lai ir tautinių šokiu grupei 
veltui. M. Š.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Grąžą Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio Įstaigoj 
už 50 centą.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS $4 00,

Elena Verbelienė i torijos studentė, birželio mė- KIETAIS—$5.00.

r

Tftlls.il
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SNIEČKUS RAITOSI NIKITA SAUKIASI 
KARVIŲ PAGALBOS

Maskvoje Staliną nuvai
nikavus, tenka ir Antanui 
Sniečkui „keisti veidą“, ki
tam ponui loti.

Nikita Chruščiovas, kal
bėdamas Gudijos kolchozų 
konferencijoj, pasakė, kad 

Jis Lietuvoje buvo vienas1 pačios karvės turi išspręsti 
iš tų didžiųjų "buldogų”,! jo ginčą dėl pašaro su mo
klinę visokiais balsais savo į Rytais agronomais, 
poną liaupsino. Seniau tas! Nikita kaltino Gudijos 
ponas buvo Stalinas. Iš jo žemės ūki, kad jis neįvyk- 
Sniečkus liepė Lietuvai j dęs nustatyto plano, kad
saulę“ parvežti, jam jisai Į pernai gl ūdų prikulta tik 

gu trečdaliai to, kiek buvo 
numatyta; kad linų pluošto

kiekviena proga "meldėsi".

„Lietuvių tauta dėkinga 
didžiajam Stalinui už jo as
menišką ir nenuilstamą rū
pinimąsi Lietuvos atstaty
mu. Tegyvuoja pirmasis lie
tuvių tautos kandidatas i 
deputatus, didysis tarybinės 
liaudies vadas — draugas 
Stalinas!“

pagaminta tik pusė, o bulvių 
prikasta mažiau kaip užpla
nuota 4 mil. metrinių tonų. 
(Gudijoj linų užaugina20*č 
ir bulvių 12* < viso Sovieti

jos derliaus.)
Nikita ypač užsipuolė Gu

dijos žemės ūkio darbuoto
jus. kad jie senoviškai ūki- 

Tai viena iš Sniečkaus: ninkauja, kad jie, pavyz- 
„maldelių“. 'džiui, bulves tebelaiko svar-

Šiandien jis labai norėtų, biausiu pašaru. Jis siūlė bent 
kad tas visas "maldeles” kas pusę bulvėmis užsodinamo 
nors galėtų iš visų rastų "iš- ploto užsėti cukriniais run- 
kasavoti”. Bet kaip tą pada- keliais.
rysi? Todėl Sniečkus sten- Toj konferencijoj Nikita

buvo išvykusi 51 turistinė, 
grupė, apie 1,500 asmenų. 
Iš šitų grupių 30 buvo orga
nizuota pagal profesijas; j 
medicinos darbuotojų, mo
kytojų ir kt.

Šiais metais žadama iš
leisti i užsieni per 2,000 as
menų. tačiau daugiausia j 
vadinamus „demokratinius“ į 
—sovietų satelitinius kraš
tus. I

Radijo uždavinys

Sausio 1 d. per Vilniaus 
radiją kalbėjęs Radijo ir 
Televizijos komiteto pirm. 
J. Mitalas pasakė, kad, gir
di, radijui dabar nesą svar- 
oesnio uždavinio, kaip... aiš
kinti naują komunistų par
tijos progi ama, kaip mobili
zuoti žmones tai programai 
vykdyti.

Pastatė Kultūros namus
Šiauliuose pastatyti nauji 

Kultūros rūmai, kuriuose yra 
salės spektakliams, sportui, 
paskaitoms, atskiri kamba
riai posėdžiams. 

BAIDYKLES DRABUŽIAI

JIEMS NĖRA ŠALTA?

Du švedai—Anton Hallen ir Janne Gorecki Stockhol- 
me naudojasi proga pasimaudvti suradę neužsalusią 
vietą ežere. Jie daro kaip mūsų So. Bostono smarkuo
liai. kurie lenda i vandeni rudenį ir pavasarį, žiemą ir 
vasarą. Taip juk daro ir baltos meškos.

I džio „kiti“ pabrėžimu buvo 
man paaiškinta.

Beje, buvo atėjęs mūsų 
pasveikinti ir „prezidentas“ 
J. Paleckis. Jis sakė, kad 
Vilniuje yna virš 200,000 
gyventojų, iš jų 
i0,000.

Turistas
(Bus daugiau)

A. JENKINS DAR GYVAS

Ne vienas Keleivio skai
tytojas pasigenda „Iš toli
mųjų Havajų“ autoriaus. 
Galime pranešti, kad jis gy
vas ir štai ką rašo Keleivio 
redaktoriui:

JAU NUJAUČIA 
SAVO GALĄ

Ne kas kitas, bet rimtas 
komuniestų „Ūkio laikraš
tis” rašo, kad Sovietijos į- 
monės gamina netinkamas 
prekes, tokias, kokių žmo
nės nenori ir negali pirkti 
Jis duoda daug pavyzdžių.

giasi kitokiomis "maldelė- perskaitė Lietuvos žemes 
mis“ savo naujam ponui pri- ūkio žinovų raštą, kuriame 
simeilinti. i įrodinėjama, kad šienas yra

Lietuvių Profesinių Są- geriausias pašaras, nes kar- __________ ____
jungų grupės egzilėje lei- vės ji lengviausia suvirški- Pav"vienur atvežtodaugy-. 
dziamo laikraščio "Darbi- na. Jos iš senų senovės yra bė apsįaUstų, kurių vienas1 
ninku Balso” 1961 m. gruo- pripratusios prie šieno, o ne šonas daug ilgesnis už ant- 
džio numery tuo reikalu ra- prie ginidų, komų ar cukri- kįtur sagų skylės taip 

. ių runkelių. . nelygiai išplautos, kad tų
idomu skaityti! Kadangi toj konterenci- drabužių negalima nešioti.

‘ į joj dalyvavo ir Lietuvos 
i "gauleiteris“ Antanas Snieč- 

tijos kongrese Maskvoje. Vi-! kus, tai Nikita liepė jam pa- 
si kalbėjo, tai pakalbėjo ir! P5.?1 mokslininkams kun 
Sniečkų., ilgametis iitiki- !a,k« Plisti kolchozuose 
ma. stalini,tas, kuri, nuo:11 patikrinti, ką kartės pa- 
1940 m. Stalino pavedimu i P3^0 klausimu.
fiziškai ir dvasiškai naikino tegul jie duoda Karvėm gį marškinių, kelnių, o ten 
lietuvių tautą. Norėdamas iš-,'ilosuo.lU komų, cukrinių atsiunčiamos priejuostės, o 
likti savo vietoje, jis dabar runkelių, šieno ir šiaudų ir jeį atsiunčia viršutinių dra- 
linksniuoja Chruščiovo pa.; paklausia juodmarges. kurį bužių, tai tokio dydžio, kad 
vardą taip pat, kaip links- lS tų pašarų jos labiausia niekas negali jų dėvėti, 
niavo Stalino. Iš dabartinė
jo kalbos Sniečkus matyli

soma;
„Labai

Sniečkaus kalbą, kurią jis 
turėjo progos pasakyti par-

Sevastopolio siuvykla ga
minanti tokius biaurius dra
bužius, kad žmonių jie va
dinami baidyklių drabu
žiais“.

Garsiosios Jaltos vasar
vietės poilsiautojai reikalin

Ką mačiau Lietuvoje
Pernai vasarą ir aš gavau i i su šiltu ir šaltu vandeniu 

leidimą aplankyti Lietuvą ir bendra išviete. Apsitvar- 
su kitais ekskursantais. Skri- kę ėjome valgyti. Čia vėl 
dome iš New Yorko Skan- kalbos, dainos užėmė iki vė- 
dinavijos bendrovės lėktuvu los nakties.
iki Kopehagos, ten persėdo- Kitą dieną sužinojome, 
me į kitą lėktuvą, su kuriuo kad mū: 
pasiekėme Maskvą. nes 5 diena

Dai* lėktuve palydovė iš- leisdav 
dalino blankus rusų ir ang- teiys visą parą savo kamba 
lų kalbomis, juose reikėjo riuose išverkė, nėjo nė val- 
surašyti, kiek pinigų gry- gytL Sako, kodėl Amerikoje

Didžiai Gerbiamas Drauge, 
Jūsų Kalėdų atviruką ga- 

Į vau, nuoširdžiai dėkoju. Rū- 
gojate, kad pamiršau „Ke
leivį”. Atleiskite, nepamir
šau ir pamiršti negaliu, nes 
kiekvieną savaitę jis lanko 
mano samanotą bakūžę ir 
teikia žinias, daugiausia iš
Naujosios Anglijos, lyg iš 
senosios tėviškės. Tik bai- 

kad lieku

„Laisvės“ Nr. 3 Mikro- 
megas, rašydamas apie „As
menybės kultą ir himnus“, 

lietuvių sako, kad Stalino garbini
mas buvo įsiskverbęs net į 
himnus. Sovietų Sąjungos 
himno viena dalis, išversta 
lietuviškai, buvo šitokia:
Per audrą mums laisvė lyg saulė 

žėrėjo.
Didysis mums Leninas švietė 

kelius.
Mus Stalinas liaudžiai tarnaut 

išaugino,
Ir darbui, ir žygiui jis įkvėpė 

mus.

Neatsiliko ir Sovietinės 
Lietuvos himnas, kuriam žo
džius parašė A. Venclova, 
o muziką B. Dvarionas ir 
J. švedas. Jo antroji pastrai
pa po pastraipos pakartoji
mo (refreno) buvo šitokia:
Į laisvę mums Leninas nušvietė 

kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta. 
Mus Stalinas veda į laimę ir 

galią.
Tautų mūs draugystė kaip 

plienas tvirta.

jsiai susirūpinęs, 
labai daug jums įsiskolinęs 
ir niekaip negaliu išgalvoti, 
kaip čia pasiteisinti. Rodos 
dar nesenas, tik paralius
Žino, kad tų metų perdaug ’ kad tokios gražios ei- 
pnsieiliavo, ir lyg ta šen- jutfe ljk (|ė| vien() žodžio 
merge nei pnsipazmt. nesi- tulj bfltj nulifikuows. Bet

’Gaila”, rašo Mikrome-

■ pasiauou, lik peraaznai pri
verstas lankyti ligoninę 
(kiekvieną mėnesi) ir ne

piliečiai giedojo „Bože ca- 
ria chrani.” Vėliau buvo ke- 
renskinis himnas, kurį pa-

į nais, ir čekiais ir kokių daik- nepasakė, kad neleis savųjų tiek lietuviškais skilandžiais darybinis. Revoliucijos 
tų vežamasi. aplankyti, būtume nevažia-, kaip seniau, bet visokiau-

Atvykus į Maskvos lėktų- v?»tiek nesikaštinę. Reikėjo siais chemikalais priverstas 
maitintis ir taip skursti, lyg

mėgsta. Vėl kitoj vietoj pavasarį
"Aš, draugai, esu tikras, i ir vasarą reikalingi batai at-

toks mažutėlis ir visai nekal- kad karvės tuoj griebs už 
tas. Jis kalba apie „sočia-! cukrinių runkelių ir juos su- 
listinio teisėtumo pažeidi-'ės. Jeigu jos bus dar alka- 
mus“ asmenybės kulto lai- nos. jos suės kornus ir jei ris jau žengia į komunizmą, 
kotarpiu, apie neteisėtą ei- tada neužteks — eis prie! 
gesį su nekaltais žmonėmis, šiaudų. Bet jei jos bus so- 
mėginimus sukompromituo- čios silosu, tai į šiaudus nė 1 
ti sovietinės valdžios politi- nežiūrės,“ aiškino Nikita. į

metu vyravo internaciona
las. 1904-05 metų revoliuci
jos laiku Lietuvoje buvo po
puliari iš prancūzų pasisko
linta Marselietė. Veikiau
siai ir šią erą gims naujas 
Tarybinis himnas, atitinkąs 
gadynės dvasia. Tai natūra
lu ir reikalinga.’’

