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Santykiai Tarp Sąjungininkų 
Žymiai Pablogėjo

$j Pirmadienį Briuselyje Aiškinamas Klausimas, Ar Ang
lija Galės Tęsti Derybas Dėl Dėjimosi Prie Europos 

Muitų Unijos; Prancūzijos De Gaulle Griežtai
Laikosi Nusistatymo, Kad Prancūzija Turi 

i urėti Savo Atominę Karo Jėgą;
Amerika Tam Priešinga.

Pereitą savaitę Prancūzi
ja ir Vokietija pasirašė drau
gystės ir aitimo bendradar
biavimo sutartį. Tuo tikslu 
Vokietijos vadas dr. K. A- 
nenauer lankėsi Paryžiuje, 
kur sutartis ir buvo pasirašy
ta. Prancūzų ir Vokiečių su
siartinimas kelia klausimą, 
kaip tai atsilieps į kariškos 
NATO valstybių sąjungos 
tolimesnę veiklą. Washing- 
tone baiminamasi, kad dvie
jų valstybių susiartinimas 
NATO sąjungos rėmuose ga

Kas Gi Laimei o 
Stalingrado Mūšį?

Sovietų maršalas Jeremen- 
ko komunistų "Pravdoje“ iš
aiškino, kad tikrasis Stalin
grado mūšio didvyris buvo 
ne Stalinas, bet... N. S. 
Chruščiovas. Maršalas Jere- 
mc-nko rašo, kad "istorinė 
tiesa“ reikalauja pripažinti 
didvyrio rolę pne Stalingra

MIR^S VADAS IK JO GALIMI ĮPĖDINIAI

Viduryje—mirę# Anglijo* darbiečių vad au Hugh GaiUkeli, 56 m., kairėje—George 
Aifred Broun, 58 m., darbo partijon vad o pavaduotojas, dešinėje—Harold VVil- 
son, 16 m., darbiečių užsienio reikalų po litikos specialistas. Vienas iš jų bus Gaits- 
kellšo Įpėdinis ir Anglijos mink*teris pirmininkas, jei kituose rinkimuose darbie
čiai laimės daugumų.

Derybos Dėl Atominių Ginklų 
Bandymų Draudimo Tęsiamos
Trijų Valstybių, Amerikos, Anglijos ir Sovietų Rusijos,

Derybos Tęsiamos New Yorke; Amerikos Ambasado
rius Atveža Chruščiovo Laišką Prezidentui; Ru

sų Propaganda Skundžiasi, Kad Amerika
"Kabinėjasi Prie Smulkmenų“.

Chruščiovas Įspėja 
Ispaniją Dėl Bazių

Derybos aėl atominių 
girklų bandymų uždraudi
mo bus tęsiamos New Yor
ke. Iš nusijos atvyksta Ame
rikos ambasadorius, ir skel
biama, kad jis atveža Chruš
čiovo laišką, kuriame dėsto
mos rusų pažiūros į bandy
mų draudimo sutarti. Ame
rikos prezidentas fsakš lai

do (’hiuščivui todėl, kad jis
Ii įnešti nesklandumų tarp įkvėpė komunistus kalius 
oiunirininkii Prancfiziios kautis iki paskutini*sąjungininkų. Prancūzijos 
pasimojimas pasigaminti 
sau atominių ginklų taip pat 
Washingtone kelia nepasi
tenkinimo, nes prancūzai 
tuo parodo, kad jie nevisai 
Dasįtįki Amerikos žadama

io kraujo 
lašo, o Stalino vaidmuo vi
same tame reikale buvęs ne. 
koks. Stalinas pridaręs dau
gybę klaidų karo vadovavi
me, bet po karo jis savinosi 
sau "vado-genijaus“ vardą]

Mokesčių Reformos 17 Metų žmogžudys ’ Prancūzų L m jos
Kelia Abejonių Policijos Rankose , Kelia Reikalavimus

Vyiiausybė pasiūlė kong. 
resuį mažinti mokesčius ir 
kartu padalyti kai kuinas 
"refoimas“ mokesčiuos. Mo
kesčių sumažinimas suma
žintų vyriausybės pajamas, 
bet mokesčių "reformos“ 
taip yra suplanuotos, kad 
jos tas pajamas padidintų. 
Prieš mokesčių mažinimą 
mažai kas protestuoja, bet 
prieš "reformas“ jau kyla 
prot esto balsai. IYotestuoja, 
žinoma, tie, kurie turėtų 
daugiau mokesčių mokėti, 
negu jie dabar moka.

Iždo sekretorius Dillon 
greit liudys kongrese apie

pagalba Europai, jei kuris dėjosi tikruoju karo iai- 
noi-s iš Europos sąjunginin-j rnėtoju. 
kų atsidurtų pavojuje. Pre-j Stalinas nuvainikuotas. į 
zidentas Kennedy pereitą' jo vietą iškilo kitas genijus, 
savaitę sakė spaudos atsto- • kuris ir karą laimėjo ir šiaip 
vams, kad Chruščiovas tiki į yra labai gudius, o "istorinė 
Amerikos pasižadėjimams į tiesa“ visada yra su tuo, ku
pinti Europą, ir linkėjo, kad; ris viršuje sėdi. Taip yra 
gerai būtų, jei ir Prancūzijos | diktatūros šalyse, 
vadas tikėtų... j Stalino nuvainikavimas

Prie to prisideda ir ūki-. Rusijoj tęsiamas, bet vis ai
niai klausimai. Amerika vLj sagriai, po trupučiuką. . .
są laiką ragino Angliją dėtis ---------------------------
i Europos "bendros rinkos“ ANGLIJOJE DIDĖJA 
šešių valstybių apsivieniji- j BEDARBIŲ SKAIČIUS
mą, bet dabar Anglijos dėji-i —------
muisi priešinasi Prancūzija. { Anglijoje dabartiniu lai- 
šį pirmadienį Briuselyje! ku bedarbiu skaičius eina 
anglai ir šešių Europos vais-Į didyn, ir jau priskaitoma vi- 
tybių atstovai tą kritišką! same krašte M4,632 bedar-
klausimą aptaria. Dėl Ang-i biai, arba 3 su puse nuošim-i mažinimą nori ištęsti 
lijos dėjimosi prie Europos! čio visų dirbančiųjų. Bedar-i tris metus jr kodėl reikalin- 
valstybių ir Vokietija yra ki-į biai labai nelygiai vra pasi-J gos mokesčių reformos. Į 
tos nuomonės, negu Prancū-! skirstę krašte. Kai kuriose' Kongrese turės progos' 
zija, ir laiko Anglijos prisi-į srityse hi yra daug, kitur vi.
(Įėjimą prie Europos ūkio į sai rėra. 
bendruomenės naudingu vi. į
sai Europai. Tik Prancūzija ------
yi a kitos nuomonės.

Amerikoje baukštomasi,

17 metų aukštosios mo
kyklos mokinys Thomas 
Knott iš Pavrtucker, R.I., 
šeštadienį policijos buvo su
imtas ir tardomas prisipaži
no nužudęs dvi moteris

Ispanija pranešė Ameri
kai, kad ji nori derėtis dėl 
nustatymo naujų sąlygų, ku
riomis Amerikos karo bazės 

, Ispanijoj galės toliau veikti.
Tokios derybos greit prasi- kinį“į sGia\Z u p. 
dės. Laukiama, kad ispanai atominių ginklų ..
už bazes prašys didesnio ab-, bet pažymėjo, kad į jo... s. 
lyginimo. , šitai imą dėl bandymų sulai

Apie amerikiečių bazes kymo Amerika neis, kol i„_ 
Ispanijoj išgirdo ir Chruš- pasirašyta sutartis, 
čiovas ir pasiuntė Ispanijai Deiyfcos dėl atomi 
^spėjimą nebeleisti amerikie- bandymų draudimo a.rc 
čiams laikyti bazes Ispani- ^k'ta sėkmi gai, te. 
jos žemėje. Chruščiovas į- Paskutinėmis dienemio »- 
spėja ispanus, kad leidimas

---------  amerikiečiams laikyti Ispa- ^3^. ie^antl Pne_
ftuncūzijoj Renault autx>' nijoj kariška* bazes gali su- “s ta°

siomia daryti didel, pavojų ispanų fcaj dide,fe>mobilių dirbtuvės 
dienomis pasirašė šū darbi
ninkais naują darbo sutartį, 
kurioje darbininkams duo
dama 4 savaitės apmokamų

vieną Mrs. Edith Martin, 38 atostogų, pakeliamas uždar. 
metų, iš Attleboro, o kitą i bis už viršlaikinį darbą ir 
Nancy Frenier, 19 metų, iš sumažinamas darbo valan- 
Pavrtucket Jauniklis prisi- dų skaičius. Renault dirbtu-
pažino papildęs žmogžudys
tes ir pasiaiškinimui sakė, 
kad jam kai kada užeina ne- 
suvaldomas noras žudyti... į Tuoj pasi.

Jaunas žmogus jau vra tu.!, aAymo ir kitO6 unij06 pra. 
rėjęs nemalonumų su poli- ] (,ej() kelti reikalavimus, kad 
cija ir kun laiką yra buvęs į if visoje pramonėje būtų1 

i psichiatrinėj ligoninėj. i darbininkams teikiamos to- 
Kriminalistas buvo išaiš-i kios pat darbo ir atlyginimo

vėse dirba 65,000 darbinin-i 
kų. Dirbtuvės yra vyriausy
bes rankose.

tą mokesčių mažinimą ir,. , , , . i , , •plačiau išdėstys priežastis, fantas, susekus kad j© maši-1 sąlygos. Del to reikalavimo 
kodėl vyriausybė mokesčių na ^UV() nusikaltimo vietoj, jau prasideda daliniai streL 

Į kai. Vyriausybė ir privatūsper

pasisakyti vyriausybės pa
siūlytų pakeitimų šalininkai 
ir priešininkai.

ir tų smulkme-

tų atominis karas. Sovietų fa£ti priekabiųnuo
diktatorius ragina ispanus pasižadėjimų atsimesti. Be
kovoti pneš amenkoniškas pytose rusai yra parodę, kad 
oazes- jiems nieko nereiškia ”už-

~~“ ; miršti“ savo pažadus ir pa-
Kinai Vėl Siūlo keisti savo pažiūras.

tautai tuo atsitikimu, jei kiL

Indijai Derėtis Komunistai Giria
i

Savo SubmarinusKomunistinė Kinija vėl 
siūlo Indijai pradėti dery
bas dėl sienų nustatymo. Šį 
kaitą kinai būsimų derybų 
pagrindan deda šešių neut
raliųjų valstybių pasiūlymą. 
Indija sako, kad ir jai tas 
pasiūlymas būtų priimtinas, 
jei kinai priimtų visą pasiū

Sovietų Rusija skelbia, 
kad jos submarinas, varo
mas atomine energija, plau
kiojo ilgoką laiką šiaurinio 
poliaus vandenyse ir įrodė, 
jog komunistų submarinai 
rali sunaikinti priešo povan-

kad de Gaulle Prancūzijos 
politika gali prikelti iš kapo; 
Amerikos izoliacionizmą, 
kuris, nors ir atrodo išnykęs, 
bet nėra užmirštas, ir nema
žai amerikiečių mielu noru 
pamotų ranka į likusį pasau
lį ir būtų linkę užsidaiyti 
"Amerikos tvirtovėje“.

Dėl .Anglijos dėjimosi 
prie Europos muitų unijos 
Europoje ir belgai, ir olan
dai, ir italai, ir vokiečiai 
reiškia didelio susirūpinimo. 
Prancūzija gali anglų prisi
dėjimą vetuoti, kaip gali ir 
bet kuri kita valstybė, bet] 
belgų užsienių reikalų mi-- 
nisteris Spaak siūlo, kad de-j 
lybos būtų vedamos ir be| 
Prancūzijos ir, jei būtų pri-Į 
eita prie susitarimo, tada ga-| 
Įima būtų daryti įtakos į 
prancūzus, kad jie savo 
priešinimąsi užmirštų.

I NSTRl KT1 OS—ŽAIS

Yankee ilgametis gaudyto
jas Larrv ”Yogi“ Berra 
Šiemet bus ju instruktorius 
ir kartu žaidėjas. Vasario 
11d. jis išvyksta į beisbolo 
pratybų stovyklą Fort I.au- 
derdale, Fla.

Kinų Komunistai 
Kalba Apie Krizę\

Kinų komunistų spaudoje: 
pasirodė pirmas tiesioginis 
užsipuolimas prieš Sovietų 
Rusijos diktatorių Chruščio
vą. Kinų komunistai sako, 
kad santykiai tarp Kinijos 
ir Sovietijos komunistų par. 
tijų priėjo prie krizės ir turi 
būti vienu ar kitu būdu iš
aiškinti ir išspręsti.

Apie "krizę“ pašaliečiai 
jau seniai kalba, tik patys 
komunistai stengiasi savo 
vidujinių kivirčų perdaug! 
negarsinti ir ilgą laiką kai-' 
bėjo apie "albanus“ ir "Ti-į 
to“.

Kuboje rasai laiko 18.700 
savo karių, kurie aptarnauja 
priešlėktuvinę artileriją ir 
kitus karo pabūlus.

Sl SITAIKĖ

Viršuje New Yorko guber
natorius Nelwn Rockefe- 
ler (kairėj) ir Parku tary
bos pirm. Robert Moses. ku
ris viešai piktai apkaitino 
gubernatorių, kad jis jį pa
šalino iš pirmininko parei
gu, norėdamas į tą vielą pa
sodinti savo brolį Lauran- 
ce. Apačioje Laurance Ro- 
ckefeller.

darklaviai nurodo kad Re. ir nesakytų, kad jie su- denirius laivus, kurie kėslu.
“...L :a:_*uT i tinką neutraliųjų pasiūlyma tllsl atakuoti sovietų žemę... 

dėti derybų pagrindan“.bet tokie argumentai mažai J 
ką įtikina.

Kuba Skelbia
Pagavusi Šnipus

Iš tų pasisakymų atrodo, 
kad Kinija ir Indija dėl de- 
įybų pradera susiprasti, bet 
kada derybos prasidės ir ko
kių vaisiu jos duos, dar per 
anksti spėti.

ĮTARIA ĖJUS LAŽYBŲKubos vyriausybė skelbia, 
kad jai pasisekė sugauti dvi 

1 gra peš amerikoniškų šnipų, 
i Esą, viena šnipų gauja vei- 
i kusi lytinėje Kuboje ir dir- 
| busi pagal JAV šnipinėjimo 
i tinklo nurodymus, o kita 
grapė dirbusi pagal kariškos
Guantanamo bazės nurody
mus. 36 ai- daugiau žmonių 
esą aiešraota. Šnipai norėję 

i užmušti Raoul Castro, Ku- 
' bos krašto gynimo ministe-' 
; rį, bet pranešimas nesako, ar Į 
j pasikėsinimas buvo daro
mas, ar tik iš šnipų pasakoji- 

. mų sužinota, kad pasikėsini- 
• mas rengiamas.

Balandžio mėnesį Ameri-i 
kos astronautas Cooper į 
bandys apskristi aplink že
mę 22 kartu, arba išbūti er- ’ 
dvėje 34 valandas.

Lions futbolo žaidėjas Alex 
Karras. kurį klausinėjo ko
misionierius * Pete Rozelle. 
Pastarasis įtaria Lion žai
dėjus gembleriuojant, o tai 
žaidėjams draudžiama.

Rusų submarinas, kuris 
plaukiojo panėręs šiaurės 
poliaus vandenyse, "Lenins- 
kij Komsomol“, atliko tik 
tokį pat žygį, kokį Ameri
kos atominiai povandeni
niai laivai jau prieš kelerius 
metus yra atlikę.

DARBAS VISUOSE 
UOSTUOS ATSINAUJINO

Uostų darbininkų strei
kas pasibaigė pereitą savai
tę, ir pereitą savaitę laivų 
krovėjai visur grižo prie 
darbo. Laivų savininkai sa
ko kad streikas prekvfcos 
laivynui p idarė didelių nuo 
stoliu. r et kelis šimtus mili 
onų dolerių, neskaitant ne
tiesioginiu nuostoliu, ko’ ir 
turėjo pramonė dėl jūrų prr 
kvfcos nutraukimo.

Negins Ca'-oline 
Universitete

I S. Caroline Clemson uni
versitetą š’ pi'Tnadieni buvo 
priimtas r»r mas negras stu
dentas. Tai pirmas atsitiki
mas toje valstijoje, kad neg
ras bus baltųjų mokykloje.
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Barniai tarp sąjungininkų
Pereitą savaitę Prancūzija ir vakarinė Vokietija pa

sirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį, kuri, gir
di, užbaigia 400 metų vokiečių ir prancūzų varžytynes ir , 
kailis. Sutaartis numato įvairius pasitarimus tarp \ okie-» 
tijos ir Prancūzijos vyriausybių, karo vadų, švietimo pa- j 
reigūnų ir tokie pasitarimai bus daromi periodiškai, kad 
abiejų valstybių užsienio, karo ir kultūros politika būtą 
visada suderinta. Ūkiškų pasitarimų nenumatoma, bet jie 
nėra nė reikalingi, nes tų valstybių ūkio politika jau yra 
derinama “bendros rinkos” sutarties rėmuose.

Prieš tai Prancūzijos prezidentas gen. de Gaulle nu
stebino anglus ir kitus prancūzų kaimynus savo pareiški
mu, kad Anglija linksta į užjūrių kraštus ir todėl anglai 
nesidės į Europos ūkišką apsivienijimą. De Gaulle siūlė, 
kad Anglija dėtųsi prie Europos “šešių” ne kaip tikras 
narys, bet narys bendradarbis (associate), o greit po to 
prancūzai pasiūlė, kad derybos dėl Anglijos įsijungimo 
į Europos būsimą muitų uniją būtų atidėtos. Tas “atidėji
mo” klausimas sprendžiamas šios savaitės pradžioje Briu
selyje šešių Europos valstybių pasitarime. Kaip tas klau
simas bebūtų išspręstas, prancūzų aiškaus pasisakymo 
atbalsiai ilgai šmėkliosis Vakarų valstybių tarpe.

Prancūzijos pasisakymas dėl Anglijos vedamų de
rybų įsijungti i Europos būsimą muitų uniją, yra remia-! geresni į rojų — ar tie, 
mas tuo, kad Anglija nemano nutraukti savo ekonominių apįe .kuriuos -Kremliau* 

a.. ccl4jVįų varpai skambina, ar

TIRIA LAIVŲ KROVĖJŲ STREIKĄ

Prezidentu John Kennedy paskirta komisija tiria At
lanto ir Lulf pakraščių uostu laivų krovėjų streiką. Iš 
kairės į dešinę: New Yorko adv. Theodore W. Kheel, 
Wayne Morse ir Harvardo univ. prof. J. Healey. Pra
eitą savaitę tas ilgai užsitęsęs streikas pas i ha i gė.

dienos abiejų partijų agita
cijoje. Abi partijos pabrė

žia, kad ir po rinkimų tarp 
jų koalicija nebus įmanoma.
Dar prisimintina, kad prieš 
4 metus su kaupu Chruščio- 

ivas savo ultimatumu suvarė į 
tta n k i n 91 va kariniu Kongo ramybe

Kas savaite
dautriau kaio 91% vakariniu! KonS° ramyDC ' Italijos ministeriu pnmi-
daugiau kaip tu a vakannių -įninkąs irgi pasisakė, kad
sektorių gyventojų pne ur- Kongo karas pasibaigė vi- nQ* Ang,iją
"1-............................. . . ~<al laimingai. Jungtinių T. •< ūkio bend,.uume.

Treeiu sąrašu j rinkimus organizacijos kariuomene > 0,^ndija uip pat griež- 
eina laisvieji demokratai, I uzeme be šūvio Kolwezi ir J. - Anpliio<da-tai pasisako už Anglijos da

lyvavimą Europos bendros 
Ir vokiečiai

nebeturi kur beiti, nes su tuo
~ ..... .„.v,.„o. ......... miestu pasibaigė Katangos šeimoje. Ir vokiečiai
kon?u,™’5?‘- sav* ';a<ll".an; ‘TT’i'tl-T remia Anglijos prisidėjimą,

• Paskutinį kartą jie gavo ko- riuomenė gali pradėti ruoš- 
j ne 2% balsų. Šiemet jie mė- tis ir namo važiuoti, 
gino iš rinkimų išsisukti, bet į Visokie nemalonumai ir 
iš šios pusės jiems tą rinki- į galimi nesusipratimai prasi, 
mų kelia taip išvatayo“, (|^s ta(ja> kai Kongo turės 
kad nieko kito nebeliko, anĮ savo kojų stovėti ir sa- 
kaip tik eiti, pritūpti ir pūsti vomįs jėgomis gyventi. Šiuo 

, jaučiui į ūsą... Jų plakatai (aipU jr čombė ir tas “no
riai” bendradarbiauja ir ti
kisi, kad ir jo kailis liks 
sveikas.

kurie paskutinį kartą praki
šo visus atstovus. Ketvirti—

už j švilpimais, triukšmu, kojųuž kaltes, net kalbėjo 
”atpuskus“ savitarpyje. J trypimu. Jo* šefą* spiovė j 

Jam galva k vario dėl tar-Į prieš dvi dienas Chruščiovo 
pusavio rietenų; kurie ke-Į padarytą pasiūlymą tarpus*

vio rietenom* užgniaužtu
Savo kalboj jis kritikavo ru.

_ _ ___________ __ sų taktiką, kam jie indams
tie, apie kuriuo* knibžda Ti-: pristatę ginklų. Tokį . elgesį 
rano* mečetėse kilimų dul-l jis apibūdino žodžiais. Ši 
kės, ar tie, dėl kurių šypsosi į suki ečianti laikysena nieko

saitų su “Tautų Bendruomenės” valstybėmis, ypač su Au
stralija, Naująja Zelandija ir Kanada. Pagal prancūzus,
Anglija yra arba Europos valstybių partneris, arba “žiū
ri į atviras jūras,” o todėl tik viena koja jaučiasi Europo
je. Pasirinkimas anglams nėra lengvas ir todėl derybos 
dėl jų įsitraukimo i Europos ūkį jau eina pusantrų metų 
ir vis dar nepajudėjo rimčiau pirmyn.

Prancūzijos prezidentas de Gaulle užsiminė ir tokią 
galimybę, kad Amerika neskubės j karą su savo atomi
niais ginklais, jei kada tiktai Europos valstybės turėtų 
rimtų nesusipratimų su komunistiniu pasauliu ir todėl jis 
mano, kad Europa, jis sako Prancūzija, turinti turėti ato
minių ginklų savo interesams ginti. Priklausymaas nuo 
Amerikos Europos valstybėms ilgainiui gali pasirodyti 
pavojingas dalykas. . .

Amerikos vyriausybė jau seniai remia Anglijos dė- 
jimąsi į Europos muitų uniją ir su ūkiškai apsivienijusia 
Europa Amerika tikėjosi ir dar tikisi sudaryti Amerikos 
Ūkiui prielankią prekybos sutarti. Tokia “Atlanto Bend
ruomenė” yra Amerikos užsienio politikos tikslas. Tokia 
“Bendruomenė” būtų ūkiškas ir militarinis milžinas, prieš 
kurį bolševizmo pasaulis būtų bejėgis ką nors daryti. Bet 
į tą gražų, didingą pastovaus saugumo ir ūkiško gerbū
vio tikslą gen. de Gaulle metė abejonių visą saują ir, žino
ma, susilaukė labai neprielankaus atsiliepimo ne tik šio
je Atlanto pusėje, bet ir Anglijoje. Girdėti kaltinimų, 
kad de Gaulle siekiąs atnaujinti Napoleono ir net Hitle
rio politiką, nors tokie pikti šūviai dažniausiai pataiko 
pro šalį. Reikalas nėra nei toks juokingas, nei toks tra
giškas. Prancūzų de Gaulle yra vienintelis Vakarų valsty
bės vyras, kuris atvirai ir pakartotinai yra pasisakęs už 
dabartinę Lenkijos ir Vokietijos sieną ir kuris vargu ir! Gomulka apeliavo taiky-
pirštą judintų už Vokietijos suvienijimą. Dvi Vokietijos tis tarpusavy,—reikią susi- 
yra faktas, prieš kurį ir Amerika nieko nedaro ir nesiren
gia daryti. Prancūzų-vokiečių susiartinimas ir šimtmečių 
nesantaikos užbaigimas, jei jis. bus pastovus ir įsigyvens,
Vakarų vieningumui tikrai nepakens, priešingai gali būti 
reikalingas cementas tam vieningumui stiprinti.

Lieka svarbūs ūkiški santykiai ir atominių ginklų 
gaminimasis Prancūzijoje. Ūkio santykiai sprendžiami de-} 
lybomis, o ne pravardžiojimais, o kas dėl atominių gink
lų, tai galima tik stebėtis, kodėl 1949 metais visai šaltai 
ir su gera fatalizmo doza buvo pasitiktas faktas, kad rusų 
bolševizmas tokius ginklus p radėjo gamintis, o dabar ke
liamas ermideris, kad vienas iš sąjungininkų keta tų gink
lų įsigyt Kas leistina rusams, kodėl tas turėtų būti drau
džiama prancūzams ar italams, jei jie nori ir gali kaštytis?

Viskas rodo, kad nesusipratimai NATO sąjungininkų 
eilėse yra tik laikino pobūdžio, gal Kubos krizės tiesio
ginė išdava. Kuba parodė, kad Maskva daugiau rėkia, ne
gu ji gali ir nori kąsti, o todėl ir visokie didesni ir smulkes
ni “išsiaiškinimai” tarp sąjungininkų yra galimi.

|baigiami šūkiu: ”Derėkimės 
iki paskutinės rizikos!“ Kiti 
mena, jog už šių šūkių mato
mi visų kompartijų rietenų 
šešėliai. Kur, kada ir kas tu
ri derėtis, neaišku, betgi 
yra aišku, kad ir V. Berlyne i 
nenukals komunistėliai sau 
rinkiminių plakatų tekstų.

Dar kiek,— ir visą bus

Laiškas iš Berlyno
CHRUSCIOVO ATSILANKYMO ATGARSIAI

V. ŽARSTEKLIS

Išgirdus, kad į rytų zonos 
kompartijos, SĖD, suvažia
vimą rytų Berlyne atvyksta 
ir Chruščiovas, vakarų pu
sėje kilo rūpestis, ar jis čia 
it- vėl nepadės kokį jo dva
siniams sluogsniams artimą 
rupūžės kiaušinį jau kiek 
Ltap; imstančiai pasaulinei 
padėčiai toliau švinkinti.

Be jo, jau aišku, suvažia
vo visokiom spalvom apdo

todėl de Gaulle ir labai no
rėdamas vargu galėtų anglų 
neįleisti, jei anglai patys ap
sispręstų “būti Europoje,” o 
to griežto apsisprendimo 
Anglijoj dar ir nėra.

Šiuo metu Europoje nė 
viena valstybė negali vy
rauti, nei de Gaulle Prancū
zija, nei kuri kita. Gal tik 
Vokietija, jei ji susijungtų 
ir apsiginkluotų, galėtų ban
dyti pasidaryti Europos va-Togo perversmas .i dovaujama galybe.

Kariškas perversmas ma-į •
žoj Togo respublikoj Afri- į Atominiai bandymai 
koj vis dar kreipia Afrikos 
valstybių dėmesį. Tuo per
versmu ypač susirūpino Ni

bendro neturi su komuniz- 
mu-leninizmu“.

Chruščiovas kinų kalbos 
klausytis neatėjo, nes jis nu
jautė, kad prarają kinai 
plės.

Tačiau Chruščiovo atsi
lankymas rytų Berlyne su
krėtė ir vakarų sektorių po
litinių partijų santaiką.
Yra taip: vasario 17 d. va
karų sektoriuose gyventojai 

atominio karo į rinks ateinantiems 4 me- 
Kokios jų ten | |ams miesto seimelio atsto- 

bombos, jeigu šiapus Elbės, Vus. Dabar tevaldė sutarti- 
stovinčįų rusų tas gaisras. naį socialistai, turėję dau- 
nepaliestų, jis nepasakė. Bet į gumą, ir krikščionys. Miesto 
savo klausytojų susidomėji- į burmistrds W. Brandt, prieš 
mui pakelti jis gudruolio i atvykstant Chruščiovui, pa- 
mostais ir mimika, atseit, iš-1 siūlė jam atvykti ir į šią pu- 
davė. paslaptį: jo mokslin-(pasižiūrėti nors antrojo 
čiai išmėgino milionų tonų , mūro šono. To nelaukta, bet

Pekino pagodų pilvūzų sta 
tūlos.

Jis pripažino Jugoslavijos 
socializmą, kad ir ne Mask
vos kurpalio. Kubos ginče 
pralaimėtoju laiko jis Ame
riką, nes jos prezidentas 
prieš visą pasaulį buvęs pri
verstas pasižadėti nepulti 
Kubos. V. Vokietiją už re- 
vanšines mintis pagrasino 
sudeginsiąs visą pirmomis 
minutėmis
pradžioje.

bombą, kurios, pasirodo, 
Europoj sprogdinti negali
ma. Mat, perdidelė. Grei
čiausia, tuomet ir jis su par
tija nusviltų. Vadinasi, išei
na, kad ją galim tik Ameri
kai palikti.

staiga radijas praneša, kad 
W. Brandt atsakė Chruščio-

praeityje, žiema sukaustė i &ęnJa’. v*ena didžiųjų ir 
Europą, nepamiršti ir mes. stipriųjų Afrikos valstybių,

Diplomatai sako, kad pa
didėjo viltis susitarti su ik
sais dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo. Pre
zidentas Kennedy sakė, kad 
Amerika šiuo tarpu susilai
kys nuo požeminių atominių 
bombų sprogdinimų, bet į 
jokius susitarimus dėl to su 
rusais neis, nes rusai vieną 
kaitą jau apgavo, todėl tik

kuri įtaria, kad Ghanos im
perializmas ar tik nebus pa
sidarbavęs kaimyninės res- 

beieskoda^s. Ii 9.2_bi’nJnų Publikos perversme, 
markių Fordo Fondo Ameri- Nigerijos vyriausybė bu
koje pirmiesiems darbų vo sukvietusi Afrikos vals- 
žingsniams jau paskirta 8 tybių pasitarimą Togo įvy 
milionai markių
ne architektūros psajtaiamo, < ...... .w

1 Togo viduje yra žinomi, bet i ,.Gal lr bus I’”*!** P"e au 
jų talkininkai užsienyje lie- s,tan™ atom!niUS ‘“'.dy-

menininkams, pedagogams, ka migla padengti. Bet ita- ™“įuzllaustl’ be.' ruaa!_Jau 
dirigentams, rašvtoiams nu. rimas taiko i Ghanos "liga-1 -a a ,aPla llauJ^ kliūtis, 

nytoją” ir kuri laiką jis tu
rės savo “laimėjimą” slėpti,

Atšils, ir vėl miestas kibs 
prie darbo. Darbų marios, o 
darbo rankų nors užsimušk

_. ... tvirtas, pasirasytas susita-
rkių. Tai lėšos! kiarr.s aptarti, bet iš to ma- ‘ rimas gali turėti reikšmės, 
ūros pastatams,1 žai kas teišėjo. Kaltininkai ~ ,, e . 7 ... _ _ l l»9l ir hnc tiriDitu nnA enbet grynai kultūriniams dar- 

bams. Iš visų pasaulio dalių

dirigentams, rašytojams nu
matyta 20 stipendijų. Jie tu
ri būti savo darbais jau iš-
garsėję ir atvykti į Berlyną jei Jis tikrai pne perversmo 
tolimesnei kūrybai. Po šių ■ savo nagus yra prikišęs, 
dar gaus stipendijas 60 ga-j •
bių kultūros darbininkų, jei Į Kinija ir Indija 
jie dirbs Berlyne. Toliau nu. Indija ir Kinija rodos
matyta visa eilė kultūros 
centrų, kaip muzikos, litera
tūros, operos, dailės meno

gana rimtai pradeda kalbėti 
apie derybas dėl sienų nu
statymo. Pagrindan tokių 
derybų būtų dedamas šešių 
neutraliųjų valstybių pasiū
lymas, kuri kinam ir indam 
atvežė Ceilono ministeriu 
pirmininkė. Kol kas dar tik

, • vn,-, _ .e. h. seminarai ir dar eile dvasi-vui rusų sektoriui numatytą . , , . i-.- -• . - , . • , mams lobiams nuoseleti irsusitikimą, pnes kun nieko , .. . ... .
neturėie* Adenaueris ir sa i ugdytl instltutlL Viso to vai- 
neturejęs Adenauens ir są- niku jaikornas ”Tarptauti- 
čion^iPsinatnr^'natrriimAU nės Literatūros Kolokviu-

apleisiu koaliciją, eina kalbas apie derybų są-
jau paleistas, tad W. Brandt i 
nusilenkė koalicijos grūmo- 
j'imui, bet tarp abiejų parti- . _ ,

us-Kj. - jų paliko toks įširdis, kad:n^ ! Pradės dygti tarp 20-25
Kinų delegaciją sutiko jis liks varikliu iki rinkimų | aukštll spaudos Įstaigoms 

įmone. Dabar auksciausias 
ir vienintelis toks Berlyne

griebti pagaliau, nes, girdi, 
Kremliaus linija esanti ge
riausia.

vanotų Kremliaus garbin
tojų. Išdavoj — nieko naujo. 
Pasirodo, daugiausia susirū
pinta savomis nuodėmėmis. 
Net keiksmus Kremliaus 
varpininkas priskyrė prie 
nuodėmių. Jis sakė: nekei
kite imperialistų, nes tuo 
tiek tepasieksime, kiek bur. 
tininkas ar raganius pasie
kia savo kerais. Jis niekam 
tiesiogiai nesiūlė ”pakūtos“>

NEVV HIGHER DMDEND

d
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Jie sako, kad tokią sutartį 
turėtų pasirašyti ir Prancū
zija, kuii derybose nedaly
vauja, o todėl tokia sutarti
mi vargu jausis surišta. Jei 
be prancūzų negalima susi
tarti, tai kodėl nekviesti ir 
prancūzus į derybas? Ir ko
dėl netraukti į deiybas ir 
komunistinės Kinijos, kuri 
greitu laiku turės tokių gin- 

Į kių?
Atominius ginklus gali 

gamintis ne tik čia paminė-

saulinio masto rašytojai.
Be amerikiečių pastato,

šiemet prie pat sektorių šie- bų.
Belaukiant derybų ir gal 

susitarimo Indija gavo pa-

tos valstybės. Jei trys vals
tybės susitartu tokių ginkluiy^’o^ JE**-,**-* t0"

bet gai prieiti ir prie de^-
tautinę sutartį, kuri rištų vi
sas pasaulio valstybes.

yra Telefunken 
aukštų pastatas.