Vadinasi, jau apsipranta
ma su tuo, kad ateis galas

vų stotį, joje pasitiko mer- giminėms rašyti, kad atva- 
gina su gėlių puokšte ranko- žinotų į \ ilnių ar i Kauną, 
se, lagaminų nereikėjo nė Mums aprodė miestą, Ge-1 
atidaryti, susodino į autobu- dimino kalną, katedrą, kuri 
sus ir nuvežė j viešbutį. G a- dabar paversta muziejum, 
vau dviese kambarį, šviesų, i šv. Petro bažnyčią su dau- 
lovos švarios, vanduo šiltas gybe visokių papuošimų, nu- 
ir šaltas, išeinamoji vieta ko- vežė Į Panerius, kur vokie- 
ridoriuje, viena vyrams, ant- čiai sušaudė tūkstančius žy
ra moterims.. Noi’s buvau dlĮ« ten d?bar pastatytas pa- 
pavargęs. bet nemiegojau, minklas ir statomas muzie- 
Nemiegojo ir kiti. Prašvitus j Jus- Buvome ir Pirčiupio 
išėjau laukan pasidairyti, j kaime, kur vokiečiai visą 
radau ten daugiau ekskur- sodžių su namais ir žmonė-

VirsJ dedasi kiSe~kikisantl}- Kiek Paė^s’ randu mis sudeSino’.čja Pat 
’ ekskursantą, žmonių apsup- pastatytas paminklas.

tą. Jie klausinėja apie Ame- Matėme dirbtuvę, kurioje 
rikos žmonių gyvenimą,— liejami cementiniai blokai 
kiek darbininkai uždirba, namų sienoms. Šį tą Ameri- 
kaip brangus maistas, dra- koje mačiusiam nieko įdo- i 
bužiai, butai ir t.t. Girdėti, maus, bet komunistai ja gi- 
kaip jie stebisi dėl žemų pi e- riasi. Girdi, mes fabrike ir 
kių kainų. Mūsų butų kainos namus statome. Parodė ir 
jiems labai brangios, ir kai Antakalnyje pastatytus ke- 
pasakai, kad čia šeima turi turiu aukštų namus, kuriuo- 
4-6 kambarius, tai klausia, se šeimos turinčios po 3-4 
kam tiek daug kambarių rei- kambarius. Taip mums aiš- 
kalinga: jiems labai gerai, kino, bet kai vakare vienas 
jeigu šeima turi vieną kam-Į pažįstamas nusivežė pas sa- 
barį. Pas juos įstatymas lei-1 ve i tuos namus, tai paaiškė- 
džia vienam asmeniui už- jo, kad visa šeima gyvena

siunčiami žiemą, o žiemą 
nešiojami gaunami pavasarį

PETRAS KURKULIS

Pereito numerio šitame
ką. O kas gi anuomet Lietu- Vadinasi, Nikita lengvai puslapy išspausdinta ben- 
voje atstovavo tam teisėtu- sutinka leisti karvėms lais- dra St.Strazdo, Vardūno ir 
mui, kas buvo Kremliaus' vai apsispręsti, kokį pašarą Merkynės Vaidilos nuotrau- 

los nori ėsti, bet savo pa-pastatytas atstovauti viską 
įmanančiai ir nieko neduo
dančiai partijai, tremiančiai 
ir žudančiai? Argi ne Anta
nas Sniečkus, vykdydamas

ka ir klaidingai paaiškinta,
vergtiems žmonėms tos ap-( kad Vardūnas yra Petras 
sisprendimo laisvės jis ne- Krutulis, turėjo būti Kurku- 
pripažįsta. Kodėl jis nelei- kulis.
Ižia jiems pasisakyti, ar jie

Stalino įsakymus, pridarė nori Nikitos valdžioje būti? Pakalbinkime draugus, kai* 
Mai . žmones galima privers- mynu* ’r pažįstamus užsisa- 
ti daryti tai, ką nori, o kar- kyti Keleivį. K*"1* 
vių ir Nikita nepajėgia pri- tams penki doleriai

baisybę nusikaltimų ir dar 
dabar tebesako kalbas?

„Prisiplakdamas prie nau
jųjų valdovų, jisai, matote, 
kaip tas asilas, dar tįsteli 
savo kanopa ne tik į Stalino 
lavoną, bet ir į gyvus dar, 
tik jau pasmerktus Moloto
vą. Malenkovą. Kaganovi- 
čių, Vorošilovą. kadangi jis 
tarnavo Stalinui, tai kodėl 
tų neteisybių jis nepasakė 
tada. kai anas dar buvo ne 
lavonas? Kodėl jis tada ne
užkabinėjo tų tikiu ar taria
mųjų Stalino bendradarbių?

„Todėl, kad jis buvo vie
nas iš tokių. O didvyrišku
mo ir atvirumo iš vadovau
jančio bolševiko nė nelauki
te, nes tai reikštų idealizmą. 
Bolševikas yra materialistas 
pačia ta biauriausia prasme: 
gina jis tik savo lovį, iš ku
rio laka. Jam vistiek, ar lak
ti duoda Stalinas, ar Chruš
čiovas. Jis tik laka ir loja.“

versti duoti daugiau pieno,' 
nešeriant jų tinkamu pa
šaru.

Chruščiovo karalystėj kar
vės laisvesnės negu žmonės.

R. M.
Rinkiminis triukšmas
Žinome, kad sovietijoje 

rinkimai yra juokinga ko
medija, nes viską nuspren
džia ne rinkikai, o partija. 
Rinkimai į „parlamentą“ te
bus pavasarį, ir partija jau 
šiandien žino, kas bus iš
rinkti, bet rinkiminis triukš
mas jau dabar keliamas — 
įmonių, įstaigų ir Lt. susirin
kimuose „iškeliami“ kandi
datai į respublikinę rinki
minę komisiją.

NAUJAUSIOS KNYGOS

imti 9 kvadratinius metrus 
(jardus), bet dėl butų sto-

įename kambary.
Daug namų stovi nebaig-

Nors

miestai būtų. 
Be tėvynės

tenai.

Kiek išleidžia į užsienį
(E) Vilniaus radijas sau

sio 4 d. paskelbė pasikalbė- 
svetur ir auksu grįsti jnną su SL Aleksandi avi- 

' čium turizmo klausimais, 
tu Iš jo sužinome, kad pernai iš 

Lietuvos į užsienio kraštus
dūmų trokši

K. Inčiūra

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

NEPRIKLAUSOMI LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje;
636 E. Broadtray,

So. Boston 27, Mass.

kos tokiame plote gyvena, tų statyti. Pasirodo, kad jie 
2 ar net ir 3 asmenys. Kaip' 
vėliau patyriau, tokia pat 
padėtis ir Lietuvoje.

Maskvoje mums parodė 
gražius didelius univei siteto 
rūmus, sporto aikštę, Leni
no, tada dar ir Stalino, mau
zoliejų, pravežė pro Krem
lių.

Iš Maskvos mažu lėktuvu 
per 2 su puse valandų nu
skridome į Vilnių. Lėktuvo 
palydovė kalbėjo lietuviš
kai. Vilniuje išlipus iš lėktu
vo, pasitiko žmonių būiys, 
merginos, pasipuošusios tau
tiškais rūbais, kiekvienam 
įteikė gėlių puokštę, miesto 
atstovas pasveikino, jam at
sakė ekskursijos vadas ir kt.

žirnis prie kelio. Tau nežei 
tas — dzūkiškam žmogui 
nevalia valgyti lietuviškos 
dešros ir rūkyto kumpio! 
Tai iš kur čia ta sveikata 
bus?

Medžiagos turiu kuo pui
kiausios, bet ką gi aš pada
rysiu, kad to laiko nėr a nėnau w „c ., ~ K U t 1 1 J A
minutės. Kaltinkit Amalga- • u-,_ ..„ii- & dinių dvasiai” ir kitus him-

_V. . nus giedos Rusijos ir Lietu-
Pnimkit mano ir šeimos vos žmonės. Gal tas laikas

nuosirdziausius linkėjimus. jau netolimas.
Viso labo Jūsų r m

A. Jenkins , “į Z TTTSuaugusio zmgaus nervų ilgis 
J pusantro miliono pėdų, o gyslų 
apie arti dviejų milionų pėdų.Be kantrybės nėra galybės

taip stovi po kelerius metus, 
nes negali baigti dėl me
džiagos stokos. Panagiai yra 
:j Maskvoje.

Vilniuje miesto vidury 
gatvės švarios, teko matyti 
moteris atsiklaupusias maž
ėjant šaligatvį, o pasukus į 
šalį jau kitas vaizdas. Teko 
būti dviejuose namuose, kur 
gyvena po 16 asmenų, van
denį reikia atsinešti net iš 
kito bloko, išvietė su 5 sky- 
lėmis atsitūpti, bet visos pil
nos, nešvarumai eina per 
viršų, smarvė, musių spie
čiai. Sakau, kodėl nepašau- 
kiat išvalyti? Sako, pašau
kiant atvažiuoja, pamaišo 
ir viską palieka. Jei savo

Matyt, iš anksto buvo sutar- akimis nebūčiau matęs, neti- 
ta. į kėčiau, kad taip netoli nuo

Autobusu dainuodami at- gražaus miesto vidurio su 
važiavome prie Vilniaus žydinčiomis gėlėmis gali bū- 
viesbučio. čia vėl atėmė ti toks nešvarumas, 
mūsų pasus kaip Maskvoje. ”Kur giažu ir švaru, ten 
Gavau dviese šviesu kamba- kiti gyvena“, su dideliu žo-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių 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:
*5^5%  ̂V v

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Berlyne prie ”kinų sienos”
V. ŽARSTEKLIS

go, kančių patyrei“. Ir kad į prieš radioaktyvumą! Stig-! paprašė Jusupovą ką nors 
paskui trenkė griaustiniai liūs, bet stiepiasi! Į padainuoti. Matyti, kad
plojimų, dužo “valio!“ ban-! ’Fieie Erde“ laikraštėlis į nuodai neveikė kaip turėjo 
ga už bangos ir be galo! A- N. Metų išvakares sutiko veikti, todėl Jusupovas iš- 
toslūgis negreit įvyko, ir pranašavimu, kač 1990 rusų

Baigėsi lygiai metai. Vis drąsina, šiaušia prieš už tvo- i vienu mostu dvasioje išaugo ■ zonos kolchozu- inkai išvyko
rengiausi parašyti iš pat'ros esančius. Prisimintina, kalnai taip pateigtojo n pa-,Į Amenką, kur juos pasvei- 

j kino Amenkos žemyno prePrisimintina,
Varšuvos pakto patvorio,'jog visos zonos sienos nuo

Vokietijos po “Zigfrydo li
nijos“ Berlyne Įvedimo už

tai jau ir stoviu pnes mūrą 
spygliuotą, anapus jo ant 
pakopų trys uniformuoti 
sargybiniai, rankos įręžtos 
į klubus, ir pro žiūronus se
ka mus, Atlanto pakto šalių; tai, bet daugelio jų artimieji 
gyventojus. Prisėlinu savoj Į gyvena čia pat, ir už pabė-

vergejo.
Ta pati priežastis 

kalnus ugdo ir čia.
minuotos, ir ten veikia grieš-1 skarmaluotą gyvenimą sten- 
ti kariniai nuostatai. Daugu- l^asl užslėpti, lėkdamas a- 
ma sargybinių mestų visa

gusius gautų jie atsakyti. 
Perbėgimai tačiau yra kas
dieniniai, nors sargybiniui 
įsakytą į bėgantį draugą 
šauti.

sitraukė revolverį ir sove 
Rasputinui į širdį. Rasputi- 
nas susmuko ant grindų. 
Daktaras pridėjo savo ausį 
prie Rasputino širdies: pul
so nebebuvo. Bet netrukus 
Rasputinas atsigavo ir iš 
kambario rūsyje laiptais iš
šliaužė į kiemą. Ten jo lau
kė Puriškevičius, kuris 
dviem šūviais jį pribaigė.

Rasputino lavonas, suri
šus rankas ir kojas, buvo su
vyniotas į antklodę, Jusupo- 
vo tarnų įneštas į automobi-

tuos zidentas F. Castro. Tokiams
Savo sapaliojimams ir patys ko

munistai neteikia dėmesio.
Tie patys, kurie be atodairos 

pie išgalvotas blogybes ten, kalė ir plakė, jog Stalinas 
kur pavergėjo nėra. Pagal jį, j “nešė saules“ visoms tau- 
kur jo nėra, ten vagystės, i toms,dabar patys tą vardą 
muštynės, žaginimai, badas sviedė į istorijos šiukšlyną, 
ir, aplamai, tik vienos nege-įTas pat ištiko ir rusų sekto- 
rovės. O kai rytų zonoj pri-' rių Berlyne — beliko vien 
trūko degtukų ir diuskos,1 svetimos architektūros niū- 
tai irgi amerikiečiai kalti, rių pastatų eilės su neištri- li ir nuo Petropavlovsko til-

pusėj prie sargybų būstinės 
ir klausiu minutei leidimo 
fotografuoti; pataria tai 
daiyti trumpai, paspaudžiu 
ir metuosi atgal, maktelėjęs 
galva už leidimą. Kiek pa
žingsniavęs, vėl atsidūriau
prie pilko cemento didžiulių'sutinkami ir jas peržengti-i 
plytų tvoros, o nuo jos sienų šieji. Imkim kad ir tokias V.