žadą iš Amerikos ir Angli
jos, kad tos dvi valstybės 
padės Indijai ginti jos mies
tus nuo kinų oro puolimų, jei 
kinai atnaujintų karą ir pa
naudotų tame kare karo lėk- 

®v Į tuvus Indijos miestams dau- 
didziau- žyti.

fiimos 22

Gyvenimas ir toliau tekės.
Vakarų sektoriai dar 
šiandien yra pats 
sias pramonės centras visoj 
Vokietijoj. Cia niek., ne- De Gau|(e ir Eu 

: skelbia, ■ kiek normų reikės
atlikti, kiek sugriešyta .jų 
neišpildžius. Niekas čia ne
sako, kad perdaug valgoma, 
kaip rytų Berlyno gauleite
ris Ulbrichtas aną dieną pa
reiškė, jog zonoj perdaug 
valgoma sviesto -ir -mėsos, 
dėl to tiems dalykams teks 
įvesti korteles.

1960 m., pagal ”planus“, 
rytiečiai savo darbo vaisiais 
jau turėję pralenkti Vakarų 
Vokietiją. Gi pereitą savaitę 
išaiškėjo, jei tikėti pačiam 
Ulbrichtui, rytų zonos ūkio 
ir pramonės darbo našumas 
yra 25% žemesnis, negu V. 
Vokietijoje

J96S METŲ KELEIVIb

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų. ______
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-1 . Bet vietomis jie yra vaka.

! nnę Vokietiją tikrai toli
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip pralenkę, štai,— nuo mūro 

{sienos pastatymo Berlyne
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS"
636 E. Broadvray------- :------- South Borton 27, Maaa.

rusų zonoj suimta ir sukiš
ta į kalėjimu* daugiau kaip 
dešimt tūkstančių žmonių.
Taigi, — neabejotinai pra
lenkė !

mmMUMa

J. D.

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle neprašomas įsi- 
piršo į Europos vadus ir su
tartinai su vokiečiais kalba 
lyg ir Europos vardu. Bet jo 
partneriai Europos “bend
ros rinkos” valstybių tarpe 
nerodo didelio palinkimo 
sekti Prancūziją. Italija, 0- 
landija ir Belgija norėtų ei
ti kiek kitokiu keliu, negu 
de Gaulle. Tos valstybės no
rėtų, kad Anglija įeitų į Eu
ropos ūkišką bendruomenę 
ir būtų atsvara prancūzų-vo
kiečių vyravimui.

Belgijos užsienių reikalų 
ministeris priminė prancū
zams, kad Anglija buvo ‘Eu
ropos dalis‘, kada reikėjo tą 
pačią Europą ginti nuo na
cių Vokietijos ir sako, jog 
kitos Europos ūkiškos bend
ruomenės valstybės gali pa
kelti “maištą” prieš pran
cūzų norą diktuoti toms val
stybėms savo valią.

Vasario 16 d. sukaks 350 me
tu, kai Varniuose mirė pirmasis 
žinomas Didž. Lietuvos lietuvis 
rašytojas Mikalojus Daukša, 
1595 išleidęs iš lenku kalbos 
verstą ”Kathekizmas Arba 
Mokslas kiekvienam Krikščio
niui Privalus“ ir 1599 metais 
taip pat iš lenku kalbos verstą 
’Tostilla Catholicka“.

, * * *
Gegužės 21 d. sukaks 400 me

tu, kai mirė evangeliku liutero
nų kunigas Martynas Mažvy
das, parengęs pirmąją spausdin
tą lietuvišką knygą, kuri išleis
ta 1547 m. Tai "Catechismusa 
prasty Szadei, Makslas skaitima 
rasehta yr giesmes dėl krik- 
schianistes bei dėl berneliu jau
nu nauiey sugulditas“.

turime uetuvos
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

egzempliorius. Tai d>»lis
džiausią ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEKEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Veteranų valdyba įvesdinta 
į pareigas

Lietuvių karo veteranų 
postas sausio 19 d. surengė 
savo name Shrewsbury ban
ketą. Jame buvo prisaikdin
ta naujoji valdyba, kuiioje 
yra šie asmenys: komande- 
ris Stasys C. Kvederis, Vin
cas G. Kraunelis, Antanas 
D. Dailida, Edvardas Jakš- 
tis, J. šarkus, Vincas Gri
gas, Joseph V. Kacevičius, 
Edvardas Palubeckas, Juo
zas C. Chiras, Pranas Rukš- 
naitis, Richardas Wackell- 
Vaskelevičius, Vladas Bu
rokas, Albertas Zavorskas,
Juozas J. Jurevičius, John 
Česna, Antanas Grokaitis, 
Danielius Letukas, Viktoras 
Roman-Ramanauskas, Jo
seph Stauskis ir Vincas Pui
šys. Visi čia gimę ir augę, 
bet neblogai kalba lietuviš
kai ir yra geri lietuviai.

Postas išlaiko trimitų ir 
būgnų orkestrą.
Dažni gaisrai neapsimoka

Sausio 18 d. vietos The 
Evening Gazette pranešė, 
kad suimtas buvęs ateitinin
kų šulas Albinas Gražulis iš 
Leicesterio, kuris kaltina
mas padegęs savo ūkio tro
besius, kurie buvę apdraus
ti 6 draudimo bendrovėse, sveiki 
Už $5
teismo

Nuo 1959 m. Gražuliui 
priklausantieji trobesiai jau 
dega ketvirtą kartą.

Nauja Sandaros valdyba

Sausio 20 d. Sandaros 16 
kuopa išrinko šitokią valdy
bą: pirmininku A. Tomkų, 
vicepirm. J. šalaviejų, sekr.
Adolfą šermukšni, fin. sekr.
Juozą Krasinską, ižd. K.
Zurlį, iždo glob. Igną Piga- 
gą, Juozą Matijošaiti.

Veiklos komitetan išrink
ti: Jonas Dvareckas, M. Že
maitaitis, Antanas Palubec

kas, Julius Gaidys, Jonas 
Stankevičius ir Juozas Ra-, 
monas.

Altui Vasario 16 proga 
paskirta $25 auka, L. Pilie
čių Klubo atidarymo progra
mai duoti $40, Laisvės Var
pui už 3 sprendėjus sumo
kėta $30.

Pavasarį nutaita ruošti Į 
banketą naujuose Lietuvių 
klubo namuose. Jame kalbė
ti pakviesti d r. Juozą Pajau
jį iš Washingtono, kuris 
Worcestery pirmą kartą kal
bėjo prieš 15 metų.

Visą puslapį paskyrė 
lietuviams

The Evening Gazette sau
sio 19 d. visą puslapį pasky
rė 4 lietuvių poroms — jų 
aprašymui ir paveikslams.

Prieš 50 metų, tai yra 
1913 m. sausio 13 d., tuome
tinis klebonas kun. Vincas 
Bukaveckas sujungė 4 lietu
vių poras, iš kurių 3 poros 
sulaukė auksinio jubilie
jaus: Motiejus ir Marijona 
Saulėnaitė Rainiai, Cezaris 
ir Antanina Aleksiūnaitė 
Kvaraciejai, Jokūbas ir Ona 
Poškutė Kantaravičiai. Ket
virtoji pora Stoškų jau yia 
mirusi.

Visos tos poros buvo iš 
Dzūkijos nuo Varėnos ir kt.

Visi sukaktuvininkai yra 
tik Motiejus Rainis

NIAGAROS UP£ UŽKLOTA STORU LEDI

v .
Per paskutiniuosius 60 metu Niagaros upe nebuvo mačiusi tokio storo ledo, kaip 
šią žiemą. Apatinėj upėj ledas iškilo virš vandens paviršiaus net 70 pėdą. Upės 
pakraščio savininkams padaryta daug n uostoliu Ledlaužiai stengiasi apsaugoti 
nuo ledu didžiausią hidroelekt rainę pasaulyje.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE KONSULATAS IEŠKO

Ardys, Juozas, 
nierius, gyvenęs

... . . , ----------- Conn.;
Besikompllkuojantl Įtemp. j Kai Keleivis ir kiu neboL I Baužytė. Liuda, gyvenusi Lin-

Broliai ir sesės lietuviai! SIBIRO ROJUS

ta UiTtautinė padėtis verčia .kiška da ie- (|aug 
i mus sustiprinti savo budru-1 
mą Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Dabar yra dar svar
biau palaikyti Lietuvos lais
vinimo klausimą gyvą, kad, 
sprendžiamam momentui at

metu rašė apie nekaltų žmo
nių trėmimą į Sibiro baisiau
sias vietas katorgos dar
bams, Laisvė, Vilnis ir visa

k u voje;

Įvairios naujienos

Buvo suruoštas bendras
Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos paminėjimas.
Būta pranešimų, vaišių ir 
šiaip sau tarpusaviu pašne
kesių įvairiais klausimais.

Vietos Alto skyrius,, kaip 
kasmet, taip ir šiais metais 
platesniu užsimojimu ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo paminėji
mą, kuris įvyks vasario 17 d. 
4 vai. popiet Y’ebster Hali 
(Manhatan).

To skyriaus valdybos 
bendru susitarimu tokiuose 
paminėjimuose pranešėjus 
kviečia iš eilės Alto skyriuje 
vald’ b° atstovaujančių poli- 
ti: iu visuomeninių srovių 
atstovai. Tik pereitais me
tais tas gražus susitarimas 
buvo pažeistas, apeitas. Iš 
eilės socialdemokratai turė
jo pasikviesti savo pranešė- 
ją-paskaitininkątame pami
nėjime taiti žodį. Buvo nu
matytas d r. P. Grigaitis. 
Tautininkams ir kitiems jųelektr. inži-

Waterbury, j talkininkams nepatiko toks 
socialdemokratų nutarimas.

beveikiančias vergų stovyk
las.

Tame spaudos leidinyje 
aprašytas vergų darbas, jų 
kančios ir daug kas kita,,

Į kas iki šiol nebuvo žinoma.
Taip pat jau pradėtas 

rinkti St. Kairio atsiminimų 
antras tomą*.

Pavasarėjant gal jau vie
nas ar kitas iš tų spaudos 
leidinių bus galima nusipirk
ti.

LSS Literatūros Fondo 
išleistų knygų St. Kairio Lie
tuva budo ir K. Bielinio Die
nojant bei Penktieji metai 
dar yra užsilikusių ir galima 
jas nusipirkti.

£iemet sueina 80 metų, 
kai pradėjo eiti spaudos 
draudimo metu Ragainėje, 
Prūsų Lietuvoje, spausdina
mas ir Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje slaptai platinamas 
laikraštis Aušra.

Neabejotina, kad New 
Yorko lietuvių organizacijos 
suruoš bendrą Aušros laik
raščio paminėjimą. Laukti
na, kad ir kituose JAV lie-

Alfonsas, buvęsGegeekas,
Vokietijoje;

.Jokubauskas, Antanas, Kons
tantinas ir Stanislovas, ir jų se
suo Konstancija, Jono vaikai;

Tas klausimas atsidūrė vak |"aujotSVnuose Auiro. 
dyboje. Jis neprivalėjo būti I atsiradimas būtų paminėtas, 
valdyboje svarstytinas, bet* **
sprendimas buvo padalytas 
balsų dauguma dr. P. Gri
gaičio nenaudai. Socialde
mokratams atstovaujantieji

BROOKLYN, N.Y.

kita Maskvos išmintimi gy-
,00tt užstatų jis iki!yra’pa,-ajyž'uotaŠJ“ir negali ėjuZ" mūsų “tėvų kiSuš'n^ venanti spauda šaukė, kad Jokubauskas Konstantinas,į nutylėjo ‘4 valdybos netek- 
paleistas laisvėn. , vaikščiotL būtu užmiiitas. tai neteisybe. Dabar jau ir į Jono sūnūs, išvykęs Amerikon is Į tą. Nenorėta sukelti didelio

, . - 1 1 Nikita Chrusciovas leido; Viekšnių,Linkiu visiems dar 
laimingų dienų.

Mirė 3 lietuviai

daug žmona »-- — —i — t 1 zvl—7aalaavjonusane-do-* ovnu.

Sausio 20 d. mirė Marcelė 
Rūkštelienė, Povilas Karob
lis ir Vladas Petkevičius, 39 
metų amžiaus.

J. Krasinskas

J. Krasinskas ligoninėj

Kai šis numeris pasieks 
skaitytojus, mūsų bendra-!

Savo iyžtą padėti Lietu
vai atgauti savo nepriklau
somybę pademonstruokime, 
atsilankydami į Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
45 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyks 1963 m. vakario 
17 d., 2:00 vai. po pietų, 
Marijos Aukštesniosios Mo-; 
kyklos salėje, 67-tos gatvės 
ir S. Califomia Ave. kampe.

kubauskiene, Ona, Petro duktė; 
Kavaliauskaitė Bronislava, ir

Šiais metais iš eilės Lie
tuvos nepriklausomybės ak-

VIS

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje

Spūdis pasiruošęs 
ilgai kelionei

Pranas Spūdis, gyvenan- 
Woodhavene, yra pasi

rengęs net 6 savaites pasiva
žinėti po JAV. Jis aplankys 
Chicagą, Los Angeles, San 
Francisco Kalifornijoj, dar 
Seattle VVashingtono valsti
joj, vėliau nuskris ir į Mia
mi Floridoje ir iš ten grįš na
mo.

Daug malonių, gilių įspū
džių ir laimingai grįžti na
mo!

jos brolis, kito tėvo, Vaitkevi- to paskelbimo paminėjimui 
' pranešėją pasikviesti tenka 
tautininkams.

Socialdemokratai, būda
mi nuosaikūs savo veikime 
ir susitarimus paboją, juos 
gerbią, paliko ramybėje tau
tininkus — lai sau kviečia, 
kas jiems patinka, jų eilė.

čia New Yorke ir kai kur 
kitur atsiranda apsukrių 
"biznieriukų“. Jie prie pa
minėjimo durų gatvėje par
davinėja Lietuvos valstybi
nius ženkliukus, neskonin
gai padalytus. Einantieji į

čius, Vincas;
Marčiukaitienė, Danutė, gyve-

šiek tiek papasakoti apie Si
biro ”rojų“ Stalino laikais, 
bet mūsų Bimbos, Mizaros ir 
jų gengė dar neišdrįsta apie 
tai savo avelėms parašvti.

Lietuvoje apie tai prisi-!inusi Butzbacho perein. stovyk-
minė žvmus rašytojas J. Bai-:loje’ VokietlJ°Je- 

,tušis savo novelėje "Tiesių; Marčiukaitis, Jonas, gyvenęs 
1 - — ... . -Hanau stovykloje, Vokietijoje;

Mondzevičiūtė, Ada, gyvenu
si Kasselio stovykloje, Vokieti
joje;

Į Navickas, Ksaveras;
Palaitis, Evaldas, ir Palaitie- 

nė-Turnevičiūtė, Lydija, gimusi 
Igliškėliuose. Marijampolės ap.; 

šiaulys, Kazimieras, Juozo

kelių nėra“. Štai ką pasako 
ja tos novelės veikėja moky
toja Žilaitienė, su sūnumi 

Šį minėjimą rengia Chi- ’ nuvykusi į Sibirą vieno iš-
darbis Juozas Krasinskas Į cagos Lietuvių Taryba, kuri tremtojo aplankyti 
šv. Vincento ligoninėje jau lyra sudalyta visų srovių pa
gal bus operuotas, triotinių lietuvių arganiza-

cijų, remiančių Amerikos 
Lietuvių Tarybos vedamą 
kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Visi dalyvaukime šiame
. minėjime ir skirkime gali- 

Parašė STASYS MICHELSONAS mai didesnes aukas Lietuvos
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus-1 laisvinimo reikalams! 

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj Į Kadangi ne visi organiza- 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad i cijų vadovybių pasikeitimai 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos • mums vra žinomi, ne visas
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal-

organizacijas sis mūsų kvie
timas galės pasiekti, dėl to 
maloniai prašome Jus savų 
organizacijų, kurioms Jūs 
priklausote, susirinkimuose 
paraginti narius dalyvauti

nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo; minėjime, o taip pat organi- 
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-i iždininkui p. A. Valoniui. 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis I Remkime Lietuvos Nepri- 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo mus- ’ klausomybės atstatymą visi,

zacijas skirti savo aukas. 
Aukas galima įteikti mi

nėjime arba atsiųsti mūsų

'"Artėjo pavasaris su neregėtu 
vandenų šniokštimu, gaiviom 
audrom, kaitria saule vidurdie
niais ir
skraiduolių vakarais. Vietiniai 
gyventojai vadino juos "gnusu 
ir nė vienas gyvas padaras ne- Į 
galėjo rasti sau ramios vietelės 
nuo šito "gnuso“. Nesugaunami, 
neužčiuopiami, neatbaidomi, 
šimtais tūkstančių jie lindo j 
burną ir nosį. akis ir ausis, pilnu 
sluoksniu nuguldavo duoną ir vi

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

milijardais neįžiūrimu . ,896 Tverų km

Telšių ap.. gyveno Pittsburghe; 
štuopvs, Justinas, Antano sū

nus, gimęs 1923 m.;
Vaitkevičius, Vincas, ir jo se

suo, kito tėvo. Kavaliauskaitė, 
Bronislava;

Vilinčis, Adomas, Juozo sū
nus. gyvenęs 51 Draher Avenue,

. VVaterburv, Conn. 
ralą. Arbatos stiklo negalėjai iš- į
gerti, neįtraukęs tūkstančiu ju Į Ieškomieji arba apie juos ži 
į save. žmonės tepėsi dvokiau J maloniai prašomi ats

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

tynęs; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

CM E. Broadiray So. Boston 27, Mass.

čiais aliejais, dangstė veidus 
juodais tinkleliais, smilkėsi dū
mais... Niekas nepadėjo. Vaikš
čiojo nuputusiom nosim, pabrin
kusiais poakiais, kitas net nuės
ta oda, padengta neužsitrau
kiančių žaizdų. Kentė didelis ir 
mažas, o daugiausia—Algiukas, 
nepaklausęs savo naujųjų drau
gų, nepasisaugojęs laiku. Visas 
jo kūnas tapo viena žaizda, at

41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

AUSTRALIJA

nes tik vienybėje—galybė!
Chicagos Lietuvių Tarybos} vira ir skausminga, privedančia

. ! VOll/C iLri bl io/lAiimA <1 m bi t ma L,**vardu:
Aukšt. Teismo Teisėjas

Alfonse F. Wells,

pirmininkas
Juozas Skorubskas,

Vykd. sekretorius

Linkime Juozui Krasins^ 
kui greičiau pasveikti ir 
mus toliau informuoti apie 
Worcesterio lietuvių gyve
nimą.

Nauja PLB Australijos 
Krašto Valdyba

(E) Adelaidėje įvykusia
me Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime išrinkta nauja 
Krašto valdyba: Keraitis, 
Labutytė, Maksvytis, Nagys, 
Protas, Jonaitis, Zakaras. 
Seimo atstovais (jis vasarą

1 vaiką iki kliedėjimų naktimis
Šitokiame ir panašiame 

klimate reikėjo milionams 
nekalti] alkanų žmonių sun
kiausius dai-bus dirbti. Jei 
Bimba su Mizara ten būtų-vy^s Kanadoje) išrinkti: J. 
bent vieną dieną pabuvę, Bachunas. J. Vaičaitis (abu 

l jiems visas stalinizmas-leni- gyvena JAV), Čibiras, Ja- 
nizmas būtų seniai išgara-1 kutis, Valys ir Kovalskis.
vęs. ---------------------------

_______________________ Kad jot j peklą, tai ant gero
Kadangi tn nežinai, ką tau le-1 arklio. Velgu geras prie peklos

mia rytojus, tai pasistenk būti'durų sužvengtų, negu prastas 
laimingas šiandien.

būti 1 durų
sugriūtų.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma* 

paminėjimą tokius ženkliu- nas» 309 psl., kaina .. $2.50. 
kus nusiperka, manydami ’ Rūta, MOTINOS

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

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Vincas Ramonas: MIG-
OTAS RYTAS, 166pusl., 

'aina $2 00.
Juozas Kralikauskas. TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas. 205 pusi., kaina 
'2.50.

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

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

Alovzas Baronas: V^ENI-
M MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
'•a $ 1.50.

Juozas švaistas: ’O c
♦ADETINE, nremi in o t a 
omanas Is Vinco Kudirkos 
Tvvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Tos knygos gaunamos ir

kad pinigai eina Alto nau
dai. O iš tikrųjų savanau
džiai pasinaudoja ta proga 
pasipelnyti iš patriotiniai 
nusiteikusio lietuvio.

Prieš perkant tokius ženk- 
Hukus, pravartu paklausti 
kieno naudai iie pardavinė 
'ami.

Prieš šimtą metu Lietuva 
o ir Lenkijoje i vyko <tilri|; 

mas. Jo tikslas buvo nusikra 
*vti Rusijos imperijos iun«n-
Ta proga Nevv York Publi 
Library—biblioteka suruo 
šė savo patalpų artramr 
aukšte spaudos leidinių pa
rodą.

Toji paroda kukli, bet 
vaizdžiai primenanti Lietu 
vos ir Lenkijosdėtas pastan 
gas išsilaisvinti iš Rusijos 
imperijos globos.

Toje parodoje yra ir Lie 
tuvai skiltas stalas, šis sky- 
relis dar kuklesnis.

Bet kaip ten bebūtų, tor 
paroda lankytina, nes ji i 
tekia lietuviui daug pasakė 
širdį pakutena.

Lietuvių Socialdemokra 
tų Sąjungos Literatūros Fon 
das jau atiduoda spaudor 
paruoštą leidinį apie Sovie
tų Sąjungoje veikusias ir te- Keleivio administracijoj.
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Apsunkinamas gyventojų 
veržimasis į miestus

Maskvos ”Pravda“ sparčiau 
platinama Lietuvoje

Iš Lietuvos atvykusių pa- (E) Vilniuje iš matricų 
sakojimu, tai būdingas šian-' pi adejus spausdinti dalj 
dieninės buities bruožas Lie- ’Fravdos“ tiražo, dabar so
tu •
ch

dėtų partinis organas } įvai. 
dus Lietuvos miestus pri
siunčiamas dienraščio išėji
mo dieną. Pvz., Vievį “Prav- 
rt“ pasiekia 12 vai. dieną, 

auną — pusė trijų popiet, 
urbarką ir Fanevėži — pu.

ketui ių ir pan. Siekiama, 
.ad msų dinraštis visus Lie
tuos skaitytojus pasiektų 
ą pačią dieną, iai viena is 
avergtųjų kraštų rusinimo, 
j . ietinimo priemonių.

.•kilmės paleidus pirmąją I 
elektrinės turbiną

(E) Praėjusių metų gruo-Į 
žio 30 d. Elektrėnuose 
dės Vieviu) statomoje e- 
ektrinėje — VRES — buvo 
aieistas pirmas 150,000 ki 
j vatų galir. gurno turbo-ge- 
eiatorius. 'Fa proga buvo 
..vykę patys žymieji parti
os, valdžios pareigūnai, sa 
ė kalbas, o Aukšč. Soviete 
akais statytojai buvo ap- 
ovaneti garbės vardais.

oje. Kai jaunimas kol- 
: uose stebi sunkiai 

vaistančius tėvus, tai jis 
deua pastangas apsigyventi 
miestuose, 1 ariau aaminis- 
traei.a į\ airiais patvarky- 
i..a.s trukdo kurtis miestuo
se, jt.os verčia jsiiejsuuoti. 
u ivgistiuojami tiK ue, kū
ne sunianua gyvenimo plo
tą. ttaioma sąlyga, kau iš 
ptOvincijos atvykęs susiras 
tų gyvenvietę, nemazesrų 
kaip 13 kv. mtr. gi inoų pic 
to. xxtnzveigia..t j butų s.c 
ką, tai nei a lengva, u kc 

nep* l egistruotiu, 
toi jis negan gauti darov 
’iokie reikalavimai nestato 
nu, kai tame pačiame mies 
te noi ima persikelti iš vien,, 
o-to f kitą. įuo atveju rei 
h.aiaujama, kad jie susirastų 
omą ar Kamšau, kiekvie 
nam šeimos nariui po 9 kv. 
mtr. glindų ploto.

Darbo jėga kolchozuos 
mažėja

ktai kas įvyksta, kai jau 
rūmas susiranda buaų į.egy 
venų kaime, imtasi priemv. 
mų per komjaunimą dai. 
jaunimo nukreipti į kaimą, 
t atv arkymais jaunimas, bai
gęs vid. mokyklas, įpareigo
jamas kolchozuose oei įmo
nėse atlikti bent dviejų me
tų vad. gamycinę praktiką. 
a adau, kolchozų atveju, il
sios priemonės pasirodė ne
pakankamos. Lėl to kas va-J bams už Lietuvos ribų, be to 
sąrą dar praktikuojamos j išvežami nubaustieji dau- 
vad. talkos kolchozuose bei j giau kaip 3 metams laisvės 
sovchozuose. Į jas siunčia
mi studentai, moksleiviai, 
įmonių darbininkai. Kolcho
zai talkininkams už darbą 
l ieko nemoka. Tačiau stu
dentai ir moksleiviai talku i- 
mo metu gauna neblogą 
maistą. Į talką pasiųstieji 
dar ininkai bei įmonių tar-
autojai iš kolchozų bei sov. 

o ų atlyginimo negauna.
—d; ginimą jiems sumoka 
.cs .monės ar įstaigos, ku-
iose jie dilba.

ALEXANDER GRAHAM BELL

b

.\ew Yorko universiteto »’Hair of tame * yra’by garsiu 
žmonių portretai, jų tarpe ir telefono išradėjo Alex- 
ar.der Graham Bell. čia matome jo medali, kurį sukūrė 
skulptorius Stanley Martineau. Tai pirmasis tų garsių 
asmenų medalis.

Musiį pastangos Lietuvai laisvini
(ALT ATSISAUK1MAS)

Prieš 45 metus — 1918 bę. ją okupuojant ir pasmau- 
n. vasario 16 d. — Lietuvos giant jos laisvę ir nepriklau- 
Taryba visos tautos vardu somybę.
paskelbė Lietuvos Nepri-j įvykus šiai skaudžiai tra- 

.atyba vyksta jau daugiai -dausomybes aktą. Numanu, i gėdijai, Amenkos lietuviai,

aip dveji metai, ir šilumi 
.ės elektrinės galingumai 
urėsiąs siekti 1 mil. 20t 
ūkstančių kilovatų. Be lie- 
uvių, statyboje dalyvauja 
ūsai, ukrainiečiai, latviai, 
altarusiai, uzbekistanie 
iai ir kiti.

Ar išvežimų pasitaiko?

Ne — pasakojo atvykusie-

,aip dideliu džiaugsmu tau 
ta sutiko šį drąsų savo vadų 
.ygį. Ne tik su džiaugsmu jį

kaip gausingiausia tautos 
dalis išeivijoje, atmetę visus 
savo politinius ir net ideolo-

sveikir.o, bet neabejotinais. ginius skirtumus, susitelkė 
pažadais ir ryžtu įsipareigo-į į Amerikos Lietuvių Tarybą 
jo nepalaužiamai «« uai v^i«agstovėti
sietuvos Tarybos užnugary
je, kad tartasis jos žodis tap. 
.ų kūnu. Įsipareigojimai bu
žo susieti su aukojimu savo

liucijas Lietuvos laisvinimo 
reikalais JAV vyriausybės ir 
Kongreso nariams.

5) Karine, Wisc., ALT 
k. minėjimą rengia vasario 

17 d., oigamzuoja specialią 
leiegaciją pas naujai išrink
tą Wisconsin gubernatorių,
□pinasi atitinkamomis pro

klamacijomis ir pagrindiniu 
kalbėtoju šventėje pakvietė 
ALT lin. sekretorių J. Tala. 
lą.

6) ALT Norvvood, Mass., 
k. minėjimui mošti sudarė 
specialią komisiją su LRK 
Federacijos 10 skyriumi ir 
kt. organizacijomis, ir spe-
iali komisija ruošia atitin
kamas rezoliucijas Vyriau- 
ybės ir Kongreso nariams.

7, Lavvrence, Mass., ALT 
k. bendrai su Lietuvių Pi- 
ieėių Klubu rengia minėji
mą vasario 10 d. Nutarė iš
platinti amerikiečiu tarpe 
ALT leidinį ”A Visit To So. 
viet Occupied Lithuanija“ 
ir surinkti ko daugiausia lė- 
<ų Lietuvos laisvinimui.

8) Ypatingai darbuojasi

8. Bus palaikomi ryšiai su 
kitais Lietuvos išlaisvinimo 
veiksniais bei bendrinėmis 
Heiuv ių organizacijomis.

9. f*us teikiama parama 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto iniormaci- 
jOs tarnybai, iš Vatikano. 
Komos ir Madrido transliuo. 
janciai lietuvių programas 
Lietuvon ir leidžiančiai El
tos inio: marinius biulete
nius vokiečių, prancūzų, 
anglų, italų ir ispanų kalbo
mis.

10. lr toliau bus palaikomi 
.Kontaktai su JAV valdžių* 
zLomis sakomis ir departa 
.nei tais, ypač su Valstybės 
departamentu.

iš šių kelių čia paminėtų 
punktų galima numanyti, 
•ras šiuo metu yra dirbama 
Amerikos Lietuvių taryboje 
ti kas bus dirbama ateityje.

Visiems šiems ir kitiem.- 
su Lietuvos išlaisvinimu su 
sietiems darbams dirbti rei. 
Kalinga visų lietuvių vieny 
oė, reikalingas pirmųjų ko-

mūsų ALT, padidinusi cent
ro valdybą, įsteigusi centro 
biurą, Lietuvos laisvės ir ne. 
priklausomybės siekiančiai 
lietusių visuomenei pade
dant, tarp kitų, rūpinsis šiais 
darbais u- reikalais:

1. Laikantis jau nuslsto- 
vėjutios tradicijos, prašys, 
kau lietuvių draugai parla
mento nariai ir šiemet su
ruoštų Lietuvos Nepriklau- 
oomyoes Šventės minėjimą 
j A \ kongrese.

2. i11 ašys valstybių guber
natorius ir miestų valdžią
kelbti Lietuvių Dieną (Va. 
ariu J b d. j specialiomis 
roklamacijomis.

3. \ es akciją, kad Cono- 
.niiee for the Free Euiope 
i>er savo išlaikomą Radio

reei.urope įreštų ir lietu
vių. latvių bei estų kalbo
mis programų transliavimą 
zž geležinės uždangos.

4. Drauge su latvių ir estų 
veiksniais ves kovą prieš su
dėtinį kolonializmą Pabal- 
djo ki-aštuose, pradedant su 
jiformavimu Jungtinių Tau. 
.ų delegacijų apie padėtį 
sietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje ii* ruošiant dirvą iškelti 
jų nepriklausomybės bylą 
Jungtinėse Tautose.

5. Prieš š. m. vasario 
16 d. išleis anglų kalba biu- 
lentenį apie Lietuvos dabar
tinę padėtį ir mūsų pastan
gas padėti Lietuvos žmo
nėms išsilaisvinti iš žiaurios 
bolševikų vergijos. Esant lė
šų toks biuletenis bus lei
džiamas periodiškai.