1 į akis lindo “K Z Deutsch- Europos valstybių sienas: 
land“ (“Vokietijos kace-1 atėjai, perėjai ir nuėjai; kai 
tas“) sieksninės raidės. To- nusibos ar prireiks — vėl 
kių užrašų yra ant mūro sie
nų daugiau, ji čia ilga. Aš 
pasiekiau kapines, jose 
aukštai aplink medį sukai

T, . . ... kam jie leidžia paskalas,,Kaip matom, visokių yra |kad dJlusk galimį naadoli 
sienų, visaip vertinami ar ___ __________

— Sei, Maik, ar tu žinai, pritvinkti? Ji siunčia savo 
kad komunistai mus ap- raplenus Afrikoj Katangą

bombarduoti, faituojasi su
— Iš tikrųjų? 1 komunistais Laose, antroj
— Jessa! Pavogė mudvie-' pusėj svieto, o Kuboj, savo

vogė.

jų pikčierį iš “Keleivio“ ir 
įdėjo į savo gazietą, ką va
dinasi “Tėvynės Balsas“ ir 
eina iš Vilniaus.

— Tėvas, turbūt, kiysti,

panosėj, nieko nedaro. Ar 
tu žinai, kodėl taip yra?

— Tam yra svarbių prie
žasčių, tėve.

— Kokių?
kad tas jų laikraštukas eina — Jos buvo nurodytos 
iš Vilniaus. Jis ateina iš Ry-! Kennedžio ir Nixono deba
tų Berlyno, kuri valdo Vo-i tuos, kai ėjo prezidento rin- 
kietijos komunistai. Lietu-Į kimų kova. Abu kandidatai
voje, turbūt, niekas jo ne
mato. Tai propaganda už
sienio lietuviams.

— Ar ir tu ji žinai?
— Žinau, nes ir man jį bą.

siuntinėja. j — Tas teisybė, Maiki.
— Ir matei mudviejų pik- _ žįnOma, kad teisybė.

turėjo debatus televizijoje. 
Kenedis bandė apkaltinti 
republikonų vyriausybę, kad 
ji užleido komunistams Ku-

azijatiškumo žy- to įmestas į Nevos upę. 
Vėliau Rasputino lavonas

buvo surastas užkliuvęs už 
tilto atramos, iškeltas, įdė
tas į puošnų karstą ir slaptai 
palaidotas. Ta vieta ir dabar 
nežinoma.

įpėdinio nužudymo Saraje- ; Rasputino pranašystės a- 
ve registruota prostitutė | pie caro šeimos likimą išsi- 
bandė jį peiliu nudurti. Ras-. pildė: kilus revoliucijai, vi- 
putinas buvo pavojingai su- sa caro šeima bolševikų bu- 
žeistas, bet geležinė sveika-

narnomis
mėmis.

Velnias ar šventasis
(Tęsinys)

Jau praeitą kartą buvo pa-grįši. Pasienio kontrolė kar
tais mes aki į popierius, bet' , , _
dažnai ir tai patingi. Kai kis z' mėta, kad Rasputina.s da 
Alpėm į visas puses, sienos lefcl caĮ^ įmpenjos įeikalų 
kad ir ne ant keteros, bet Idėjas. Tas buvo zino- 
sargybinio nerasi taip grei- ma Rusijos valdančių sluok- 
tai — ar Austrija, Šveicari- viršūnėse ir Durnoje,
ja, Italija, Vokietija, vis- T.a Pad«tls darėsi nepaken- 

surinka, kiek laiko jiems i vien. O čia dabar stogai ap- ciama- Durnos dešiniųjų va- 
tenka lizde ištupėti. Iš lizdo žarginti mediniais ožiais, das Puriškevičius ir pravo- 
nepatenkir.tu tonu atsikerta: kraigo bi iauna spyglys ve- s*avll bažnyčios atstovas

tas gulsčių stačiaukų kone 
trikampis lizdas, kuriame 
tupi trys sargybiniai. Iš mū
sų pusės praeivis per tvorą

’O kas tau darbo?“ (“VVas ria spyglį, tai visa ne prieš 
geht das dich an?“).

Čia vėl gatvių sankirtis, 
vėl nuo pakilios vietos sar-

vysk. Hermogenas tarėsi da
ryti tam galą ir pradžiojekatinu ’ morčinius šuoliu. , ...... „

bet prieš žmogų, kurs gelbsti Pa,eikalauti^ įs Rasputino 
<n.’va«ti laisvo kad J1S, pnes carui patardaP ® mas bet kuriuo klausimu, sol uejo (teryDar

j bims veidu j mus, bet jis, Praėjau tris uz kelių vars-1 jaįs pasitaltų. Raspu. Rasputino
tupiasi ir keliasi, ir vėl tas nų vienas nuo kito stovin-Į< 1A . ats?kė. 
pat iš naujo, tai stiepias pa- čius paprastus medinius kry-i . ?ums neužtenka *Dievo 
lengvel, o ca — foto apara- žius ant šaligatvio. Ant jų balį kaio Dakankamo Da
tai ir telaukia jo išlendant, parašyta, kada gimė ir šioje!Ę-P . norėda- 
iokias ar panašias padėtis vietoje mirė tas, kuiis pasi- oasakvti kad io Iūdo- 
anoji pusė paprastai pašali- rinkdamas stogus ar langus :mis Dievas kalba.

Rasputino priešai, norė-
m ranko* Takart reikia ' - , • , r - .!dami JI suvaldyti, pradėjo

’ Gatve kiek toliau baigėsi knistis jo praeityje. Ochran-
kos agentai sužinojo, kad 
Rasputinas Kazanėje yra

na ašarinėmis dujomis arba bandė išsprukti iš pabaisos 
dar parankiau — akmeniu našių.

spėti, veikė šventadienių £jdvfem tvorom> u jlf ; ge. 
sakymas, ro švenčių vei is ie2įnįus ožius suriestų ried-
anos puses į At. anto.pa.to. menų prįeštąnkinės kliūtys, i nužudęs jauną šokėją. Jo 

-i ; p,.jegaj nusistatė tą faktą pakrinta asdimcs uvui-j - garsintuvai, iš kurių iširdę 
bos, o kovos nutraukiamos balsai griaudžia vakarų sek.
pusę

čerį tenai įdėtą?
— Mačiau, tėve.
— Nu, tai kaip tu rokuoji,

ar tai nėra vagystė? į ja, kurios konstitucija drau-
— As, tėve, nesakyčiau, džia vienai Amerikos vals- 

kad vagystė.
— Nu, tai kas? Juk mu

dviejų pazvalenės jie neturi.
Vadinasi, pavogė, ar ne?

— Gal būtų tiksliau pasa
kius, tėve, kad tai yra tik 
sauvaliavimas. Matyt, mu
dviejų pasikalbėjimai jiems

Bet Nixonas nurodė, kodėl 
užleido. Visų pirma, yra 
Jungtinių Tautų organizaci-

paprastai iš vakaių pusės, 
paleidus į darbą ašarines 
žvakes.

Sektorių sieną, va, sudaro 
eilės ramų, iki penkių aukš
tų. Prieš kelius mėnesius te
buvo tik apatiniai langai už
mūryti, šiandien perdėm 
nuo viršaus iki apačios. Iš 
pastogių palėpių pro lange
lius šen ir ten pasirodo tam-

yra tiek įdomūs, kad įdėjo 
į savo laikraštuką, noi-s sa
votiškai iškraipę.

— Nu, jeigu tu sakai, kad 
tai nėra vagystė, tai vistiek 
kiauliška atvoga, ar ne?

— Neplūsk, tėve.
— Kad man pikta.
— Čia nėra ko pykti, tėve. 

Turėtum džiaugtis, kad mu
du tokie populiarūs vyrai. 
Net komunistai mus kopi
juoja.

— Maiki, aš kalbu teisy
bę. Kad ir taip būtų, kaip 
tu sakai, kad tas pikčeris ne 
vagystė, tai vistiek jie yra

tybei vartoti jėgą prieš kitą. 
raskui, yra ir pačių Ameri
kos valstybių sutarimas ne
sikišti į viena kitos vidaus 
reikalus. Jeigu Jungtinės 
Valstijos pabandytų jėga 
nuversti komunistuojančią 
Castro valdžią Kuboje, tai į šešėlis dingsta tamsoje, lyg 
jos sukeltų prieš save ne tik- nekrikštas pinčiukų balose, 
tai Jungtines Jautas, bet ir Šie patamsių šešėliai, tūpčio-
visą Pietų Ameriką, pasakė 
Nixonas. Taigi yra iabai 
rimtų kliūčių. Bet tapęs pre
zidentu, Kennedis vistiek 
mėgino eiti prieš tas kliūtis.

vagys. Juk jie pavogė mūsų, užteko, kad sukeltų Pietų 
Lietuvą, o dabar pradėjo sa- Amerikoje didelį pasipikti- 
vo nagus tiesti ir į Kubą. Jei
gu kaip, tai dėl Kubos galės 
dar ir vaina iškilti. Mūsų na- 
čalstva Vašinktone iki šiol 
buvo apsileidus, ale dabar 
jau apsižiūrėjo, kad jos pa
šonėje Chruščiovas lizdą su
sisuko. Kad ir nenorint, bet 
reikės tą pavietrę išklvnyt.

— Tiesą pasakius, tėve,
Kuba yra daug svarbesnis 
klausimas, negu mudviejų 
atvaizdas, kurį komunistai 
persispausdino savo laikraš
ty. Ji pasidarė tikras skau
dulys Amerikos pašonėje.

vo paimta nelaisvėn ir Jeka
terinburge išžudyta — su
šaudyta.

Apie Rasputiną parašęs 
knygą Lipman baigdamas 
pats save klausia: Kas buvo 
Rasputinas — velnias ar 
šventasis? Ir neranda atsa
kymo.

V. K.
DAR VIENAS PRAŠYMAS

ta jį nuo mirties išgelbėjo, 
o pasikėsintoja išėjo iš 
proto.

Rasputinas dar du kartu 
išgelbėjo caraitį nuo mirties, 
paskutinį kartą jau pirma
jam pasauliniam karui pra
sidėjus. Rasputino spau
džiamas caras, jau karui įsi
liepsnojus, per Švediją pra
dėjo derybas jam sustabdyt.

priešams to jau 
buvo perdaug. Tada buvo 
sudarytas komitetas Raspu
tinui pašalinti. Be kitų, į tą 
komitetą įėjo grafas Jusupo
vas, caro pusbrolis kuni
gaikštis Dimitras, Puriškevi
čius, gydytojas lenkas La- 
sovert. Nuostabiu būdu tuo
jau buvo žinoma ir Rasputi
nui, kas tam komitetui pri
klausė. Tą patį vakarą Jusu
povas buvo pakviestas į 
Rasputino butą ir jo užhip
notizuotas užmigo, o kai pa
budo ir paklausė Rasputiną, 
apie ką jis su juo kalbėjo, 
tai Rasputinas neslėpdamas

Nekartą kreipiaus per 
spaudą į savo tautiečius, 
prašydamas paskolinti man 
vienų kitų mūsų leidinių, ir 
bemaž visa esu gavęs, pa
naudojęs savo darbui ir dė
kingas grąžinęs. Dabar man 
reikalinga tariamai Vilniuje 
1922 m., bet iš tikrųjų Kau
ne 1935 m. YVS išleista ma-

1 .aLr išalks « Mnlr«j;v ^iičuproiuiį mini*
nio “Na posterunku wilens- 
kim“ V-toji knyga. Aptikusį 
ją pas save tautietį labai 
prašyčiau man paskolinti — 
grąžinsiu sveiką ir padėko
siu.

Mykolas Biržiška
1120-1122 S. Magnolia Avė., 
Los Angeles 6, Calif.

naudoti prieš jį jo pašalini
mui. Kai Rasputinas apie 
tai sužinojo, jis savaitėmis 
pradėjo dūkti: daužėsi, gėrė 

vistiek visus prarysim ir taip smuklėse, paleistuvavo, gir- į atsakė ■ ’ Tu man viską pa- 
suraitosim, jog po to nė pri-'tas, purvinas, apiplyšęs sa-! pasakojai.“ \adinasi, ir a- 
gulti ne vertes. Triukšmas iš Į vaitės nepasirodydavo ir ca-įpie sąmokslą prieš jį. 
tų garsintuvų girdėti net už ro rūmuose. Bet ir dūkda- Komiteto pasitarime buvo 

sutarta Rasputiną nunuody
ti. Viską paruošti pavesta 
Jusupovui, nuodus turėjo 
parūpinti gydytojas lenkas, 
tos tragedijos paskutinis ak
tas turėjo įvykti Jusupovo 
bute, Rasputiną vaišinant 
vynu ir tortu.

Rasputinas, atgabentas 
ės pro pakam- nutarė atlikt kelionę į”Šven- pas Jusupovą, šeimininkui 
ėgino susikal- tąją žemę“, buvo nuvykęs į'pranešė, kad ministeris Pro-

torių adresu. Turinį, su 
glaustai ir suprantamai ta 
rus, galima nusakyti taip:

5 kilometių. mas Rasputinas mokėjo pro-
Temo. Pasukau kitapus i t° nepragerti ir darydavo

, atgal. Viena po kitos sužibo i stebuklus minios žmonėms, 
sus veido šešėlis, iš apačių Įant šaligatvių keliasieksnės panaudodamas savo akių 
tuoj jį vėl kas kibina, ir vėl Kalėdų eglutes. Jas atsiuntė upnozes ga įą.

J į pamūrę iš V. Vokietijos Rasputinas, jausdamas
įvairūs miestai. Atokiau už neapykantą prieš jį didė- 
mūro dar vogčiomis vėrėsi jant (buvo mėginta jį nužu- 
langai pažiūrėti į šiapus, dyti pasamdžius banditus), 
Kai kur žmonės
peš dar mėgino

jantieji nuo foto objektyvų, 
ir kiti tūkstančiai yra suren
kami iš įvairiausių zonos ka
riuomenės dalių, sumaišomi, 
kad vienas kito nepažintų,

Jam sutinkant, buvo suorga- *r pastatomi ilgesniam ban- 
nizuota iš pačių Kubos emi- 
grantų invazija Kubon. Bu
vo prižadėta tam žygiui ka
ro laivyno ir aviacijos pagal
ba. Tačiau paskutinę valan
dą mūsų valdžia pabūgo ši
to žygio ir žadėtą pagalbą 
atšaukė. Be pagalbos inva- 
ija sugniužo. Vis dėlto jos

nimą. Minios tenai pradėjo 
laužyti amerikiečių langus 
ir automobilius. Todėl pa
skutiniais laikais Washing- 
tonas vengia ir pajudinti 
Kubos klausimą.

— Nu, tai kaip bus?
— Šią savaitę, tėve, Punta 

del Este mieste, Urugvajuje, 
suvažiavo Amerikos valsty
bių ministeriari pasitarti, kas 
reikia su Kuba daiyti. Ma
tai, susidėdama su Sovietų 
Rusija, ji laužo vadinamąją

GERIAUSIA DOVANA

bėti ženklais, 
trukdė. 

Pakliuvau

bet tamsa: Jaruzalę. Jį ten nustebino topopovas jam viską apie 
vyno pigumas ir galimumas' sąmokslą išpasakojęs, bet1
jj lakti nesivaržant.

Rasputino priešai Rusijoj
tikėjosi, kad jis “Šventojoj 

i žemėj“ ir pasiliks, bet jis 
grįžo Rusijon.

jis tik nusijuokęs ir ranka 
numojęs.

Jusupovas, bevaišinda-

į žėruojančias
dymui prie “apsaugos pyli- gatves. žmonės butuose 
mo“, “valstybės sienų fron- klausėsi Beethoveno devin-
te“. Sargybiniams ruošiami tosios simfonijos, kuria čia ze™eJ 11 PasillJ£s, oecjis mas Rasputiną, supenėjęs 
per radiją pageidavimų kon-! raigiami senieji metai. Api-i^1.’2?. VslJ°.n* uome irus jam į,.js gabalus užnuodyto
ceriai, juos lanko, be griež- tyiiai Įžengė ir Naujieji Me- ™lnlS eHS ,J)lir?-niT?____A.-__ torto ir tris stiklus taip pat
tų kontrolės organų, dar ko-i tai, tačiau kone tuo pat me-
kie nors iš išrinktųjų, giria, tu, nė nesusitarus, rusų sek-

nas nori, kad ši konferencija 
pastatytų Kubai ultimatumą 
—nutraukti visus santykius 
su komunistuojančiais kraš
tais; o jeigu ji neklausytų, 
tai paskelbti jai bausmę.
Bet vargiai mūsų vyriausybė
savo tikslo pasiekę nes di-i ino kiaulai žmo_
dziausios Pietų Amenkos ‘(lvafia 
valstybes — Meksika, Bra- 
zilija ir Argentina iš anksto 
jau pasakė, kad ne apie 
bausmes reikia kalbėti, bet 
reikia surasti būdą ramiam 
su Kuba sugyvenimui. Ma
tai, Pietų Amerika nemato

kovcevas bandė Rasputiną užnuodyto vyno. Rasputinas 
papirkti, pasiūlydamas jam pasijuto kiek negerai, bet 
200,000 rublių, kad jis iš- 1 J s

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ‘"Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvav.
So. Boston 27, Mass.

toriuje buvo tvlus protestas. , ’ . O.K. v ... J u I. . u- vyktų i Sibirą ir is ten nebe-i
Tačiau,.R_a!putinas 19H2 Metų

, -1 nesidavė paperkamas.seniai issmejo operoj, kai f ‘ nuiaUsdamas
'’Fidplin” naskntiniflm vpik- ' aras’ V& nujausoamas

, r l ‘ ‘ .. savo liūdną galą, karta pa-sme kaliniams gražinama , , - i • •, . - •• •" j- • ,klause Rasputiną, kas jolaisve. Ovacijos griaudė ir , ;•J & aukia ir ką jis turi daiyti.bangavo, vos ne vos žmonės R tinas kž kad jis 
įssiskirste. \ergo jungas tui-'ir ,įnus ne£ks TaJip

ir atsitiko.
Rasputinas buvo griežtai 

nusistatęs prieš karą Rusijos 
su Austo-Vengri ja, tam ka
rui priešinosi, kiek tik galė
jo, ir tuo sukėlė prieš save 
karo šalininkus su caro dėde 
Mykalojum priešakyje.

Kad nekiršintų visuome
nės karo klausimu, Rasputi
nas pasitraukė į savo gimtą-

Panašių protestų įvyksta 
ir Lietuvoj. Ana. ir 1960 m. 
Vilniaus Filharmonijos sa
lėje dainų koncertas. Reper
tuaro gale Maironio “Lietu
va brangi, mano tėvyne“. 
Salė lyg išmirė. Dainos žo
džiai draskė lietuvių tautos 
kūne okupanto pervertas

sau jokio pavojaus iš Kubos 
Monroe Doktriną, kuri drau- pusės, 
džia svetimoms šalims steig- — Nu, tai dabar, Maiki,

— Nu, tai pasakyk, kodėl1 ti ginkluotas pozicijas Ame- lauksime, ką ta konferenci-Į žaizdas. Suakmenėjimas tę- jį kaimą Petrovskoje ir ten 
Amerika leido tai šunvotei rikos žemyne. Washingto- ja imtais. 1 sėsi ii-,w> žodžių '...tiek vai - p<> Austro-Vengrijos sosto

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JI 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams baigiamas 

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

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS“

636 E. Broadwj»y —:— So. Boston 27, Man.
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MOTERŲ SKYRIUS
ICliaEtCTffitr

DR. E. L. KAUKAS

GYDYTOJAS PASAKOJA
KALBAMOSIOS VALANDOS

(Tęsinys)
—Atleiskite, atleiskite, aš nuskaudžiau atsitiktinai, 

—murmėjo sumišęs pilietis. Jo tylus balsas padrąsino mo
teriškę.

Jis mare dažnai muša. .. dažnai namo jis grįžta gir
tas ir mušasi. .. štai nuo ko mano nervai.

Tada gydytojas kreipėsi i vyrą:
—Jūsų žmoną reikia gydyti nuo jūsų smūgių, o ner

vai reikia gydyti jums.
—Atsiprašau, daktare, labai prašau, gydykite—pa

garbiai atsakė alkoholikas.
Gydytojas oriai išsiėmė savo užrašų knygą Įrašyti ten 

sumuštosios moters pavardę.
Kol gydytojas rašė. alkoholikas suspėjo atsikvošėti 

iš savo išgąsčio ir atsigavęs pareiškė:
—Tai mes, pone daktare, užeisime pas jus pasigydyti 

nervu, o tuo tai pu dėkui už tai, kad pripažinote. jog ne
reikia gydyti mano pačios.

Gydytojas nieko dar nesuspėjo pasakyti, ir vedusių
jų pora išėjo iš jo kabineto, o paskui ir iš buto. Honoraro 
jam nesumokėjo, bet dėlto davė vilties, kad ateis gydytis 
nervų. '\\\.

Sustiprinęs širdi. jaunas gydvtjas vėl žvilgterėjo i 
laukiamąjį. Ten sėdėjo kažkoks vidutinio amžiaus vyras:

—Prašau!
Pacientas Įėjo Į kabinetą. Gydytojui paprašius jis at

sisėdo i krėslą.
—Aš, pone daktare, labai kankinuos nuo nerviško su

judimo,—prašneko pacientas kosėdamas ir traukė toliau: 
—aš kenčiu tuos pačius sielos kentėjimus, kuriuos kartais 
kenčia išminčiai. Mat, taip sakant, susimaišo protas. Ir 
taip per dienų dienas. Tas amžinas analizas mane kan
kina dieną ir neleidžia miegoti naktį. Kai aš pradedu apie 
ka noi’S galvoti, aš save klausiu, ką aš iš tikrųjų darau. 
Aš galvoju apie tai, kad aš galvoju. Paskui vėl tas pats 
klausimas ir vėl tas pats atsakymas, žinote, daktare, 
tas nuvargina.

—Žinoma, o kuo jūs verčiatės?—pertraukė gydyto
jas.

—Aš rašau kritiškai filosofiškus straipsnius.—at
sakė svečias. .

—Jūs turėtumėt dirbti koki lengvesni darbą.
—O koki, pone daktare?
—Rašykite apysakas, romanu? . . .
—Jokiu būdu negaliu, nes aš Įsimyliu savo heroje? 

ir paskui mane kankina ilgesys. Aš ir taip užtektinai kan
kinuos dėl to. kad aš viengungis.

—Kodėl gi jūs negalėtumėt vesti?—paklausė gydy
to ja s.

—Apsaugok, Dieve! Bet jūs verčiau pagydykit mar 
nervus.

Gydytojas ėmė klausinėti: kaip virškinimas, apeti
tas. miegai ir t. t. ir 1.1. Išklausė širdį, kitus organus.

—-Jūs esate Įvarginę nervus. Aš jums duosiu stiprina
mųjų ir raminamųjų: esu Įsitikinęs, kad po dviejų savai
čių jums bus žymiai geiiau,—pagaliau pratarė gydytoja? 
pusę valandos tyrinėjęs.

—Atleiskite, daktare, bet vaistų aš neimu iš principo
—Tai pradėkite sportuoti.
—Ne,—griežtai atsakė pacientas,—tam aš esu per

daug senas.
—Važiuokite Į kurortą.
—Tai padalyti aš suspėsiu senatvėje, kai būsiu in

validas.
—Pakeiskite valgį,—tarė gydytojas surikdamas.
Prasidėjo tyla.
—Aš,—vegetaras.
—Gal jūs atliktumet elektrizacijos kursą. . . ar gal1 

poodinių Įšvirkštimų kursą?—maldaudamas tąrė gvdy- 
tojas.

—I šiuos gydymo būdus aš žiūriu labai skeptiškai,— 
ramiai tarė pacientas.