6. Centro biuras stengsis 
plačiau ir dažniau infor
muoti Amerikos visuomenę 
l>er spaudą ii* kitas žinių 
perteikimo priemones apie 
Lietuvą. Susilaukus stipres-

zotojų dėl Lietuvos Nepri- ALT Nevv Jersey skyrius —
Klausom v bes ryžtas, pasiau
kojimas ir reikalingos lėšos.

Todėl Vasario 16 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės Ak
to paskelbimo minėjimo iš
kilmės tesukelia mumyse tą 
ryžtą, tesudaro ir medžiagi
nes galimybes atlikti viską, 
ką ALT esamomis sąlygo
mis gali atlikti siekiamajam 
didžiajam tikslui — Lietu
vos išlaisvinimui. .

rūpinasi proklamacijomis, 
kalbėtojais, išgavo sutikimą 
iš vietinio Nevvarko mero, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną miesto valdy
boje (City Hali) bus iška
binta speciali lenta 45th A- 
nivei-saiy of Lithuanian In- 
dependance 1918-1963“. 
to, skyrius deda visas pa
stangas surinkti ko daugiau
sia lėšų.

Dalyvaukime Vasario “ii! Haven, Conn.,
<1. minėjime, o kas negalėsi T sk- * ‘laro. Jis mi
to padalyti, kiekvienas at ncJ,m3 ren,na vasa110 17 d

atkovoti ne dėl savo kaitės 
prarastąją nepriklausomy
bę. ALT padėjo daug pa
stangų, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės nepripažin- 
tų Lietuvos okupacijos irurto ir net gyvybės, kad

□i, — išskyrus jaunimo įpa | Vasario 16 d. paskelbtasis kad nepanaikintų Lietuvos 
reigojimuš įvairiems dar-laktas būtų įvykdytas. Ryž-į pasiuntinybes ir konsulatų.

.as žūtbūt atsteigti nepri-, Šį svarbų uždavinį ALT ge- 
Jausomą valstybę nugalėjo
zisas kelyje į laisvę pasitai- 
dusias kliūtis. Tasai kelias

skilai atnaujinkime savo 
ryžtą ir suteikime ALT savo 
metinę tradicinę auką. nes 
vasario mėnuo yra tradicinis 
kukotnrnK telkti lZ*Zu< I» ■■ ■ «-vi7V»k'

Kokie pastarojo meto 
trukumai Lietuvoje

Nese: iai atvykę pasako
jo, kad pastaruoju metu pra. 
uėję trūkti rūkalų, ypač ci
garečių. žinybos aiškino: 
esanti kalta... Albanija, nes 
ji buvusi svarbiu tiekėju So- 
rietų Sąjungai. Tiekimai su
trikę, tad ir pasireiškęs rū
kalų trūkumas. Jei Lietuvoj 
maisto pagausėjimas buvo Į 
jaučiamas 1959-60 metais, i 
tai pastaruoju metu jo pasi- j šo: 
rinkimas parduotuvėse jau | 
gerokai sumažėjo. O Kubos 
krizės metu Vilniuje pir
miausia pradėjo reikštis! 
duonos stoka, ji buvo parda- į 
vinėjama normuotai. Nuo 
maždaug 1960 m. Lietuvoj 
pradėjo reikštis dar ir skuti
mosi peiliukų trūkumas. Kai 
dėl to pasiskundę Vilniaus 
universiteto studentai, jiems 
buvo atsakyta — čia kaita

atėmimo. Nubaustieji kali
nimu ligi trijų metų bausmes 
-tlieka Lietuvos kalėjimuo
se arba darbo stovyklose.

Pradėjo veikti 
sieros rūkšties fabrikas

Sausio 18 d. Kėdainiuose, 
škilmingai atidarytas sieros 
ūkšties fabrikas. Sieros 
ūkštis bus gaminama ir trą- 
ų fabrikui.

Visko yra, nieko nėra

Praeitų metų gale šiau- 
iuose kurį laiką nebuvo ga- 
im? gauti ne tik geresnio 
ašomojo popieriaus, bet ir 
zyniojamojo. Nebuvo ir vai- 
:ams žaislų.

MIZARA SUSIRŪPINĘS 
TYSLIAVIENE

Rojus Mizara Laisvėje 
sielojasi dėl V ienybės leidė
jos V. Tysliavienės. Savo 
aikraštv sausio 22 d. jis ra-

Lietuvos rašytojai ir kiti 
kultūros srityje darbuotojai 
mums rašo, kad Vai. Tyslia- 
vienė, būdama Lietuvoje, el
gėsi korektiškai — ’ kaip

rai ir garbingai atliko. To 
pasiekė savo kontaktais su 
JAV Prezidentūra, Valsty- 

juvo spygliuotas, kruvinas. J bės Departamentu ir Kong- 
uo ėjusi tauta klupo, nekar-i resu. Visi žinome, kad Lietu- 

tą skaudžiai susižeidė, betįvos išlaisvinimo problema 
-engė į priekį ir pasiekė sa-lyia didelė, komplikuota ir 
vojo šventojo tikslo — lais- sunki, bet jei būtų buvusi 

pripažinta okupacija ir pa
nai kintoos pasiuntinybės ir

vo ir nepriklausomo gyve
nimo.

Nelengvas buvo ir valsty-j k<>nsulatei, laisvinimo pro
ginio gyvenimo kūrimas —J blema dar labiau būtų ap- 
zeikėjo kurti iš nieko, kurti sunkinta.
ir drauge vadovauti kovoms ALT darė ir visą eilę kitų 
su priešais, besistengiančiais darbų bei žygių, kad Lietu- 
dk užsimezgusią nepriklau- vos Nepriklausomybės byla 
.omybę pasmaugti. Bet ir tai būtų gyva visur— ir JAV ‘ 
nugalėta — valstybė atkur- valdžios sferose, ir spaudo- 
ta ir apginta nuo priešų. At. je, ir visuomenėje, pav. 1953 
vaduotas ir Klaipėdos kraš- m- pravestoji JAV Kongrese

neš visuomenes moralines if 
medžiaginės paramos, bus 
leidžiamos anglų kalba kny
gos apie mūsų tautą ir jos 
šiandieninius rūpesčius.

7. Bus sudarytos atitinka, 
mos komisijos, kurios tal
kins tiek ALT
jos įsteigtam Centro biurui, mą!

AMERIKOS LETUVIŲ TARYBOS VALDYBA:

E. Bartkus, T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. K. Drangelis, 
dr. P. Grigaitis, A. Rudis, dr. VI. Simaitis, L. Šimutis, 

J. Talalas, M. Vaidyla.

tuvos išlaisvinimui. Tą tra
diciją Amerikos Lietuvių 
Taiyba įvedė netiukus po 
Lietuvos okupacijos— 1941 f 
metais.

liejimą rengia vasario 17 d.
10) Long Beach, Calif., 

Lietuvių Klubas rengia pla
taus masto minėjimą ir lėšų 
telkimą.

Detroit, CIeveland, Pitts
burgh, Boston, Waterbury, 
YVorcester, Bridgeport ir ei
lė kitų skyrių taip pat ruo
šiasi iškilmingai minėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 45 

j metų sukakti ir įtraukti lie-
s, kurios Uį Visi vieningai junkime ;tuvi- kolonjjas į aR jn„ 
valdybai, tjek'ikovąuz Lietuvos išlaisvini- Lietuvos laisvinim0 d

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pasiruošimai Vasario 16-jai

18 d. ALT 
6818 So. Western 

hieago 36. III., įvyko
pakartotinai reiškė savo ištirti Lietuvos, kaip ir j Amerikos Lietuvių Tarybos 
tvirtą valią stovėti už savo kitų Pabaltijo kraštų padė-i (ALT) valdybos posėdis, 
krašto nepriklausomybę. Jos ties ir jų vardo išgarsinimui Dalyvavo: E. Bartkus, T. 
ryžtas ir tvirta valia atkreipė labai daug padarė. Blirstmbas, dr. K. Drange-
ir užsienio dėmesį. Laimėtas1 ALT sukūrė BALEą. Jis **s’ (1*’- Grigaitis, dr. VI 
atkurtai Lietuvos valstybei daug dirbo, kad JAV kong- Šimaitis, L. Simutis, J. Tala 
de facto ir de jure pripažink; rese praeitų tremtinių (Dis-
mas Vakarų demokratijose placed Pei-sons) įleidimo į 
ir net Sovietų Rusijoje. Savo JAV aktas, kad Voice of A. 
sugebėjimais tvarkyti tau- | meiica sudarytų ir pabaltie-
tos ūkį valstybė pastatyta ! čių skyn'us, kurie savomis* mųjų reikalų. Pirmininkas 

k šimutis pranešė apie pa
darytas Informacijos Centro 

tiją. ALT įvedė tradiciją, i pastangas minėti šiais me

. V a -- - —    -- — “ - “ -- '
ant stiprių ekonominių pa-Įkalbomis transliuotų progra- 
grindų. ! mas i Lietuvą, Latviją ir Es-

rŪPi atVi™-| ir 

‘ ' jtuvai visais atžvilgiais, didy-,
Mizara tikisi, kad Tyslia-! sis jos kaimynas— Sovietų 

vierėnebue nei Kuraitis, nei Rusija 1939 ir 1940 m. pa-! K 
Stukas, kuriems

Švedija... Girdi, ji nutrauku- Sielojasi Rojus ir dėl to, kad 
si plieno tiekimus sovietams, 
tad ir pasireiškęs trūkumas.

Mirė K. Blažys
Vilniuje mirė chemikas 

Kajetonas Blažys, Vilniaus 
universitete dėstęs prekių 
mokslą. Velionis buvo taip 
pat Mokslų akademijos che 
mijos ir cheminės technolo
gijos instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis.

las ir M. Vaidyla. 
Pirmininkavo L. šimutis,

s<‘kretoriavo d r. VI. Šimai
tis. Svarstvta eilė ALT eina.

Posėdyje išklausytas pra
nešimas apie ALT leidinio 
’A V isit To Soviet Occu- 
pied Lithuania“ platinimą. 
Paaiškėjo, kad leidinys su
kėlė didelį susidomėjimą a. 
mei i kiečių tarpe, noriai 
kaitomas įmonėse, įstaigo
je ir kt. Leidinį dar galima 
<auti 1LF centre: Am^rū-ap 
.ithuanian Council, Ine., 

3818 So. YVestern Avė., CHi- 
ago 36, III.

J atartina paskubinti jį Iš. 
dalinti amerikiečių tarpe. 
Ten vaizdžiai atskleidžia
ma okupuotos Lietuvos pa
lelis ir rusų-bolševikų elge. 

sys su pavergtomis tautomis.
Toliau buvo išklausyti 

YLIKo pranešimai.
Tame pat posėdyje nutar- 

a pasveikinti Lietuvos vete- 
anus, mininčius 75 metų 

amžiaus sukaktį — Lietuvių 
Karių S-gos „Ramovė“ pir
mininką profesorių genero
lą St. Dirmantą ir profeso- 
ių miškininką A. Rukuižą.

Lietuvos laisvinimo reika
lams V. Mašalaitis atsiuntė 
?20.(K) auką. Aukotojas vra 
nuolatinis per eilę metų 
ALT rėmėjas ir LietuvosreL 
kalų besąlyginis gynėjas.

ALT valdyba visiems išė
mėjams ir jos darbų vykdy
tojams labai dėkinga ir tiki
si pilno bendradarbiavimo 
ateityje kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

ALT biuras

V yžota, lopyta mano Lietuvė
lė. bet mano! Lininiai, arielki- 
niai. mėšluočiai. dažnai padlecai 
tie lietuviai, bet—mano broliai!

J. Tumas-Vaižgantas

biuro Toliau apsvarstytas Bend 
rojo Baltijos Komiteto posė. 
džio su latviais ir estai: 
klausimas. Jis numatytas p< 
vasario 16 d. Chicagoje.

Apsvarstyti Vasario 16 d 
minėjimo reikalai. Gauti i; 
Įvairių kolonijų pranešimai 
iš kurių matyti, kad Lietu
vos Nepriklausomybės 41 
metų sukaktį paminėti šiais 
metais visur ypatingai ruo 
šiamasi su pakeltu ryžtu su 
intensyvinti kovą už Lietu 
vos išlaisvinimą ir skirti tam 
reikalui savo jėgas ir lėšas. 
Pirmieji tais klausimais pa
sisakė :

1) ALT East Chicago-Ga- 
įy skyrius, kuris visada e 
nergingai rūpinasi Lietuvo. 
laisvinimo reikalais.

2) Nevv York, N.Y., ALT 
skyriaus valdyba.

3) Kenosha, Wisc., ALT

tais Vasario 16 d. JAV kon
grese. Sutikimas jau gautas, 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo diena bus iš
kilmingai paminėta. Daug 
senatorių ir kongresmanų 
jau dabar užsirašė kalbėti. 
Invokacijas šiais metais

kad kiekvienais metais Va 
sario 16 d. abiejuose JAV 
Kongreso nū m uose būtų su- 

i klau
su lie

tuvių dvasiškių invokacijo- 
mis, su senatorių bei kong
resmanų kalbomis apie Lie

Lietuvoje naudojo pasaulyje dar ne- rengtas Lietuvos nepr 
ne viskas rojiškai atrodė. girdėtą politinį smurtą ir Į somybės minėjimas s 

karinę jėgą. kad sužlugdytų
suvereninę Lietuvos valsty-i Vienybės koncertą taip 

mažai žmonių teatsilankė, 
nes "tą koonceilą kai kurie j 
‘tėvynainiai’ boikotavę.

M izara
Vienybė

Priminė ir Pranės Lapie-
tuvą ir jos laisvinimo klau- skaitys Kongrese du lietu- sk- minėjimą rengia vasario
simą. viai kunigai: R. Kat. kun. J.

ra primena ir pačios!1’ūdnue apdūmojimus“,1 Pasitenkinę tik keliomis’ W. Stanevičius, Detroito 
ės žodžius anie kon-!ka^ ’neužpildyta, o pir-! Prabomis iš ALT praeities'Šv. Antano parapijos klebo.

10 d. Pagrindiniu kalbėto 
ju kviečia ALT prezidentą 

Šimutį ir nutarė išplatin

teko prašyti iš publikos au- Įdomu, kas tose eilėse sė- darbų planai. ‘nas—ev. babtistų parapijos' 4) Linden, N. J., ALT sk.
kų. ’ dėjo? 1962 m. persitvarkiusi klebonas China, Maine. nutaręs pasiųsti savo rezo-

f
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Aš

"šermenis“, bet jau nebesą, j 
ko, kad jis pats iškas kapi
talizmui duobę; jis palieka 
tai kiekvieno krašto darbi- 
1 nikams, nes tai esąs kiek
vieno krašto "vidaus reika
las“. Suprantama, kitaip jis

i ir negali kalbėti: jis negali 
pasakyti, kad reikia komu
nizmą palaidoti, nes tai pa- 

; darytų sumišimą komunistų 
Į tarpe.

— Nu, o kaip tu, Maiki, 
rokuoji, kaip bus su Lietu-

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

PERVERSMO SUTIKIMAS
Apie Amerikos lietuvių 

nuotaikas rašo ir Balutis, 
psl. 102:

”Washingtonan atvykęs. ra-

pučas buvęs iššauktas bol
ševikų perversmo baime. 
Kareiviams perversmo naktį 
net tiesiai buvo aiškinama,

dau Amerikos lietuvius suerzi,,- ! ka<l mieste Įvykęs bolševikų
sukilimas, kad naujoji vy

riausybė parsidavusi bolše
tus. Pasirodo, gruodžio 17 d. j 
perversmas Lietuvoje pas juos • .
sukėlė tikrą audrą, kuri per du Xlnams 11 kad, Csą, įeikalin-

Jeigu šaltasis karas pa.
! sibaigtų, tėve, tai ir Lietuvai . ..............,-----,,----  r- __ .......
galėtų būti geriau. Dabar, metus beveik nei kiek dar nebu- geloeti kraštą ir numal- 
tėve, pasaulyje vyksta ko- Vo nusiraminusi.“ i!"“, bolševikų sukilimų
lonijų naikinimas ir paverg- ..... ... , | Toicrųi melų pagalba kaiei-
tujų tautu laisvinimas. Ir jau i Liaudininkai, aišku, buvo , v,a, buvo išvesti is kareiyi- 
piadedama kalbėti, kad las Į)rl®s P^ersmų, bet mane, ( nių. Kiek sis sukilimo pne- 
sąjūdis pasieks ir Sovietų! ba.d te»ei a pavojus Lietuvos, zasvių aiškinimas neturi pa-* * 1•» rnrm tzvrlrkl rv noro 11 m o ni’U- nrin/lr, lut/l,’.., b.iJ i..

kolonijų. laigi gali 
būti, kad Lietuva taip pat 
atgaus savo laisvę.