Gydytojui prasidėjo migrena.
—Ko gi jūs iš manęs norite?—paklausė gydytojas, 

kairia ranka laikydamasis už širdies,—juk viską, ką aš 
jums patariu, jūs kategoriškai atmetate.

—Pagalvokite, pone daktare,—nesumišdamas atkar-
kartojo pacientas.

—Pakeiskite savo gyvenimo būdą!—staiga nudžiu
gęs tarė gydytojas.

—Aš galėčiau užsigauti,—atsakė pacientas,—aš ir 
taip gyvenu be priekaišto, ir man gyvenimo keisti nėra 
reikalo.

—Gydytojas ėmė niršti.

GARSIŲ ŽMONIŲ GARSl’S ROMANAS

Aktorius Frank Sinatra sėdi su savo nauja sužadėtinė 
Juliet Prowse. Smalsuoliai jau klausia, o kada skiry
bos? Holly uoode tai Įprasta—vakar sutuoktuvėm, • 
šiandien skvrvbos . . .

Kodėl moterys ilgiau gyvena?
Dar iki šiol Įprasta mote- iki šiol yra daugiau ne- 

ris laikyti silpnesnės lyties gu moteių vadavaujan-
atstovėmis, o neabejotini 
faktai rodo, kad ne tik JAV, 
bet ir kitur vyrų amžius yra 
trumpesnis už moterų.

JAV per metus miršta a- 
pie pusantro mi liono asme
nų, iš jų apie 850,000 vyrų 
ir apie 650,000 moterų. Se
niau pietinėse valstijose, kur 
žmonės blogiau gyvena, gy
ventojų amžiaus vidurkis 
buvo mažesnis, negu šiauri
nių valstijų. Prieš 50 metų

liustruota. Beveik kiekvie
name puslapyje spalvoti pa
veiksliukai.

Gintarėlė sulaukė didelio 
pasisekimo, nes 1,500 egz. 
tos pasakos jau baigiama 
pardavinėti.

Kiek anksčiau išėjo iš 
spaudos Gintarėlės vertimas 
ispanų kalba “Ambarita.” 
Tiražas 5,000. Išleista Ko
lumbijoje, Pietų Amerikoje.

ės sa-

čiose pareigose, kurios 
yra susijusios su dideliu 
neivų Įtempimu. Veikia ir 
tas, kad vyrai mažiau dėme
sio kreipia i savo sveikatą, 
kad jie dėl mažų dalykų ne-
sikreipia į gydytoją, o juk Leidėjas 1>ats spaustuv 
su liga kovot, sėkmingiau vininkJas !_,h, į^lout. 
tegali jos pradžioje, ar dai
gėliau. jei pasirūpini jai už 
akių užbėgti.

Gal kada turėsime ir čia 
tinkamą atsakymą, o tuo

miestų gyventojų amžiaus tarpu moterys turėtų savo

21-OJO AMŽIAUS MERGINAI

Plačiai atsivers tau gyvenimo vaitai 
Tada. kai manęs jau seniai nebebus.
Bet noriu tau keletą žodžių ištarti 
Pro šimtmečio dulkes, pro žolę kapų^
Kaip tau—man taip pat aštuoniolika buvo 
Ir budino saulė kiekvieną rytą,
Ir budino skambančiais žadintuvais 
Pasaulis šviesiausiom spalvom nudažytas.
Kaip tau—kartais teko dvejoti ir klysti, 
Suklupt, o suklupus ir vėl atsikelti.
Ir buvo pavasariai, buvo jaunystė,
Nudūmusi dviračiais pilku asfaltu.
Ir pasimatymai, ir mėnesienos,
Ir tylūs, svajingi lakštingalų treliai,
Ir paprastu rūpesčiu nešinos dienos,
Ir matematikos vadovėliai.
Ir buvo draugais nepažįstami žmonės,
Ir gyslomis verdantis kraujas sroveno,
Kaip tau—buvo artimos visos kelionės,
Kaip tau—buvo seklūs visi okeanai.
Ir siekė mintis sutalpint ir pagauti 
Audringąjį gimtojo amžiaus dvelkimą, 
Paženklintą atomu ir kosmonautais, 
Paženklintą Pirčiupiu ir Hirošima.
Kaip tu—aš turėjau nenuoramą širdį,
Kaip tu—aš be galo bijojau pasenti,
Kaip tu—aš be galo bijojau numirti,— 
Norėjau gyventi, gyventi, gyventi!
Ir rankos, kaip tavo,—pakėlusios naštą,
Ir džiaugsmą, ir ilgesio skausmą palietę,
Tau perdavė saugot, tau perdavė nešti 
Tą ilgą ir nuostabią estafetę.

Violeta Palčinskaite
Pastaba: Šis eilėraštis imtas iš sovietinės Lietuvos 

žurnalo “Pergalė.’4 Jaunos poetės eilės Įdomios tuo, kad 
jose nėra "partijos ir vyriausybės” liaupsinimo, kaip tai 
buvo Įprasta genialiojo Stalino laikais, kada ir už jauny
stę. ir už lakštingalų trelius, ir už pasimatymus reikėjo 
padėkoti ūsuotam vadui. . .

—Ko jūs atėjote? Ko jums reikia? Juk jūs viską ži
note geriau už mane. Juk tai tikra provokacija. Jūs neno 
ite pasinaudoti nė vienu mano patarimu. .. man rodos, 
:ad toliau kalbėti nėra prasmės.

—Klystate, p. daktare, pokalbis su jumis man suteikė 
malonumo. Kiek iš manęs reikalausite?

—Nieko.
—Man pinigų netrūksta, p. daktare,—ramiai atsakė pa
cientas.

—Bet man iš jūsų nieko nereikia, juk jūs mano pa
tarimais naudotis nenorite.—taip pasakė jaunas gydyto
jas ir bematant dėl kai kurių sumetimų ėmė gailėtis to, ką 
pasakė, bet jau buvo vėlu. Pacientas nusileido jauno gy
dytojo išdidžiai logikai, pagarbiai linktelėjo ir išėjo. Gy
dytojui prasidėjo tikra migrena. Jis sėdėjo prie stalo už
merkęs akis ir tyliai dūsavo. Jis pavargo. Tuo tarpu kaž
kas pasibeldė Į duris.

Tarpduryje stovėjo jo jauna žmona visa nudžiugusi:
—Aš jau persirengiau. Važiuojam ūžti!
Pirmąjį momentą jis vos nepasakė savo žmonai kaž

kokios šiurkštybės, bet, pamatęs jos naivišką veidelį, jis 
garsiai nusikvatojo ir, pašokęs nuo kėdės, tarė:

—Važiuojam ūžti!
(Galas) Z

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58€ puslapiai, kaina
$7.00.

vyrus, sūnus, brolius raginti 
daugiau dėmesio skirti savo 
sveikatai. Tuo jos padėtų 
vyriškajai lyčiai savo dienas

vidurkis buvo 8 metais ma
žesnis už ne miestuose gy
venančių. Tačiau dabar be
veik visose valstijose am
žiaus vidurkis yra toks pat, 
beveik nebėra skirtumo tarp Į ~ 
miestuose ir nemiestuose J- N ARŪNĖS GINTARĖLĖ
gyvenančių žmonių amžiaus 
vidurkio.

Bet vienas dalykas nepa
sikeitė : moterys ilgiau gy ve-

”Amberella*‘ taip pat at
spausta Kolumbijoje. Šios 
knygos leidėja yra New Yor
ko Lietuvių Moterų Taiyba. 
Linkėtina, kad tai nebūtų 
jos paskutinis leidinys.

"Amberella“ labai tinka 
dovanoti savo pažįstamiem 
nelietuviam, kurie turi ma-

šioj ašarų pakalnėj pailginti. žų vaikų. Jie sužinos, kad
lietuviai turi Įdomių pasakų 

| ir sugeba jas gražiai papa- 
1 šakoti ir išleisti.

Dabar išėjo iš spaudos) ”Amberella“ autorę Jan. 
vaikų rašytojos Janinos Na- į N’arūnę-Pakštienę reikia ne 
rūnės Gintarėlės vertimas Įtik pagirti už Gintarėlės pa- 
anglų kalba ”Amberella‘". • rašymą, bet ir už sugebėji-

no seniau, ilgiau negu v\iai ^a- išleista lietuviš-įmą ia išleisti net trimis kai
gyvena ir dabar. 1900 m. pasaka dailininkės Vi. bomis (lietuvių, ispanų, an- 
J Stanėikaitės-Abraitienės i- gių).

i MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. V 
1 Stesrart

kį, gyveno ilgiau uz vyrus 
2 metus, o šiandien tas skir
tumas pašoku ik 6, o kai kur 
net iki 8 metų. Kodėl taip. 
yra?

Daug kas mėgina Į tą 
klausimą atsakyti, bet galu
tinai jo neišaiškino.

Vieni mokslininkai tvir
tina, kad vyrų daugiau mirš
ta nuo ligų. Iš 7 pavojingiau
sių ligų tik 3 tėra ”moteriš- 
kos“: gimdos ir krūties vė
žys, sunkus gimdymas, o ki
tomis ligomis miršta vieno
dai tiek vyrai, tiek moterys, 
tik cukrine liga vyrai rečiau 
miršta negu moterys.

Kiti tai aiškina vyrų ir 
moteių prigimties skirtumu. 
Moteių kraujuje esą dau
giau raudonų rutuliukų (lei- 
kocitų), kurie, kaip žinoma, 
yra mūsų kūno saugotojai 
nuo apkrečiamųjų ligų.

Moterų organizmo ląste
lių branduoly esą daugiau 
chromatino kūnelių, kurie 
apsaugo nuo kai kurių pa
veldimų ligų ir Įgimtų trū
kumų.

Moterų organizmas pa
gaminąs daugiau gyvybinių 
hormonų, kurie pailgina gy 
venimą. Tie mokslininkai 
sako, kad moterų skydinė 
liauka yra didesnė negu vy
rų, kad moterų smegenų (pi- 
tuitarinė) liauka padidėja 
gimdant ir menkai tesuma
žėją po gimdymo, o šita liau
ka reguliuoja ir kitų liau
kų veikimą. Nuo jos pareina 
antinkstinio hormono gami
nimas, kuris laikomas "gy
vybės eleksiru“. Jis palaiko 
organizmo atsparumą Įvai
rioms ligoms.

Tos teorijos šalininkai 
tvirtina, kad ir moterų lvties 
hormonai taip pat vaidina 
svarbų vaidmenį moterų am
žiaus prailgėjime.

Žodžiu, pati gamta, nore 
dama užtikrinti žmonių gi
minės išlaikymą, aprūpinusi 
moteris didesne vidaus apsi
gynimo jėgų atsarga, negu 
vyrus.

Kiti vėl sako, kad vyrų 
kraujuje yra daugiau cho
lesterolio ir lipoidų (i rieba
lus panašios organinės me 
džiagos, kuri kartu su rieba
lais yra mūsų kūno audiniuo
se). O cholesterolis ir lipoi- 
dai kaip tik sukelia kraujo 
indų chronines ligas, pav, 
arterijų sklerozę, kuri yra 
širdies ir smegenų smūgių 
priežastimi. Statistika rodo, 
kad šitomis d vie jomis ligo
mis moterų mažiau miršta, 
negu vyrų.

Nėra abejonių, kad vyrų

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais .......................................... S4.P0

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kinro Sielinio įdomūs atsi 
minimai. 464 osl.. kaina... .$6.0*

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai 
Kaina .......................................... $6.<K*

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė .Anicetas Simutis, daugy 
bė žinių lietuvių j- ane-lų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ........................ $9.50

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

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

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

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

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko >- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

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

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

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų ai*- 
414 s s s s S4S0- - -—- /TaI IVJI

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $3.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. Lingis, J.
Balys Zr J. Žilevičius. 326 usl..
kaina ......................................... $5.00. ' SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų

pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra 
dedantiems angliškai mokytis- 
duoda ištarimų, angliškus pasikal 

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

MARLBOROUGH'S LTTHUANTAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 14: 
psl., kaina ............................ $1.25

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

NEMUNO SClJCS. Andriaus Valuc 
ko romanas iš 1935 metų Su vaiki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3S«'t 
psl. Kaina................................ $3.0)

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va,ne
ko romano antroji dalis. 426 ous- 
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimori pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.5-'■

TTKR.4 TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

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

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

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cat.

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 981 puslapis. 
Kaina ................................. $9.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaiz.de,iai su 
rašytojos paveikslu, 128 pi/slapiai, 
kaina......................................... 50 Ct.

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

CEZARIS, Mirko Jesulič roman; 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
$2, ara visos 3 dalys__

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 puslapiai, kaina............... $1.2

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

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina ............................ 2b Cnt.

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė* 
ra vienybės, 80 psl.. kaina .. $1.08

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

ęriklausomybės galo 1795 metai*.
atašė Jonas Karys, daugybė nu

veiksiu, 396 psl., geras popierius,
..................................... >10.08

19 po 
$6.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadtray------ •-------So. Boston 27, Mi
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Jonui Glemžai 75 metai
J. VILKAITIS, Thomaston, Conn.

Didysis Lietuvos koopera- nių, įsteigti 1917 m. lietu- 
tininkas, visuomenininkas, viams liaudies universitetą, 
pieno ūkio ugdytojas, dau
gelio koopetatinių bendro
vių įsteigėjas, Lietuvos pre
kybos laivyno sumanytojas, 
dabar Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas Jona* 
Glemža sausio 20 d. (Pagal 
Lituvių Enciklopediją vasa
rio 1 d. naujo kalendo
riaus—Red.) susilaukia 75 
metų amžiaus.

Jonas Glemža gimė 1887 
m. sausio 20 d. Auliškio kai
me, Čipėnų vai. Mokėsi Min
taujos gimnazijoje. 1915 m. 
baigė aukštuosius komerci
jos mokslus Petrograde.

Jonas Glemža dar mo
kyklos suole Įsitraukė į vi
suomeninį gyvenimą ir pa
sekė socialdemokratus. Jis 
1905 m. revoliucinių įvykių 
dalyvis. Kaitų su kitais da
lyvavo veiksmuose iš Šiaulių 
kalėjimo politinius kalinius 
laisvinant. įkliuvo. Teismo 
buvo nubaustas vienerius 
metus ir tris mėnesius kalėti. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo mobilizuotas. 
Grįžęs iš kariuomenės, ap
sigyveno Petrograde ir čia 
uoliai pasireiškė bendrame 
lietuvių ateivių ir dėl karo 
pabėgusių visuomeniniame 
gy venime. Jis yra vienas tų, 
kurie rėmė ir dalyvavo Pet
rograde sudalytoje Lietuvių 
Tautos Taryboje. Tą Tautos

kuriame ir pats dėstė.
1919-1925 m. jau nepri

klausomoje Lietuvoje Jonas 
Glemža buvo Lietuvos ka
riuomenės intendanto pava
duotoju. Iš kariuomenės 
tarnybos išėjęs, jis susirūpi
no pieno perdirbimo koope
ratinių bendrovių steigimu. 
Lietuvoje tai buvo naujeny
bė ir todėl kėlė daug abejo
nių.

Tų visų sukeltų abejonių 
Jonas Glemža nepabūgo, ir 
to jo darbo pasėkoje išaugo 
didžiulis pieno perdirbimo

demokratų internacionalo 
suvažiavimuos atstovauja 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio delegatū- 
rai. O taip pat Pavergtųjų 
Tautų socialdemokratų at
stovų suvažiavimuose atsto
vauja saviesiems bendra
minčiams.

Jonui Glemžai ilgai gy-

LIETUVIAI KITUR SLA KANDIDATAI Pakalbinkime draugus, kai-

URUGVAJUS

Kalėdos ir Naujieji Metai
Tas šventes ir čia lietu

viai įvairiai praleido. Apie 
pusšimtis lietuvių su šeimo-

,...................... , mis Naujus Metus sutiko
venti, nepalūžti našiai dir- ■ Kultūros Dr-jos suruoštame 
hnnt’ bankete. Kita dalis su ma

komunistinį "kultūringumą“ 
parodyti.

Štai jis, atėjęs į vieno lie
tuvio šermenis ir pamatęs 
prie kaisto kryžių, pradėjo 
dėstyti savo "išmintį“ taip, 
kad jis iš ten buvo išprašy
tas lauk, kaip nemokąs pa
gerbti ne tik mirasio, bet ir

Gruodžio mėnesio nomi- mynus ir pažįstamus užsisa1 
naciniuose balsavimuose į

SEATTLE, WASH.

Mirė A. Gulbinienė

žydais linksmai laiką pra- atėnių jam paskutinės pa-
leido prie Kalėdų eglutės, 
kuri buvo surengta Cerro 
lietuvių parapijos salėje.

Gruodžio 19 d. mirė Ag-,Didžioji dalis šventes pra- 
nieška Blažytė Arnastaus- leido savo arba savo gimi

nių, draugų ar pažįstamų 
namuose.

kienė-Gulbinienė, palikusi 
liūdinčias dukterį Miliją, a- 
nūką Johny ir žentą inž. 
John Czarnecki, gyv. 5035

garbos atiduoti įvairių pa
žiūrų lietuvių.

M. Krasinskas

INŽINIERIUS PABĖGO 
IŠ LIETUVOS

SLA Vykdomąją Tarybą 
balsų gavo:

Į pirmininkus: Povilas 
Darais 1.686, S. Gegužis 14. 
J. Virbalis 10, J. Jokūbaitis 
irgi 10.

Į vicepirmininkus: Stasys 
Gegužis 904, J. Jokūbaitis 
603, A.Wells 88, J. Balčiko
nis 88.

I sekretorius: Bronė Piva
ronienė 1,518, V. Čepas 63.

į iždininkus: Nora Gugie
nė 1,518, J. Gedmintas 39,
E. Mikužiūtė 26.

T , .... I iždo globėjus: Eufrozi-Į Chicagą atvyko .name- - Miku^ūtž { >316 Ste 
nus geologas Juozas M.klo- nas Bre<les j 156 N

kyti “Keleivį.” Kaina me

tam* penki doleriai.

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

25th Avė., So. Seatle 8, 
bendrovių centras, trumpai į Wash. 
pavadintas Pienocentru. Tai. Velionė Agnieška gimė
buvo toks stambus ūkinis 
centras, kurio kapitalas sie
kė virš 12 milionų litų. Visa 
Lietuva buvo nuklota pieno 
perdirbimo bendrovėm, ku
rioms pieną pristatinėjo žy
mi ūkininkijos dalis. Lietu-

Šiltoji vasara ir turistai

Kadangi Urugvajus yra 
garsus savo gražiais ir gau
siais paplūdimiais, tai kiek
vienais metais apie Naujuo-

vanas, 30 metų vyras, bai
gęs Vilniaus universitetą,

Triobiškių kaime prie Mari- . 
jampolės. Už Vinco Arnas-jsll^_^etus (-'la artykstadau- 
tausko ištekėjo 1911 m. ir vasarotojų ne tik įs
tais pačiais metais išvyko į 
Ameriką, kur jos vyras jau 
buvo buvęs. Atvykę į šią ša
lį Amastauskai, kaip ir kiti

vos valstybes eksporte Pie-1 ateiviai, važinėjo per mies-
nocentras užėmė pirmaujan
čią vietą. Vien tik už sviestą 
buvo gaunama užsienio va
liutos kasmet per 40 milionų 
litų. 0 be sviesto, Pienocent-

kaimyninių valstybių, bet ir 
iš tolimesnių kraštų. Jų tar
pe yra nemažai ir lietuvių, 
kurių dauguma apsistoja 
pas vietos lietuvius. Jų dau
giausia atvyksta iš Argenti
nos sostinės Buenos Aires ir 
kitų tos valstvbės lietuvių 
gausiau gyvenamų vietų. 

Švedą išprašė iš šermenų
Prieš daugelį metų Rokas 

Mizara Argentinoje įkūrė 
komunistinį savaitraštį Ry
tojų, kurį redagavo vilkaviš
kiečiai, anų laikų "revoliuci-:

tus darbo ieškodami. Pirma 
jie sustojo Boyone, N. J., 
vėliau persikėlė į Chicagą, 
o iš ten į Seattle. Čia jie ge
rai įsikūrė, priklausė SLA 

ras užsienio rinkoje parda-į 112 kuopai.
vinėjo dar sūrius, kiaušinius. j 1928 m. mirė Vincas Ar- 
Už parduotus užsieny kiau- nastauskas, Agnieška vėliau 
šinius per metus buvo gau- j ištekėjo už Kazio Gulbino, 
narna virš 7 milionų litų su kuriuo taip pat gražiai 
pajamų. | sugyveno ,kaip ir su pirmuo-

Ir to Pienocentro veikimo i ju vyru. | jr Bronius gvedai Jiems dė,
Tarvba sudarė visu lietuviu'f “j 1960 ra' A«"ieška Paiai’ vadovybės susipykus, Bro-
laiybą sUdaie visų lietuvių baigiant 1940 metais stove- dojo ir antrąjį vyrą —K.
tarpe tada veikusių politinių jo j. Glemža — kas treti I Gulbiną.

.... - . ras oC9, J. Būdvytis 72, J.tęs \ i Įmaus universitetą, . ,, . J . - T JaT. . , . Andriulionis 33 ir J. Ged-dirbęs Lietuvos geologinėje . . OAiie- j j . mintas 30.valdyboj vadovaudamas sta- Į _________________
tybinių medžiagų ieškojimui
ir tyrimams.

Jis pabėgo nuo peniai pa
vasarį į Vakaras išleistos 
ekskursijos, kurioje buvo 
apie 300 asmenų. Pabėgo 
Paryžiuje kaip stovi, viešbu
tyje palikęs visus savo daik
tus. Prancūzai jam suteikė 
prieglaudos teisę, o dabar 
jis atvyko į Ameriką ir čia 
mano nuolat apsigyventi.

Vietinės Žinios
Pabaltiečiai išrinko naują 

valdybą

DIEVO KARAU STŽS ŽINIOS

Dabartinio Perversmo Priežastys

PASAULIO mokytojai ir profeso
riai padui, :a , airi* pi i esa
mojo laiko pervers.".ui negalėjimui 
priderančiai sutvarkjTi visuomenės 
reikalus. Nors ir kiekvienas jų turi 
šiek tiek liesos, ta.iau nė vinas ne
patiekia tikro ; - yradiis's p: iožas- 
ties, kuri pagimdė kitas priežastis ir 
bendru idogybę.

Pavyzdžiui, šiandien didieji diplo
matai tariasi kaip : ui pasaulio
krizį. Kiek,ienas jų u , savo su
manyta vaisių ka; j j..,, mi nesusi
pratimus ir sun.iš;:;.a. 1; ; padėtis ei
na vis blogyn su k c. vii a praeinan
čia diena. Po ki,?. . ienos konferenci
jos atsiranda daugiau ne- tsipratimų 
ir vaidų. Todėl žmones klausia, ko
dėl taip darosi ir prie ko visa tai 
veda žmoniją?

Teisingą ir protinga ai-ai yr;a pa
tiekia tiktai Šventasis Pa ta , Bibli
ja, kuri vadinasi Dievo žodžiu, šita 
Šventoji Knyga nuodugniai aiškina 
apie pasaulio negales ir joje parašy
tos pranašystės r.aroiio kokios bus 
galutinos pasekmė valdovų pastan
gose, kurie stengiasi Įsteigti pa-.au- 
yje ramybę.

šventraštis tai vienintelė Knyga, 
kuri teisingai paduoda praeities isto
riją; joje taip pat randa-i teisinga 
informacija apie esamąjį laiką ir ti
kros žinios apie ateitį.

Tik Diepo galybe vadovautas pro
tas tegalėjo patiekti zmogni taip 
gausų informacijos rinkinį. Rašyda
mas anie minėtos Knygos rašytojus 
Apaštalas Petras s; 'to: “šventosios 
Dvasios įkvėpti kalbėjo šventi Die
vo žmonės.” (2 Petro 1:21.) Šv. Po
vilas gi sako: “Visa 'ai Iiems atsitiko 
kaip vaizduotas pamokinimas para
šyta gi mums įspėti, kuriems tenka 

.gyventi amžių < p-a aulio) pabaigo- 

Skulte, £”-1 Korin. 10:tl.
(Bus daugiau)

N. Anglijos Pabaltiečių 
Draugijos sausio 21 d. susi
rinkime išrinkta nauja val
dyba. Iš lietuvių šiemet jo
je bus: Milita Lemanaitė, V. 
Izbickas, Č. Mickūnas, Ju
lius špakevičlus, L. Švelnys, 
I. Vasy liūnas ir V. Žiauga.