— Vot, maladec vyras 
gerai nukalbėjai!

MAIKIO KRAITIS

Musų skaitytojai, atnaujin- 
1 darni prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

• J. Dereškevičius, Nevv York,

padėtį sutvirtinti, įstatyti _ 
konstitucijos vėžes. Tokius 
reikalavimus perversminin
kams, kaip matėme, statė ir 
dr. K. Grinius ir M. Sleževi
čius.

Dr. K. Grinius jau minėta
me raštiškame pasikalbėji
me taip sako:

”Aš laikiausi nuomonės, kad

vams, kuriame jis pasakė, 
kad, aplamai, Lietuvai ne-i 
pavojingas komunistinis per-j 
versmas, nes 10,000 darbi
ninkų (o jų tiek esama Lie
tuvoje j diktatūra esanti 
sapnas, bet kad bolševikų 
perversmas turėjo būti pa
darytas Lietuvoje Varšuvos 
pinigais tik kelioms valan-

Puslapis penktai 

PIRMĄ KARTĄ ADVOKATO PAREIGOSE

Generalinis valstybės gynėjas Robert Kennedy su 
žmona prie JAV aukščiausiojo teismo rūmų. Jis ten 
turėjo atstovauti vyriausybei byloje, kuri pradėta dėl 
rinkiminių apylinkių paskirstymo Georgija valstijoje. 
Iki to laiko Robert Kennedy dar jokiame teisme nebu
vo gynęs nė vienos bylos ir. kaip matome, pradėjo nuo 
aukščiausiojo teismo.

neišmintinga ir rizikinga būtu kad duotų progos len-
i kelti naminį karą ir rizikuoti* kams užPulti Lietuvą, var- 
■ kad atžygiuotų iš Vilniaus tik giaiatsiias sveikai galvo- 

100 kilometrų lenkai ir sa- Jančių žmonių, kurie patikės 
šiam fantastiniam išvedžio- 

i jimui.

i \ Y $8jau munistų bosas Cau En-lai ji’' p “ ’
Jis nori ko; Mass., $o.

Po $4.25: V. Koliesus, Kero-: vo tvarką Lietuvoje padarytų 
ra, Ont., T. Urbonienė, Brook-Į 
lyn. N.Y., ir A. Koratchevvskie-' 
nė, Bonx. N.Y.

— Alou, Maik!
laukiu tavęs. ' plūsta už tai. Jis nori

— Žinau, tėve. ‘ greičiau sunaikinti kapita-
— Bet ar atsimeni, ką tu lizmą atominėmis bombo-i

žadėjai man šiandien paša- mis. Esą, kapitalistai per to- 
kyti? kį karą žlugs, o mes išlik-

tėvas no- sime, nes mūsų daugiau.

per

— Rodos, kad 
rėjai žinoti, ar galima tikėtis 
Kusijos ir Kinijos karo?

— Jes, Maik, jeigu tu man ‘

— O kiek gi tų kreivaa-i 
i kiu čainiu galėtu būti, Mai-; ‘
ki? ‘jir’'"i 1. • o.

F. Urbanavičius, Pittsburgh,

S. Cibulskis, Stmford, Conn.,

Gražiausiai liaudininkų "Per tuos du mėnesius pa-į tas ir bolševikų pavojus ir
pažiūrą į perversmą išdėtėĮtj vyriausybė turėjo progos! kiti panašūs baubai. Negana • , • • 1 • • . 1 . • • 1 „

tos senąja vyriausybe ir šie-'čio įvykis Kaune š. m. sau
kiančios bet kokiomis prie- šio mėnesį. Mes tikrai neži- 

. monėmis ją sukompromituo- nome, už ką jie buvo suimti 
(ti. Tuo tikslu buvo sugalvo- ir išsiųsti į Varnius. Einant 

Ryto“, kuris, kaip žinome,

davadlyvai šitą klausimą iš- — Pagal 1960 metų ap- 
virozysi, tai aš tau užfundy- skaičiavimą, tėve, Kinija tą
siu aiskrymo. : da turėjo 660 milionų gy-

— Bet dabar peršalta ais. ventojų; dabai- turėtų būti 
krymą valgyli, tėve. Į jau 20 milionų daugiau, nes

nu, juk aš ir nesakau,1 kasmet jų priauga po 10 mi- 
kad dabar. Galėsiu užfun-į donų.
dyt ant Fordžiulajaus. Aš, ^*u, ° kiek yra ruskių? 
mat, nesitikiu taip greit mir-! — Tų pačių metų apskai 
ti; aš dar tikiuos susilaukti čiavimu, tėve, Sovietų Rusi.

Po $1.25: P. Simanavičiui:
! acombe. Altą.. G. Peik, Racine, t

adv. Zigmas Toliušis, buvęs 
j Seimo atstovas ir vienas iš 
i liaudininkų paitijos vadų. 
į Praėjus trims mėnesiams po 
perversmo, min. pirm. Vol
demaras pagaliau išdrįso at-

J. Polozie, \Vapping,

to: buvo atvirai kurstoma
po penersmo tapo treciuo
ju oficiozu, informacijomis,

! eiti į Seimą su savo vyriau-
. , . sybės deklaracija, ir ta pro-
kalvelis, Ozone Park. ToMu& geime iškž; 

ir J, Norvaišos- Qgęaįa. Į
"Prieš gruodžio 17 d. per

versmą dabartiniai valdo
vai—tautininkai ir krikščio. 

j nys demokratai—dėl lenkų 
> mokyklų nesiliovė šaukę a

Visc..
Conn., Y 
N,Y.. A
Fla.. T. žygelis, Teuksbury,
Mass., B. Krušinienė. Ohio, Ilk.

Po $1.00: A. Bujavičius, Man- 
chester, Conn.. V. Selg. P. A., j

, . . . Quebec, J. Puida, Easton, Pa.. į

tos šventės, kada maskoliai joje buvo 214 milionų gy-įp ęharaske. Brooklvn. N.Y i pie polonizaciją ir iš to nore-
bus iš Lietuvos išpašolvony-. kartus mažiau, negu kinie-’{ x ti - , , KY M 
ti. Valuk to ir noriu žinoti, į eių. Ir rusai ne taip greitai įhunas Det’ ’ j ’ 
kada prasidės ruskių vaina i dauginasi, kaip kiniečiai. ” '’ ” **
su dainiais. į Per dešimt metų kiniečių

— Tėve, to niekas negali priaugs dar apie 100 miiio-
pasakyti. J bu. Dabartinėj Kinijoj jiems

— Vot tebe raz! Jau ne-! vietos neužteks, nes, kaip 
gali. Tai kam sakei, kad ži- sakiau, jų kraštas ir šiandien

įsitikinti, jog gandai apie 
surengtą komunistų-bolševi-
kų pervertmą yra grynas_______y______ * y__
prasimanymas, skleidžia-: ka prisiminti atstovo Trima- luoto sukilimo ir tei oi iltinių 
mas partiniais tikslais. Nes, ko kalbą Seime). Tokia uit- aktų ruošimas. S 
jei būtų kitaip, jei iš tikiu-, ra demagogine agitacija bu- iš to, kad kai 1 
jų būtų buvęs rengiamas į vo sufanatizuota dalis kari- aukšti valdžios ž 
bolševikų-komunistų sukili-Į ninku, kas ir privedė prie sino atiduoti Tomkų-Kli- 
mas, tai vyriausybė, be abe-i perversmo. malti karo lauko teismui ir
jojimo, nebūtų slėpusi nuo i ~GaIi būti ivairių nuomo- tu0 reikalu pas Respublikos 
visuomenės visos medžiagos, Į nių apie buvusią vyriausy- Prezidentą buvo atsilankiusi 
tatai įrodančios (sukilimo! b/ kaip lygiai esama įvairių visų Lietuvos vyskupų dele. 
plano, sukilimo vadų, sąra-j nuomonių įr apie dabartinį ^Clja; at.,0510’ kad 
go asmenų, kurie turėjo bū- ; ministerių kabinetą, bet jo
ti išžudyti, ginklų sandėlių , kia sveika valstybė negali 
ir kitų Įrodymų).

"Kiek yra žinoma, teismo 
organams iki šiol tokios me
džiagos nėra patiekta. Sa
vaime suprantama, kad ka-

prie sukilimo prieš demo- Tomkui — Klimaičiui bu- 
kratinę valdžią (čia pakan- vo inkriminuojamas gink-

mosimas. Sprendžiant 
kurie labai 
žmonės gra-

mineta
Ryto“ informacija nėra 

prasilenkusi su tiesa. Cha-
i. . A. . . , . ■ rakteringa yra, kad apieleisti niekam vykd.vti savo Tomkaus.Klimaičio sužmi. 
politinius siekimus peryer.- mQ b. išsiuntim0 priežastis 
ido keliu n negali pnpazinti vjsuomenej ijgj čįoi nieko 
jokiai grupei teises vartoti tjks]aus neplanešta> nors su_
pi les savo politinius pi te- sidomajimas tais asmenimis 
sus smurto priemonių, ypač h. j(j darbuose yra labai (lj.

jo padaryti politinį biznį. 
Dabar gi, jie patys tos taria
mos polonizacijos atžvilgiu 
ne tik nieko naujo nepada
rė, bet dar išplėtė lenkų mo-

Bal- 
Stepps.

Titusville, Fla., A. Mills, Plain- 
ville, Conn.. J. Karpavičius, Al- 
tersheim. Germany, J. Schultz. 
Woodhaven. N.Y., G. Skinzera, 
Bristol. Conn., A. Duobienė, 
YVellston, Mich.. S. Juškus, Chi
cago. III..

Po $0. 75: B. Tenninas, Du- 
ųuesne. P.. M. šulmistras, Ville 
La Šalie. Que.

Po $0.50: G. Pavilonis, Sud-Į 

būry. Ont., Can., A. Kundienė,

j jau pertu štai apgyventas:
— Ne, ne,- tėve, aš to ne-’kiekvienai keturkampei my.

sakiau. Priešingai, aš sakiau, piai išpuola 179 gyventojai, 
kad ateities niekas negali ži-; kai tuo tarpu Sovietų ketur- 
noti. Mes tik žinom, kas yra! kampei myliai yra vos tik 
dabar. j 25 gyventojai. Taigi Maskva

— Na, o kaip dabar vra? i mato aiškiai, kad kiniečiai ,
— Dabar, tėvė, nišai su! turės veržtis Sibiran, o vė-;‘^eatde’ vVash - L. Aleksa, Phi-; — 

kinais piktai ginčijasi. j Lau gal ir pačion Rusijon.)a” A- Atkoniene, Kearny..ra
— Tą ii’ aš žinau. ’ L'ėl to Chiuščiovas ir pra-p • Ilk,
— Bet <ėvas nežinai, dėl dėjo gerintis kapitalistinėmsį S0.25: j. Matonis, Cleve-

ko jie riejasi. i šalims: viešai pasakė, kad' }an<b Ohi°. J. Brazauskas. Det-
— Gal dėl cap-sujų. ! komunizmo jis niekam prie- ro,t- MK-h., \Y. Planer, Hart.,
— Ne, tėve, Maskva pra-! varta jau nebruks. Užtai! Conn -

deda bijotis geltonoje javo-■ ^-au En-lai pyksta ir dėl to,( onn- 
jaus. 1 dabar jiedu riejasi. Ar tas

— O kas tas? aišku?

nai.

S. Caunza, 
K. Shereiva, 

Ontario. Can., G.

— Geltonasis pavojus, tė
ve, Europoje seniai yra vaiz
duojamas kaip miegantis 
milžinas. Nelaimė bus. kai

kyklų tinklą, skirdami fenkų' ro lauko teismų sprendimai
• "*'* -t , i < m 1 x 1111 i 11 v /11 * t* 111 ta 1s k a įtina m 11 jj em i n^^r^ *“ delis. Matyti, krikščioniu de-

toją ir steigdami suaugusiem tais kaltinamų asmenų nėra ;Cga ' i, i k
i VoJ t J . mokratų ir tautininku buvo •kurtUS. J°k . rodymas, kad Lietu- "Kitu kraštu navvr.džiai __ r*____________ ____ ‘____

”1 tai, kas Įvyko Kaune' voje būtų buvęs paiuoštas 
naktį į giuodžio 17 d., mesi komunistų sukilimas.
negalime žiūrėti kitaip, kaip _”Tuo tarpu reikia pažiū- tų nelaimingų kraštų, rodo,

" " L * kad, jeigu valstybėje įvyksta'
militarims perversmas, tai į

tik absoliučiai neigiamai, i rėti nemaloniai teisybei į a- 
i Oficialinė versija, kariškiu kis: gruodžio 17 d. įvykiai 

yra sukelti ne ko kito, kaip

Meriden,
Sudbury,
Domenas,

N.J.. D. Evans.
E. Maikauskas, No. 

ding. Mass..C. Akuckas, 
burn. Me.. G. Žilinskas, Milli- 
nocket. Me., P. Bačinskas. Ft. 
\Villiam, Ont., Can.. J. Stanke
vičius. \Vaterbury, Conn. 

Visiems atsiuntusiems laik-

Rockford.

Kitų kraštų pavyzdžiai, susitarta šį nemalonų nepa- 
kaip Graikijos, Bulgarijos, ;vvkUsi0 incidento bandymą 
Portugalijos, Meksikos ir ki.; likviduoti.

(Bus daugiau)

. .... Jis paprastai ateity sukelia)
rik kai kūnų politinių gru-įepeiversmų, ir vais-!

DĖMESIO!
Ką tik gavome 

DABARTINĖS LIETUVIU 

KALBOS ŽODYNĄ. 

Jame yra apie 45,000 žo-

pių valdžios pasiilgimo. Tos
Rea- grupės paleido gandus, kad! ^p^versmį liga*, kuri "a?-į
-u- senoji vyriausybė esanti pa-; do šalies gerovę ir stumia;

>ii engusi žymiai sumažintąjį j anarchiją. Ir Lietuvoje i džių, jų reikšmė paaiškinta 
anuomenę ii pa eis i i a^-j šiandien niekas negali už- sakiniais, 900 psl., stipriai 

tikrinti, kad sis perversmas j įrištas, kaina $12.00. 
yra paskutinis ir kad dėl

’itybė pradeda sirgti chroniš-Į

Notre Dame. Ind., W. Eismont raščiui paramos tariame širdin ~ ’ I_ •

čiu. Šiais gandais ir eile vi
sokių provokacijų pasinau
dojo mūsų dešiniosios poli
tinės partijos, nepatenkin-

URUGVAJUS

ar kitų priežasčių anksčiau 
ar vėliau neįvyks antras, tre
čias ir taip toliau pervers
mas. Iš tiesų, jeigu tam tik
rai kariškos jėgos daliai ne
patiko senoji valdžia ir ji tą

ga aciu .
KeleivioSalem Depot. N.H., F. Vaivil.i Kultūros Dr-jos banketas

Gruodžio 10 d. Uragva- 
jaus L. Kultūros Dr-ja suren

Jes, Maiki, biskį su-
Ale norėčiau dau- į Dunville-Ont- Can., A. Pareigis. 

giau žinoti. Kaip cu rokuoji,; E' M,llinoocket, Me.. J. Krencis, 
ar Chruščiovas nori daryti! Kenosha- 'Vis” z- Gapšis, Balti-! 

jis pabus. Jis sutremps visą! ?u kapitalistais ugadas, ar!mo'‘e’^d ’Mrs-T-Smith’Mont- 
Europa. niekas negalės prieš i §a^ akis jiems muilina? ;1 ea ’ Que- Can > Gudjunas, 
” ------- — Aš tikiu, tėve, kad ga-;Manchester-Conn - p-Lrbanie-

li susitaikyti, nes apie "ko-i Mass-’ K- Burblys,
Blazes. Kane,

prantu.
Administracija

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklvs vra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

gė banketą nuosavų namų Į- 
valdžią nugriovė, tai kas ga- sigijimo 10 m. sukakčiai pa-

jj atsilaikyti. Ir jis jau pa
budo. Tai kinų tauta, tėve. 
Ji tokia didelė, kad savoj 
žemėj* jai darosi jau per- 
ankšta. Todėl ji pradeda 
ieškoti daugiau erdvės kitur. 
Ji jau įkėlė savo leteną In
dijon. Bet Indijoj taip pat 
tirtta žmonių. Daug daugiau 
erdvės yra Sibire, kuri msų 
imperializmas turi apžiojęs. 
Ir Maskvai jau pradeda vai