Pernai draugijai vadova
vo latvis dr. B. P. 
kuris šiame susirinkime ap
žvelgė draugijos veiklą, o 
iždininkė O. Švarcbergs da
vė piniginę apyskaitą.

Voice of America bendra
darbė latvė L Karule pada
rė informacinį pranešimą 
apie minėtą radiją, pavyz
džiais pažymėdama, kad pa
vergtuose kraštuose jo daug 
kas klausosi.

kėši Stuttgarte pas vietinės ?° me?inį <Jali,es’ įSŠ’ 
apylinkės pirmininkę S. Jau- atllko P,an^ .U. M,Ik- 
niškytę ir kartu su ja pas 'buvo užkandžiai, kurių metų
lietuvių bičiuli Stuttgarto ra- ‘M ‘au‘>» z™"®™ bu™ 
diofono darbuotoją dr. J. ’ Pr°g°s pabendrauti.

VOKIETIJA

Centrini* Vasario 16 
minėjimas i - Mes turime nasiskaitvmai lapelių 

•r knygučių įvaira us turinio tikėimo 
klausimuose. Parašy'-it mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. B. S. A 212 F. Srd Street 
SPRING VALLEY. ILL.

. .... .... . PLB Vokietijos Krašto
• jonienai broliai Jeronimas Valdyba galutinai apsi- 
,ir Kronus Švedu, Jiems dėl Lje,uvos

Nepriklausomybės Atstaty
mo minėjimą 1962 metais 
ruošti Stuttgarte vasario 18 
d. Tuo reikalu Kr. Valdybos 
pinnininkas kun. Br. Liubi
nas ir iždininkas J. Stankai
tis lapkričiu iiicn. 30 d. !«”=

nius išleido trockistinį laik
raštėlį Darbininkų Tiesą. 
Tie du brolių laikraštėliai, 
pasišmeižę, pasiplūdę ir ne
įvykdę Argentinoj revoliuci
jos, sustojo ėję, o jų redak-

srovių atstovai, kaip antai: metai pieno perdirbimo 
socialdemokratų, liaudinin- bendrovių atstovų suvažia-
kų, santariečių, krikščionių Yime perrenkamas valdybos anūkasJUnr ios^rsduk- 
dęmokratų bei keturi to me- nirrnĮnįnku- kartu įr vyriau- ' _ Ma
to Rusijos valstvbės dūmos giu direktorium IV *, U- v/Iv^’uv^' * ” . . , , ...lUtuviaJ atetnvai I . . ■ Akeliene ir sūnūs Anta- tonai pradėjo kuo kitu sau
1 1, 1 ’J°nas Glemža taip pat na5 Ramanauskas, Lietuvo-į duoną užsidirbti.

1 a?t®s /TaP'ba nu’ buvo stambios, kooperatinių je _ Magdalena, Ona, Juli-i Tiesa, Jeronimas, nusivy-
tarusi, kad Lietuvai butų su- bendrovių centrų kapitalais ja> Zuzana ir Kazys Rama-‘lęs savo veikla Argentinoje, 
teikta apsisprendimo teise,1 sudarytos, draudimo ben- 1 nau?kas.
nes lietuvių tautoje nepri- drovės "Kooperacija“ vai- Į vfei ffa;iįs; ;r 1^; ^ėl te 
klausomybės idėja visuomet dybos pirmininkas ir kitų fog Ag^ieškos mirties. Ilsė-

Velionės liūdi ne tik jau 
minėtieji duktė, žentas ir

buvo viso gyvenimo, visu bendrovių valdybos naiys 
darbų ir visų klasių vado- ar pirmininkas. *
vaujama idėja.

Tas nutarimas buvo vien
balsiai visų priimtas 1917 
m. kovo 6 d., ir jį turėjo Ru
sijos valstybės durnos lietu
viai atstovai paskelbti kovo 
10 d. dūmoje. Deja, tą dieną 
prasidėjo Rusijos revoliuci
ja.

Buvo net sudarytas iš 12 
asmenų laikinis komitetas 
tai Lietuvos daliai valdyti, 
kuri nebuvo Vokietijos už
imta.

Atsiradęs tremtyje Vokie
tijoje, jis tuoj įsijungė į lie
tuvių tremtinių bendraome- 
nini gyvenimą.

Vėliau jis buvo išrinktas 
Vliko Vykdomosios Taiybos • 
nariu, o dabar jau kelinti j 
metai kaip perrenkamas tos 
tarybos pirmininku..

kis, tetule, laisvoje Ameri
kos žemėje.

Vienas iš kaimynų 

RUMFORD, ME.

Už gražų namą 
dar reikia daug mokėti

atsikėlė į Urugvajų ir čia 
dar bandė savo revoliucinę pahmėn 
veiklą, bet nieko nepešęs at-! Dr Dahinen

mu jau gauta Mozarto salė
Stuttgarto Dainų Halėje ciais pnsimena savo jaunų (Liederhalle) Ta4ip pat sį_

šalo ir nurimo. Dabar jis jau 
gerokai pasenęs, bet retkar-

dienu karingumą ir, jei ne 
1 kur kitus, tai bent prie mi- tarti bendri programos brao-
rasių atvvksta savo buvusi ’r. •: ‘ • • •• -116 Gimnazijos meniniai an-
---------------------------------- i sambliai ir keletas vokiečiu

Atidarys didžiulę krautuvę

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatų ir Žolių 
PUPLAIŠKIAI

Šaknys ir lanai n-’c 'v>"i,li-». peršali
mo. reumatizmo, gc?''!;'-rė--. ške-buto, 
inKšlu šraūnr ’im^. į TV-. k:its-
ro kirmėlių ir nata' o anetitą.

Pasar?ra:Iie va lar-v-. ua ai rei
kia jų dėti; patartina ’.;irt<>:i su me
dum. Kaina $1.25. Visada gaunama

pas FLORAI f»FR« t O. Dept. 3
J. Skiltd-rls

P O BON :?«5 A L1NTON. IND.

KsnąJ-ėc dėl pašto išlaidų 50 cen
tų brangiau.

Sausio 10 d. buvo šv. Ro
ko Dr-jos susirinkimas. Pir- 

Pereitų metų pabaigoje mininkui W. Balčiūnui atsi- 
J. Glemža lankėsi JAV ir sakius, jo vieton išrinktas 
Vliko atstovų suvažiavime St. Puidokas, vicepirminin- 
padarė turiningą pranešimą. ku a. Kaladzinskas. Iš pra- 
Su pranešimais tada dar nešimo paaiškėjo, kad na-

Revoliucijos sūkuriuose j spėjo nuvykti Chicagon. De- mams jau išleista $16,000 
visa tai buvo palaidota. Bet troitan. ir dar virš $6,000 reikia mo
tos pačios Lietuvių Tautos 
Tarybos Petrograde buvo 
sušauktas Rusijoje gyvenu
sių lietuvių seimas.

Jonas Glemža visame ta
me bendrame lietuvių poli
tiniame sąjūdyje nebuvo tik 
stebėtoju, bet dalyviu. Visų 
tų įvykių sūkuriuose jis dar 
spėjo Pskovo mieste, kur 
būta taip pat lietuvių tremti-

Visa J. Glemžos praeities keti. 
veikla sako, kad tai yra di 
dėlės tolerancijos (pakan

Mirė
Sausio 2 d. palaidotas P.tos) asmuo, sugyvenamas, ■

darbštus, pareigingas, pas,- Q . d j p ; 
imtas pareigas einąs kruops- Jonaitienėj 74 m_ amž_

Serga
Pr. Lipskis serga, o jo 

žmona visiškai apako. Baisi 
nelaimė. J. Kaulaičia

čiai, veikiąs tyliai, be rekla
mos.

Jau kelinti metai jis ir 
"Darbininkų Balso“ redak
torius J. Vilčinskas social-

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prie* 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
ta* didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmesta* ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu na skaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knyvele —

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai.

I»i«*vlrite ta knvmte !

menininkų. Paskaitą vokie
čių kalba sutiko laikyti pats 
dr. Dahmen. Tame minėji
me dalyvauti kviečiami visi 
artimųjų ir tolimųjų apylin
kių lietuviai, o taip pat ir 
kitataučiai.

Ta pačia proga Krašto 
Valdyba ragina visas savo 
apylinkes ir kitas lietuviš
kas organizacijas Vokietijo
je iš anksto ruoštis Vasario 
16 minėjimams ir juos gali
mai didingiau, įspūdingiau 
ir plačiau įvykdyti.

Prieš kelerius metus už
darytos White krautuvės 
Washington gatvėj patalpo
je rugpiūčio mėnesį atidaro
ma didžiulė krautuvė, kuri 
vadinsis City Mart. Joje 
dirbs 600 tarnautojų. Vien 
patalpų pertvarkymui nu
matoma išleisti vieną milio
ną dolerių.

VIENINTELĖ TURINTI 

T.«’im,IA TR BONDTTA 

FIRMA PEKSn STI PINI

GUS J LIETUVĄ

Prašvkit informaciįu

G R \ M E R C Y 

Ttl BROAD STREET 

NEM IRK. NEW JERSEY

J steigta 19 i 7 melais

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas. a> ’ a S' Klijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos iširanvna. Taipgi 
vra braižinys, kuris nurodo praeitus ir ateinančius ar.r/Jus ir jų 
lguma. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdvie džiaugsmą 
r ramybę. Knyga apdaryta drobės viršeliais. K; i: a 1.

Kita knyga Laikas Prisiartino, studijavimas š t r'.o Rašto. 2-as 
omas. Šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai anT Bddi jos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knvga su dro
bės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik ?1. Užsakymus siuskite 
duo adresu :

1^ B. S. A. 212 E. 3rd St, Spring Valley, II!.
39ae0oo9*oooooMOOMOOTOTMOoeeoeoooocisos«coooao9OOQn

Gera galva 
suvaldo.

ir blogas kojas

Lietuvių Amerikoje

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

• Biznio kortelių
* Spaaedinlų vekų

9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijom* įrtatų ar blanką

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

06 E. Broadvray, So. 27,

KODĖL TAIP?

P. L. B. Vokietijos Kraš
to Valdybos Informacijų 
Nr. 11 rašoma, kad "Balfo 
Centro Valdyba, įvertinda
ma lietuviško žodžio svarbą, 
1962 m. užsakė po 25 egz. 
Darbininko ir Dirvos. Juos 
gaus didesnės lietuvių Vo
kietijoje apylinkės."

Gerai, kad Balfas sten
giasi lietuviška spauda ap
rūpinti tuos, kurie patys sa
vo lėšomis nepajėgia apsi- 
rūpinti, bet kodėl jis pasi
tenkina tik Darbininku ir 
Dirva? Įdomu išgirsti Balfo

JI vadovybės paaiškinimą.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininku fabrikai Vakaruose;
(spūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelloustone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos tartai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiai* paveikslais.

Knyga jau išėjo. UMiakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centaL

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

So. Boston 27, Mass.

Jungia tteCavtaa bendram lietuviškam daroui, auidėj* 
tautinj solidarumą, lilptneul išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vaa dėl Lietovoa latevoa stettiee.

SLA GYVYB1S APDRAUDA IK’ >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki gi0.000 dešimčiai! 

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

SLA—nažamečią apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.

SLA-SVEDCAT06 ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesi.

SLA apdrauda BAUGI, NRUECIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senams.

Daugiau žmią apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
tl SLA kuopuoee, kurios yra vtooee žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Csntra. Raiykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W«OOtb Slrwt, New York 1, N. Y.
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Apiplėšė Third Street Cafe Grąžintų siuntinių reikalu

Vietines žinios
Nauja valdyba 

perėmė pareigas

Sausio 18 d. Įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas, kuriame gruodžio mė
nesi išrinktoji valdyba pri
siekė ir oficialiai pradėjo 
eiti savo pareigas.

Kaip jau esame rašę, va
dovybėj tėra tik du nauji 
asmenys: vicepirm. Stanley 
Drevinskas ir direktorė Ona 
Ivaškienė, visi kiti buvo ir

Cafe. esančią So. Bostone, 
50 Dorchester St.

_____  šito restorano savininkai
Inž. Viliaus Bražėno pa- keičia čekius, todėl penkta- 

skaiu ’Prieškomunistiniai geniais jie pasirūpina turė- 
sąjūdžiai Amerikoje ir mes" 11 daugiau pinigu. Ii si-

Studentų kavinės 
atidarymas

bus pagrindinis programos 
dalykas Akademinio Skau
tų Sąjūdžio Bostono sky
riaus kavinės-būklo atidary
me sekmadieni, sausio 28 d. 
So. Bostone.

šios patalpos suteiktos 
studentam Onos Ivaškienės.

StudentuPrelegentas yra
pernai draugijos vadovybėj, Į Skautų korp! ”Vyti

8:30 vai. vakare, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, 

Praeitą penktadieni, sau- Atlas bendrovės, kuri jais duoda smuiko koncertą Jor-j 
šio 19 d. 11 vai. ryto 3 gin- rūpinasi, pranešimu tuos!dan Hali. Bilietų kainos po 
kluoti plėšikai apiplėšė Ka- siuntinius reikia Įteikti At-'du ir po vieną doleri, stu- 
stantino Šidlausko ir Stasio las ar kitoms siuntinių siun-! dentams ir moksleiviams po 
Griganavičiaus Third Stieet timo bendrovėms iki vasario 75 ir po 50 centų.

1 d., jeinorima juos pasiųs
ti su leigvatomis, kurios bu
vo anksčiau praneštos. Vė-

tą penktadieni iš banko bu 
vo jų atsinešta. Plėšikai,ma
uti. tą gerai žinojo, nes jie 
ir prisistatė kaip tik netru
kus, kai buvo grižta iš ban
ko.

Tuo metu restorane buvo 
savininkų žmonos—Antani
na Šidlauskienė ir Ona Gri-1 
ganavičienė, patarnautojas i 
Feliksas Zaleskas ir apie 10' 
svečių. Plėšikus tepastebėjo

Mažą iš to žmogaus gali turė
ti nauda, kursai visada vėjus 

liau juos reikės siųsti kaip plaštakomis gaudo.
visai naujus siuntinius ir už 
viską mokėti.

L. Ivinskis

L Vasiliūno koncertas

Šeštadieni, kovo 17 d.

ST1ČER1A1 PRIE 
SIJONŲ IR BL1USKŲ

Darbas prie daliu arba 
viso drabužio

prie

Galima imti darbą j j namus

Kreiptis: M. H. FINE CO. 
119 Braintree Street 

ALLSTON 
STAD1UM 2-2200

MŪSŲ SANDĖLYJE 
PALIKTA

Pakalbinkime draugus, kai- * naUJ^ B ALDŲ**
mynus ir pažįstamus užsisa-l NESUMOKĖTAS BALANSAS
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

me-

STEPONU STRAZDUI mirus.

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 už viską—gailina modeli po $1.25 

per savaitę
HA 6-3990

filis-
tik kai kurie kitose pareigo- teris ir atvyks iš Stamfordo, _
se. Draugijai šiemet vado- Conn. Jis yra žinomas f elje- tada? kafvien'as^jų” užUpo 
vaus Edmundas Ketvirtis, tonų autorius ir gabus orato- anr harn n ant.
pernai vadovavo adv. John rius. Į ši susirinkimą kviečia-
Grigalus. . mi lietuviai studentai ir

Nuo paskutinio susirinki- kviestiniai svečiai, nes vie
nio iki dabar mirė 2 nariai, I tų skaičius ribotas, 
naujų pi iimta šiame susirin-Į jmg
kime 13.

.Mėnesinė apyskaita rodo, 
kad pajamų būta S10,705, 
iš tos sumos 88,764 iš baro, 
o išlaidų 810,507. Gruodžio 
mėnesio išlaidos buvo dides-

Susirenka Moterų Klubas

ant kėdės prie baro, o ant 
ras Įėjo Į virtuvę, kurioj vu- 
vo A. Šidlauskienė.

O. Griganavičienė, pama
čiusi vyrą ant kėdės pali
pusi, paklausė kokius jis čia 
juokus krečia, bet ji tuoj 
pamatė jo rankoje revolve
ri ir, žinoma, suprato, kas 
čia dedasi. Tretysis plėšikas 
stovėjo prie lauko durių.

Antrasis plėšikas, Įėjęs Į 
virtuvę, revolveri atkišęs

Ši sekmadieni, sausio 28 
d. 5 vai. vak. South Bostono 
Tautinės S-gos namuose i- 

nės. nes buvo nepaprastų vvks Bostono Lietuviu Mo-
išlaidų: mokesčių sumokėta jerų Klubo metinis susinu- paliepė būti "geriems”,Ūda 
per pusantro tūkstančio, kimas. Programoje dr. Juo- ‘: k neatsitiksią ir atiduo- 
surum-burtim, eglutės islai- Zas Girnius darys pranešimą nini<ms
dos. Kitame susirinkime apie savo naujai išleistą pasįįmę dėžę su pinigais, 
bus duota metine apyskaita, knygą—“Tauta ir tautinė iš- „įnikai nusinešė ant sta-
tada bus aišku, kokie buvo tikimvbė ” Susirinkimo me- ! • - - ....i r • kum . • UKiniyue. ousirmiuniu nie įq< j)asierne popienniUS pi-
draugijai 1961 metai. tu bus leidžiamas laimėji- į,..metaliniuspalikę,ilė-

Naujai pn mininkas pra- mui pa\ eiklias Ankstybas j0. Išeidami pagrasino, kad 
nešė. kad draugijos reikalų pavasaris prie ežerėlio"— niekas paskui ju neitų j lau. 
vedėjas (menedzens) Pet- aliejus, kuri dail. Jadvyga j(a
ras Durnas atsiėmė savo Dobkevičiūtė - Paukštienė iš plėšikai pagrobė apie■ 
prašymą ji atleisti, todėl jis Chicagos yra padovanojusi §2 000. Jie visi buvo be kau- 
ir toliau pasilieka tose pa- B. L. M. Klubui. suaugę vyrai
reigose. p0 oficialios dalies numa- Prieš Kalėdas dar nesu-

---------------------------------- į tomą kavutė. Visos Bostono
Kandidatai jau siūlosi ' lietuvės vra kviečiamos atsi- ' * 

lankyti

sekti piktadariai du kartu 
išmušė to restorano langus.

žmonai Marijai ir šeimai gilią užuojautą reiškią

Lietuviu Darbininku Draugjos 7-toji Kuopa

STEPONU STRAZDU

mirus, liūdintiems jo žmonai Marijai, sūnui Eugenijui ir

visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Tampa, Fla.

Rinkimai tebus rudeni,: 
bet kandidatai jau reiškiasi.
Į gubernatorius jau pasisiū
lė demokratų dabartinis vi- 
cegubernatorius McLaughl- 
in, Automobilių registraci 
jos Įstaigos viršininkas Ri-1 
ley, buvęs patarėjas Peabo- i tomas, kuris 
dy. Kalbama, kad demokra
tai turės ir daugiau kandi
datų.

Republikonų 
dar nesiskelbia 
kad dabartinis gubernato
rius vėl kandidatuos.

Klubo Komitetas
Ž-U

Dar vienas tomas
Moterų legionierių vakaras

- ------- Sausio 27 d. 7 vai. vak.
šią savaitę Lietuvių En- Stepono Dariaus Posto salė- 

ciklopedijos prenumerato- je h St.) bus moterų
-1 riams pradėtas siųsti 25-sis legionierių rengiamas kortų 

tomas, kuris prasideda žo- vakaras: bus gardžių užkan 
džiu "Raudondvaris“. To to
mo pii-mąją dali redagavo 

jdr. J. Puzinas, antrąją (nuo 
kandidatai 1 Ri) — Pr. Čepėnas.

Manoma, ---------------------------

džių. vertingų dovanų.
Visi kviečiami dalyvauti.

Alto posėdis

LAISVĖS

Jonas ir Sofija Puniškai

MARIJAI KALENKAl SKIENEI 

mirus Shenandoah’ry,

jos seseriai MARGARETAI MICHELSOMENEI. Keleivio♦ ■ A’*• ■
patikėtiniu (trustisų) pirmininkei, ir jos broliui 

DR. ANTHONY’ L. KAPOČIUI reiškia gilią užuojautąf .2L
Keleivio Redakcija ir Administracija

X V JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTČRlNĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J 8. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

$284
Patikimas asmuo gali perim 

ti mokėjimą po $3 už nesumokė 
lą balansą.

Baldų tarpe yra miegamojo 
baldai, moderniškas svečių kam
barys, 5 gabalų ‘Dinette’, 6 lem
pos, 3 stalai, 2 9x12 Linoleu-
mai, indai, peiliai ir kt.
Galima pasirinkt nemokamą šal
dytuvą ar gazo pečių, 

į Apžiūrėjimui ir transportacijai 
! į sandėlį ar iš jo skambinti:

M r. Geska EXport 5-2969 
Kasdien nuo 10 r. iki 10 vakaro 
sešt. ir sekm. nuo 10 r. iki 1 pp 
Laisvas laikymas ir pristatymas

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau

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

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

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

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki
tatikių, 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.

Kalbės apie 
prieškomunistinĮ sąjūdi

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai! 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon- 
j 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

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietom Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.

J Taisome, šinge’.iuojame, den-• 
J giame aliuminijum ir dažo- i

Skaityk Stasio Michelso

no parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE, 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir

šeliais $4.00, kietais $5.00. 
y—------ 4-----------

ŠĮ šeštadieni, sausio 27 d. 
7:30 vai. vakaro Tarptauti
nio Instituto patalpose (190 
Beacon St.) bus Lietuvių 
Kultūros Klubo susirinki
mas, kuriame inž. Vilius 
Bražėnas iš Stamfordo. 
Conn. kalbės apie prieško
munistinĮ sąjūdi JAV inte
lektualų tarpe. Paskaita bus 
papildyta atitinkamu filmu. 
4- 4------------ 4------

ŠĮ ketvirtadieni, sausio 
25 d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Liet. Piliečių Dr-jos patal
pose bus Lietuvių Taiybos 
skyriaus posėdis. Visi na- 
iai kviečiami būtinai daly

vauti.

Skautai iškylavo

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • ^..4 ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tu sąraša ir aiškius siuntėjo ir sravėjo 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 z 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIETUVIAM Al
Visi siuntėjai įsitikino. kad musu Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais nuo
• V»l. ryto iki 7 raL vak. ir Mtadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VOTIMS; JONAS AIMIMONIS

Žalgirio tunto Kęstučio 
Iraugovės skautai, vado
vaujami č. Kiliulio, iškyla
vo Blue Hills apylinkėse.

Buvo smagiai porą valan
dų su pačiūžomis pasičiuži- 
rėta ant ledo. Iškylą baigė 
skaniais pavakariais lietu
viškoje svetainėje Brockto
ne.

Laukiama sniego, kad 
skautai galėtų važiuoti Į 
kalnus su slidėmis paslidi
nėti.

Pyragų išpardavimas

Ateinanti s e kmadienj, 
-ausio 28 d. So. Bostono šv 
Petro parapijos salėje po 
bažnyčia skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntai ruošia didelį 
pyragų ir tortų išpardavi
mą. Pradžia 8:30 vai. ryte.

Švenčių auklėjamoji 
reikšmė

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

(ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus burneris • automatiš
kos kantrolės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionu tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.
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J Cž specialią kainą tiktai■

I aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset SL. Dorchester. Mass.

GEneva 6-1204 21 vai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mūu NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

Sausio 20 d. Subatvaka- 
iy L. Čepienė kalbėjo apie 
švenčiu auklėjamą reikšmę

į» me iš lauko sienas.
Free Estimates

• SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO » 
- Du broliai lietuviai
♦ Charles ir Peter Kislauskai»
! Garantuojame gerą darbą J• ______________ ----------—1

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso-
* kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
J Visais insurance reikalais
* kreiptis:
{ BRONIS KONTRIM
* Jastiee of thePeaee—Constable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

R The Apothecary
MOOGeeoeoeosoooeeeoeeeoeo

L

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
mon—ooooonnnn~~~~rr~~~~~~~------- ---------- ——

i TELEFONAS AN 8-2805

j Dr. J. L. Pašakarnis • 
I Dr. Amelia E. Rodd Į

OPTOMETRISTAI
• VALANDOS:
į Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

: Dažau ir *
* Namus iš lauko ir viduje. * 
> Lipdau popierius ir taisau* 
(viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25, MASS.
UIUUIII
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Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai- Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardware Co.
Sarininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