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 

i Pa., c. Chirv inski, Bdpt., Conn’.’, I kasdiep 5anko ir varna.’Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
j A. Paksvs. W. Palm Beach, Fla ! ^ame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

■ i Chicago. III.. G.egzistenciją“ jis jau seniai 
kalba. Ir jis seniai jau siū
lo sustabdyti atominių gink
lų gaminimą, tik vis nesu-, , . ... . . .. • , • •
tikdavo Įsileisti Rusijon* Masaitls> Bhila., Pa.. T. Baraus-Į kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
tai ntautinac — kas, Ville La Šalie, Can.. E. Sur-i ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

fortui \Chr ti PtT-1USLRack • Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
Tie rai iS, Topan-j g^aitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

A. Kupčinskas, Det.. Mich.. F i silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,

Ii užtikrinti, kad po kurio žymėti. Jame dalyvavo sve-

tarptautinės inspekcijos ar
ba priežiūros; bet pereitą 
savaitę jau nusileido ir pasa
kė, kad triskart per metus 
tokia mspekcija galės būti

ga. Calif., W. Maslauskas. West- 
field, Mass.,

dintis Sibire” to' milžino še- da.roma- Reikšminga dar jrį ^kimore, Md.. L. Puslys. st.
_ ii _____.-I tai. Jcad npępniai CIiiučAi'a • 'a ___ ____

ka. Luther. Mich..A. Greska 'ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu

Mrs p Glaveckas ! sakos- do? ka^a graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
’ J? 1 saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustiuo

šėlk. Kinija gali užsimanyti i tai> *a<! Chraščio-,! “the.rines- Can^K^ ita' Tai. ge';a,dovan.a Kal^
Sibiro, štai kur tas geltona-'; X?5.nusiuntė popiežiui svei-J
sis pavojus, tėve. Maskva jo! k\n^m^’ ^dinas, gerinasi. j 
bijosi. Todėl Chiuščiovas' . ,etkarčiais dar už-;
jau pradeda gerintis Vakarų į sim^a ’
kapitalistams. Kinijos ko- Plta"z

; Hudson. Miss., S. Towur, Onta- į 
rio’ s- Cuprinskienė. Chicago. i 

simena apie "mirštantį ka-i^’“ Petrasbunas, Bridgeton, j 
izma“ ir būsimas ;o Conn" A-Ya,uzis-Parrv Palmv-'

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

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

laiko tiems patiems kariniu-! čių ir iš sostinės priemiesčių, 
kams nepatiks naujoji vai-} Dabartinis pirm. V. Dore- 
džia ir jos kursas, ii' jie savo -, lis savo kalboje nepamiršo 
nepalankumui pareikšti pri.i suminėti savo ir kitų dabar- 
taikins jau išbandytos jėgos! tinių draugijos vadų nuopel- 
metodus, kitaip kalbant, pa- nų, bet nė žodžiu nepaminė- 
vartos ginklą. Nes pavartoji- jo tos draugijos steigėjų, kū
mas nors vieną kartą smur- rie sunkiausiais laikais drau. 
to ir ginklo pajėgos vidaus'gijai vadovavo.
krašto politiniams klausi- į Ir nenuostabu, kad jis 
mams spręsti sankcionuoja taip padarė, nes minėtą 
ir ateičiai tą kovos priemo- draugiją įsteigė socialistai, 
nę ir sudaro, taip sakant, po- Kaip Dorelis minės tokius 
litinį precedentą, kuris ilgai- žmones, kurie į bažnyčią 
niui pasikartodamas gali iš. neina, jo kolegoms pinigų 
virsti tradicija neduoda ir jiems rankų ne-

Gera pasakyto iliustracija bučiuoja, 
gali būti Tomkaus-Klimai- M. Krasinskas



Puslapis šeštas

MOTERŲ SKYRIUS

LUIG1 PIRANDELLO

Gryna teisybė
Lui*i Pirandello (1867—1936), žymusis šio amžiaus 

pirmosios pusės italų rašytojas—novelistas, romanistas, 
dramaturgas, 1934 m. apdovanotas Nobelio premija. Lietuvių 
kalba jo yra išleista: 1928 m. dramos veikalas “šiaip ar 
taip,” 1934 m. 5 novelės, antrašte “Pirmoji naktis” ir 1961 
m. 22 novelės, antrašte “Juodoji skraistė.”

Kel. Red.

Vos tik Sarus Aržanta, pramintas Tarara, buvo įves
tas T kaltinamųjų suolą, aukštomis grotelėmis atitvertą 
niūrioje teismo salėje, pirmiausia jis išsitraukė iš kišenės 
didelę, raudoną su geltonomis gėlytėmis nosinę ir rūpes
tingai pasitiesė ją ant suolo, kad sėdėdamas nesisiteptų 
savo šventadieninių rūbų. Mėlynas milo kostiumas buvo 
dar naujas, medvilninė nosinė — irgi nauja.

Atsisėdęs Sarus Aržanta pasisuko į sodiečius, susi- 
kimšusius už pertvaro toje salės dalyje, kuri skiriama 
publikai, ir nusišypsojo. Dygiais šeriais želianti jo fizio
nomija, šviežiai nuskusta,, panešėjo i beždžionės snuki. 
Ausyse jam kadarojo auksiniai auskarai.

Nuo visos tos sodiečių minios sklido aštrus, gaižus 
tvarto ir prakaito kvapas, mėšlinų galvijų ir ožkų smarvė, 
kurt pykino širdį.

Kažkokia juodai apsitaisiusi motelis su vilnone man
tija, užsitraukta net virš akių, išvydusi kaltinamąjį, des
peratiškai ėmė raudoti, tuo tarpu šis šypsodamas žvilgčio. 
jo iš savo narvo ir čia kilsčiojo grubią žemdirbio ranką, 
čia linkčiojo galvą kairėn ir dešinėn, ne tiek sveikinda
mas savo bičiulius ir darbo draugus, kiek norėdamas 
jiems parodyti lyg kokį dėkingumą ir netgi tam tikrą pa
sitenkinimą.

Juk Sarui Aržantai po tiek mėnesių kalėjimo, pa
rengtinį tardymą bevedant, šis teismas buvo kone šven
tė. Todėl tai jis ir pasirėdė lyg sekmadienį, kad gerai at
rodytų. Vaigšas jis buvo, toks bėdžius, kad negalėjo net
gi nusisamdyti advokato ir turėjo tenkintis teismo pas
kirtu gynėju; bet kas priklausė nuo jo paties, neužmiršo 
jis nieko, ir štai dabar sėdi švarus, nusiskutęs, susišuka
vęs, su šventadieniu drabužiu.

Atlikęs pirmuosius formalumus ir paskelbęs priesie- 
kusiųjų sudėtį, pirmininkas liepė kaltinamajam atsistoti

— Kaip vadinies?
— Tarara.
— Čia jūsų pravardė. Sakykit savo tikrą pavardę.
— A, suprantu, sinjore. Ardženta, Saras Ardženta, 

jūsų malonybe. Bet visi mane vadina Tarara.
— Gerai. O kiek jums metų i
— Nežinau, jūsų malonybe.
— Kaip tai nežinote?
Tarara gūžtelėjo pečiais ir sutaisė miną, aiškiausiai 

rodančią, kad skaičiuoti metus jam yra tiesiog tuščias, 
beprasmiškas dalykas. Ir pridūrė:

— Juk aš gyvenu kaime, jūsų malonybe. O kas gi ten 
skaičiuoja metus?

Visi nusijuokė, o pirmininkas palenkė galvą prie po
pierių, kurie gulėjo atskleisti ties juo:

— Esate gimęs 1873 metais. Taigi dabar jums trisde 
šimt devyneri.

Tarara nuolankiai skėstelėjo rankomis:
— Jūsų malonybė geriau žino.
Nenorėdamas vėl sukelti salėjo juoko, piiTnininka. 

skubiai uždavinėjo klausimus, pats į juos atsakinėdamas
— Tiesa? Tiesa?
Baigęs apklausą, tarė:
— Sėskit. Dabar iš pono sekretoriaus išgirsite, ku< 

esate kaltinamas.
Sekretorius ėmė skaityti kaltinamąjį aktą; bet netru 

kus turėjo liautis skaitęs, nes prisiekusiųjų seniūnui nu( 
baisios smarvės, pasklidusios salėje, pasidarė bloga. Sar
gams buvo įsakyta atidaryti langus ir duris.

šiai tada ir išryškėjo nenuginčijamas kaltinamoje 
pranašumas prieš teisėjus.

Sėdėdamas ant savo raudonos kaip ugnis nosinės 
Tarara net neužuodė šitos smarvės, tiek įprastos jo no
siai, ir tik šypsojosi; jis nejautė karščio, nors ir buvo ap
sivilkęs storo milo švarku; jo nė kiek nevargino ir musės, 
kurios vertė prisiekusius posedininkus, karališkąjį proku
rorą, advokatus ir netgi karabinierius įnirtingai mosta
guoti. Musės spiečiais ropinėjo jo rankomi, mieguistos zy
zė apie jo veidą, godžiai siurbėsi jam į kaktą, į burnos 
kampučius ir net į akis: Tarara jų nejuto, nebaidė ir vis 
tebešypsojo.

Jaunas, teismo paskirtas gynėjas tikrino Tararą, 
kad jis būsiąs išteisintas: juk jiss nužudęs žmoną, kurios 
kaltė pilnai įrodyta.

šypsodamas su palaimingu gyvulio nesąmoningumu, 
Tarara sėdėjo visiškai ramus. Jo veide nesimatė nė šešė
lio sąžinės graužimo. Jam buvo nesuprantama, kodėl jis 
turi atsakyti už dalyką, kurs nieko kito neliečia, vien tik

KELEIVIS, SO. BOSTON

ĮSIVAIZDUOJA PLAUKIANČIOS

Dvi gražuolės Įsivaizduoja plaukiančios motoriniu lai
veliu. o jos iš tikrųjų sėdi laively, kuris stovi motorinių 
laivelių parodoje New Yorke. (oliseume.

Benediktas Rutkūnas

SĖLINA NAKTIS% —
Sėlina naktis ant pirštų —
žaidžiame blizgučiais,
rastų vakarą pamirštam —
sėlina naktis ant pirštų.
Graibstom auksą — skubam, miištam,— 
kupinos rieškučios. . .
O naktis tyliai ant pirštų------
tavo žvakę pučia.

SUNKUS VAKARAS

žvaigždės kaip derva pajuodo, 
varva nuo dangaus . . .
Nejutau dar tokio gruodo, 
tokio vakaro sunkaus.
Neprišaukt maldoms paguodos — 
skausmo nenuplaus. .. 
žvaigždės kaip derva pajuodo, 
vaiva nuo dangaus.

mens reikalavimams ir kartu 
būtų patrauklus ir skanus. 
Daktaras, dietos specialis
tas, gali paskirti kiekvienam 
tinkamą dietą.

Jei nori svorį sumažinti, 
tai turi atsisakyti negerų 
valgymo papročių.

Visų pirma, tas reiškia ap. 
riboti riebalų, saldumynų 
valgymą ir užkandžiavimą, 
kai tik užeina noras.

Valgyje turi būti visų pa
grindinių dalykų: mėsos, 
jos pakaitalų, sūrio, kiauši
nių ir žuvies, daržovių, vai
sių, pieno, duonos ir kitų 
duoninių gaminių.

Reikia saikingai padidin. 
ti fizinę veiklą. Nevisada 
važiuok, dažniau vaikščiok. 
Kartas nuo karto būk ne tik 
sporto stebėtoja, bet ir ak
tinga dalyvė. Mankšta pa
verčia maistą į naudingą e- 
nergiją.

SUSIRGO A. JATUŽIENĖ

Širdies smūgis ištiko Ke
leivio bendradarbę Aleksan
drą Jatužienę iš Palmyra, N. 
J. Ji paguldyta Rancocas 
Vallev ligoninėje, kambarė
lis, Levittown, N. J. Linki
me ligonei greičiau sveikai 
namo sugrįžti.

Būtų gera, kad jos bičiu
liai ją aplankytų ar laišką 
parašytų.

PER SUMANUMĄ 
IŠSIGELBĖJO
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Murphy šaltas kraujas ir 
čia išgelbėjo: jis šlapias 
rankovės ir pirštinės padėjo 
ant ledo ir kadangi buvo 8 
laipsniai žemiau nulio, tai 
jos greitai prišalo prie ledo. 
Tada Murphy turėjo tvirtą 
atramos tašką ir galėjo iš
lipti iš vandens.

Bet jo vargas tuo nesibai
gė. Jam dar teko tokiame 
šaltyje šlapiam 7 mylias eiti 
iki karvių stovyklos, čia jis 
pabalnojo arklį ir dar 3 my
lias -turėjo joti iki artimiau
sio gyvenamo namo.

North Dakotos valstijoje 
Hugh Murphy vežė savo 
galvijams šieno. Važiuojant 
per Garrison užtvanką, įlū
žo ledas, ir jo automobilis 
nusileido į dugną. Dėl van
dens spaudimo Murphy ne
galėjo atidaryti automobilio 
durų, bet kai vanduo pasie-

Žmogaus ir tautų teisės - 
šventas dalykas.

J. Kajet-kas

KNYGOS JAUNIMUI

Dieta netui, būti nema1o.;kė jo kak, .jg g vi jė 
n bet sirgti visada yra ne-i(,aužė j ?tik]a b. j; „mušęs 
malonumas. Medicinos tyri- gki)o , virS bet JraJo g eoliu 
nejimai šiandien aisk.au, storumo |ed4 Tada - k 
negu bet kada, rodo, kad gę-idairž ; sul*do ų vį„ *ku.
ra sveikata ir geras maitink rioj įlūžo jo automobilis, betmasisyia neatskiriami daly-!jš,j tj neįaIėj neg įįdas 

i kai, be vieno nėra ir antro. ibuvo ,abai s]ydus jam

MOTERYS LAIMI
buvo už ko užsikabinti.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 1X6 

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

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

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

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apySfckuitės vaikams, 69 nsl_ 
kaina ...................................... S1 •r.O

Alė Rūta neseniai gavo 
Dirvos paskelbtą premiją 
už savo romaną Kelias į kai
rę, o praeitą savaitę poetė

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

j Kotryna Grigaitytė-Graudu-iLEAVE your TEARS IN 
šiene laimėjo Draugo premi-;MOSCOW Barboros Armonie- 
ją už savo poezijos rinkinį ngs "Kryžiaus kelių“ Sibire

Kaip svorio numesti
Mūsų krašte persivalgy- • veik 4 kartus, nuo širdies or- 

mas yra viena svarbiųjų į ganinių ligų—apie 2 kartu 
sveikatos pr oblemų. Per i daugiau.
laug maisto vartodami, sa-! Net nedidelis nutukimas 
vo širdį ir kitus svarbius or-| (5-14'' virš normalaus) pa
ganus apklojame nereikalin- skatina mirtingumą. Iš tik-
ru riebalų sluoksniu. Mūsų 
šlaunys, skruostai išsipučia.

rujų ii- tarp vadinamųjų nor
malaus svorio mirtingumas

Mūsų išvaizda rodo, kokią j vra didesnis, negu tų, kurie 
"aš tą kūnas turi nešioti. i sveria mažiau normos. Mat, 

Aplamai šio krašto žmo- į aplamai šiame krašte žmo
nės nutukę, didesnio, negu | nės yra nutukę, todėl ir jų 
reikia, svorio, todėl nutuki-j svorio vidurkis yra aukštas.

Taigi ir vadinamąjį norma
lų svori negalima laikyti ge
riausiu svoriu. Verčiau sver-

mas yra mūsų krašto vienas 
svarbiausių rūpesčių.

Sergantiems bet kokia 
chronine liga nutukimas yra ti mažiau, 
vpač pavojingas, ir tas pavo-> Žinovai pabrėžia, kad svo- 
ius tuo didesnis, juo didės-! lio kontrolės paslaptis glū

Rudens lapai 
Iki šiol K. Grigaitytė yra 

išleidusi 3 poezijos rinki-j 
nius: Akys pro vėduoklę,Į 
Paslaptis ir širdis perga-! 
mente., be to, dar ir novelių|
t-inkini Vairiu nrin« »»■»»»»»« ▼ jr.

MEILĖS PRIEDAS

Vienos muzikos 
mentų dirbtuvės savininkas 
Japonijoj sugalvojo savotiš. 
ką priedą savo tarnautojam, 
kurių jis turi 130.

Kai paaiškėja, kad kuris 
nors darbininkas ir darbi
ninkė vienas antram patin
ka ir jie nori dažniau kartu 
būti, minėtos dirbtuvės sa
vininkas oficialiai paskel
bia, kad jie yra įsimylėję, ir 
moka jiems abiems „meilės 
priedo“ po 500 venų (apie 
$1.38) kas mėnuo. Šiuo me
tu viena tokių porų jau yra 
susituokusi, o 4 yra susižie
davusios.

Savininkas aiškina, kad jo

nes
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vvtis, 222 pusk, kaina ....$3.95.

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 ........................................ $4.00k - i— <1 M

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

instra-’ 2EMAIČB7 krikštas, p. Abenut
i istorinis romanas iš žemaičių krik 

što laikų, kieti apdarai .... $3.5C
VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 

Tumėnienė, daug svarbiu patarimo 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knvsmešių karaliaus” Į 
sūnaus Kipro Bielinio idomus atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.—$6.00 {

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

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio fonnato. Kaina .... $5.50

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

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

gnngi. aš NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .............. 20 Cnt.

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

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su- 

1905 METAI, Kioro Bielinio atsimi-Į prasti. Kaina .............. 50c.
nimu antroji daiis, 592 puslapiai. I
Kaina ........................................ $6.00 Į MILŽINO PAUNKSMC, Balio Sruo-

DjciPTin TrrTTi-TT- 9TKVKAU ’ ?os trilogiška istorijos kronika, 73 PASAULIO LIETUyTU ŽINYNAS didelio formato, gera popie-
naruose A nteetas Simutis, daugy-1 19 -sn
bė žinių lietuvių ir anglų kathomr .................................. *
apie lietuvius visame pa'S’ilv ' IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati-

464 psl. Kaina ....................... $6.60 j ]jškio meistriškas aprašymas, kaip
____  ____I karoi einant prie galo tūkstančiai

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE j lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru- 
surinko ir suredagavo Jonas Ba j gų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00 
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti, u 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
826 pusi. kaina .................... $5.(K

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA P» 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardfl 
nas. Kaina............................25 Cn*

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

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

• x 1 • • j- ! j* 1 j- • 1 I tikslas vra s:udai'vti tokia marlborough's lithuanian {mažoji Lietuva, parašė m. Gins
is nutukimas. Tada ir di-ldi kasdieniniame kalorijų -uuaivu ūmią self-taugiit. - .. ............................................. . . .

lesnis mirtingumas nuo šir-(suvartojime. Suvartoto maiši darbininkų nuotaik^’ kur!
lies, kitų kraujo indų, sme-; to kiekis padidina ar pama- darbo rasuma, o tai
fenu kraujaplūdžio, inkstu į žiną mūsų svori. Jei suvalgo-1 ?a,.ima .ta<la» visi įmo-, atlaidų pavėsyj, p. Abelkio r®
r cukraus ligų. • ma daugiau, negu mūsų kū-|.n®Je įauciasi patenkinti, Į 467 psiaKam*

Asmenų, kurių svoris yra Į nui reikalinga, kūnas pasun- • ^a!P vienos ^eimos nariai

M. lnkienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kvtis angliškai kalbančiam. 14' 
pel., kaina ........................... $!-»

’idesnis daugiau kaip 25'%' i kėia, jei valgoma mažiau—5 kad du isimylė-
lormalaus, nuo cukraus Ii-į palengvėja. Reikalingų ka- _a?rnenys negali taip leng. 
ros mirtingumas yra 12 kar.' loriju skaičius labai įvairuo- va* mesti darbą ir išeiti. O
ų didesnis, negu sveriančių 
Dažiau normalaus svorio.

ja. Tai paeina nuo asmens 
amžiaus, kūno dydžio, dir-

Nutukėlių nuo smegenų! bamo darbo ir kitų veiksnių, 
kraujaplūdžio miršta 3 kar-! Yra būdų maistą taip pa- 
us daugiau, nuo inkstų—be- Įvairinti, kad jis atitiktų as-

taip žmogaus gyvenime — teismai.
Teismas su visu jo padariškumu — didingais suolais, 

teisėjų kepurėmis, togomis, puikiomis plunksnų puokštė
mis — Tararai buvo nelyginamai naujasis garinis malū
nas, taip iškilmingai atidarytas pernai metais. Spoksoda- 
damas sykiu su kitais smalsuoliais į tą didžiulę sudėtingą 
mašiną, į visą tą aibę ratų, į visą tą variklių ir skridinių 
velniavą, Tarara pernai juto, kaip pamažėl jame kyla 
nuostaba ir sykiu nepasitikėjimas. Kiekvienas juk atveža 
i šį malūną savo grūdus, bet kas paskui gali užtikrinti, 
jį patį. Į teisdarystę jis žiūrėjo kaip į liūdną neišvengia
mybę. Kaip valstiečio ūkyje — nederliaus metai, lygiai 
kad gautieji atgal miltai yra būtent iš jo grūdų, o ne iš 
svetimų? Tenka užmerkti į tai akis ir imiti tuos miltus, 
kuriuos duoda. .

Štai ir dabar su tokiu pat nepasitikėjimu ir tokiu pat 
1 nuolankumu Tarara paveda savo likimą teismo mašinai.
1..... .................. (Bus daugiau)

iš antros pusės, viešas pa
skelbimas, kad kuri nors po
ra mylisi, vra įspėjimas ki
tiems nesikišti į jų tarpą.

”Meilės priedo“ dydis ap
skaičiuojamas taip, kad jo 
užtektu per mėnesį 2 kartu 
nueiti į kiną ir po jo užkąsti.

KARAS TRUMPOM 
KELNĖM

Jį paskelbė 75 metų am
žiaus New Hampshire vals
tijos seimelio atstovas Peter 
Charland, pasiūlęs istatvmo 
sumanymą, kuris draudžia 
nešioti viešose vietose, iš
skyrus paplūdvmius ir sporto 
aikštes, kelnes, trumpesnes 
kaip vienas colis virš kelių. 
Nusižengusieji bus baudžia
mi $25 arba 30 dienų kalėti.

Ar tokį sumanymą priims 
dauguma atstovų, sužinosi
me vėliau.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Su vaiki 
Jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 38C 
psl. Kama $3.00

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaiuc 
ko romano antroji dalis, 426 dus- 
lapiai. Kaina ............................ $4.00

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

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

sFNOVES LIETUVIŲ PINIGAI mu 
•■eniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius

butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys Jr J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina...................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu, 
višku ir kitų tantų valgių receptų,

' 132 puslapiai, kaiua..............$1.25
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

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

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

t SOCIALIZMĄ, 
liumas. Tnimt

kaina $10.00
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

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

TAVO KELIAS
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 

i socializmo aiškininmas. Kaine 25 e.
JUOZAS STALINAS, arba kah 

Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mO- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sn 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pat? buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos į vienų j
knygų, kieti viršai, 631 puslapis | ___ ___
Kaina .................................... $6.00 I kaina'....'...............'..........50 CL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63f E. Broadvvay So. Boston 27, Maaų.

i
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Hugh Gaitskelliui mirus
Anglų tauta ir Vakarų pa- suteikiant tiems kraštams 

saulis liūdi netekę H. Gaits-; nepriklausomybę, su sąlyga, 
klio, kuri negailestinga mir. Į kad jie liktų neutralūs. Tas 
tis sausio 18 dieną išplėšė planas tapo vienu iš Darbo 
iš gyvųjų tarpo. Darbo par
tijos vadas mirė po sunkios

partijos užsienio politikos 
punktų, siektinų atėjus val- 

ligos, sulaukęs vos 56 metų džion.
amžiaus, savo politinės kar-j H. Gaitskeliui rūpėjo .Ry- 
jeros pačiame žydėjime, ka-i tų Europos tautų laisvė.
da jo partijai yra daug vil
čių laimėti parlamento rin
kimus, o jam tapti D. Brita
nijos ministerių pirmininku. 
Darbo partija nustojo vado,

Kaip matyti iš Lietuvos so
cialdemokratų partijos ko
respondencijos su juo, jis 
ketino tą planą dar kartą 
pasiūlyti Chruščiovui, kai

kuris vien tik savo populia- į šių metų pradžioje jis niū
rumu galėjo užtikrinti lai-! šėsi vykti į Maskvą. Ta pro- 
mėjimą. I ga jis žadėjo neužmiršti ir

H. Gaitskelis Įstojo i Dar- Lietuvos bei kitų Baltijos
bo partiją dar studijuoda
mas Oxfordo universitete, 
bet Į parlamentą buvo iš-

kraštų, kurie laukia išsilais. 
vinimo.

Taigi, H. Gaitskelio anks-

KELEIVIS, SO. BOSTON

STENGIASI IŠGELBĖTI

Brookiyno ugniagesys duoda deguonies 2 metu Rober
tui Brown. Vaikas labai apdegė, kilus gaisrui 4 aukš
tu name, kuriame gyveno jo tėvai, t ėliau vaikas ligo
ninėje mirė, bet kiti 25 asmenys buvo išgelbėti.

Vietinės žinios
KANDIDATŲ IŠLAIDOS

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

rinktas tik 1945 m. Pasižy-įtyva mirtis yra taip pat di- 
mėjęs ypatingais gabumais, i delis nuostolis Rytų Europos 
jis smarkiais šuoliais kilo Į pav ergtosioms tautoms, jų j
aukštyn. Jau 1946 m. jis ga
vo kuro ir jėgainių ministe
rio pavaduotojo vietą, o po 
15 mėn. tapo toje pat minis
terijoje ministerių. 1950 m. 
jis buvo paskirtas ekonomi
nių reikalų ministerių. Tais 
pat metais darbiečiams pra
laimėjus rinkimus, H. Gaits-; 
kelis liko labai aktyvus opo
zicijoje.

Senstant buvusiam vadui 
C. Atlee, savo draugų tarpe 
H. Gaitskelis buvo aiškus 
kandidatas i jo vietą. 1955 
m. jis buvo išrinktas Parti
jos vadu, kuriuo jis išbuvo,! 
kasmet perrenkamas, ligi1 
pat savo mirties.

šalia darbo savo partijo
je, H. Gaitskelis buvo gerai 
žinomas tarptautiniame so
cialistų sąjūdyje, kur jis bu
vo nuolatinis konferencijų 
dalyvis, ir buvo išrinktas 
Soc. Internacionalo vicepir
mininku. Jis taip pat buvo 
laikomas didelėje pagarbo
je savo priešininkų politi
niuose sluoksniuose kiek na
mie, tiek ir užsienyje. Tas 
matoma iš nesuskaitomų už. 
uojautos telegramų, kurtos 
pasipylė i Londoną, jam mi
rus. Manoma, kad dėl jo po
zityvaus nusistatymo politi
niais klausimais, jis būtų 
buvęs geresnis ministerių 
pirmininkas, negu opozicijos 
vadas.

H. Gaitskeliui, dar jau
nam esant, teko susipažinti

tarpe Lietuvai.
J. Vilčinskas 

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Ciniko patarėjas, parašė 
ir išleido M. čapkauskas 
(854 39th Avė., Lasalle, 
Montreal, Q., Canada). B. 
Bukausko iliustracijos, 159 
psl., kaina $2.50. 

NAUJAUSIOS-KNYGOS

įstatymas reikalauja, kad 
kandidatai duotų rinkimų 
pajamų ir išlaidų smulkias 
apyskaitas.

Laimėjęs kandidatas Ken
nedy rodo turėjęs išlaidų 
-S425,689, pralaimėjęs Lodge 
—$323,495 ir taip pat pra
laimėjęs Hughes—$165,996.

Laimėjęs kandidatas Į gu
bernatorius Peabody išlei
dęs $606,948, o pralaimėjęs 
Volpe—$436,840.

Žinovai sako, kad tie 
skaičiai nerodo tikrųjų išlai 
dų.

Jie apskaičiuoja, kad rin
kimų vajus visos valstijos 
ribose atsieina apie $800, 
000 vienam. Maždaug tokias 
išlaidas yra nurodęs Peabo
dy. Volpe nurodo išleidęs 
daugiau, negu kandidatai Į 

senatorius, nors jis mažai te
sinaudojo pačia brangiausia 
priemone—televizija, kuria 

• pasinaudoti vieną minutę 
; kaštuoja $1,000.

Vadinasi, nors Įstatymas

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 

Vasario 3 d. 2:30 vai. po! kurie keičia adresą, prane- 
pietų First Luteran Church Š&nt naująjį adresą neuž 
(299 Berkeley St., Bostone)
bus Bostone ir jo apylinkėse 
gyvenantiems evangelikams 
pamaldos, kurias laikys kun.
H. Dumpis.

Po pamaldų numatoma ar
batėlė.

Ginčai dėl parado

Pamaldos evangelikams

nuriti parašyti ur senąj|.

Šiemet Evakuacijos ir šv. 
Patriko diena bus sekma
dienį, todėl jau kilo ginčų, 
kada rengti paradą—tą die
ną ar nukelti Į pirmadienį.

Šių metų parado vadas 
Walker, o taip pat ir per- j 
nykštis Edmundas Ketvirtis! 
miesto majorą buvo Įtikinę,!
kad paradas reikia rengti) 
sekmadienį, bet po kurio lai-1 
ko majoras pranešė gavęs! 
dėl to skundų ir todėl dar! 
galvosiąs.

Yra žmonių, kurie mano,! 
kad sekmadienis yra mai-j 
doms, o ne paradams.

J ieškojimui
Turiu žinių iš Lietuvos apie pri

mines Vincui Burinskui, Juozo sū
nui, gimusiam 1898 m., į Ameriką 
atvykusiam 1927 m. ir apsigyve
nusiam Pittsourghe ar kitame pa
našaus vardo mieste. Kreiptis:

J. Liūdžius,
1011 Millard St.,
,\'ew Britain. Conn.

Ieškau pusseserės Onos Medašaus- 
kaitės-Mickeliūnienės iš Meškuičių pa
rapijos, Šiaulių apskr. Ją arba apie 
ją kų žinančius prašau pranešti:

Frank Janušauskas,
Box 15, Everton, Missouri.

ALKOS TAURE, Stasio į darboviečių, o vartotojai — 
Santvaro^ 5-ji eilėraščių! krautuvių. Tuo pačiu laiku ■

Gali uždrausti streikus
Prezidentas Kenned^j^T“=Ui kiek. į 

dinasi, kad nepaliaujami, vieno Klasto žmonių įeika- §iUg
streikai paralyžuoja krašto las, jų vidaus reikalas. Jie!... _ *
pramonę ir baisiai vargina 
gyventojus. Pavyzdžiui, PhL 
ladelphijoj dėl streiko susto
jo visas susisiekimas. Darbi
ninkai negali pasiekti savo

iškas duobę kapitalizmui.“ į >eime5je 
Čia jis dūrė Į komunistinę?
Kiniją, kuri sako, kad bei 
karo komunizmas pasaulyje 
neisigalėsiąs.

Neuždirba nei dolerio,

Batų dirbtuvės 
kooperatyvas bėdoje

Bridgewaterio lietuvių ko-

Ne tas draugas, katras pie
nuotas lūpas aplaižo, o tas. kat
ras kruvinas apšluosto.

GARDAI S MAISTO

SIUNTINIAI
j VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašu, kainaraščių. 
GRAMERCY SHIPPING

COMPANY
11S E., 28th Street
New York 16, N. Y. 

Tel. M U 9-0598.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50. 

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl..
kaina.............................$1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai,
1_11 psk, kaina...........$2.00

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.

bet gauna milionus

pazjstamam ar
operacinė darbininkų drau-. draugui, tai atsiminkite, 
gija (batų dirbtuvės koope-'kad geriausia dovana bus

GERIAUSIA DOVANA
------------ 'I Ką reiškia bažnyčia? šventa-

Jei galvojate apie dova- ! rašte aiškia pavadinimą 
ną savo

New Yorko ir Clevelando' be|aisviams išpirk j ratyvas)
rrtnmnfAioi nptlll’ laikraSClU. -- . _ . tnrmn oovn on Migyventojai neturi laikraščių Į Amerfka turėjo sumokėti 26 d .turėjo>, 
biznieriai negali savo prekių mi,lonlK ,loUn.„ Rnsto_| smnkimą. k 
skelbti. Be to, ilgiau kaip
mėnesį streikavo 65,000 lai-
. akrovių Atlanto pajūrio 
uostuose; dėl to streiko bu
vo netekę darbo ir 20,000 
kitų žmonių. Streikas pada
ręs daugiau kaip bilioną do
lerių nuostolių. Pacifiko pa
krašty streikai paralyžuoja 
karo lėktuvų ir raketų ga
mybą. Prezidentas nervuo-

RAŠTAI - STRAIPSNIAI. Jas1’ bet bijosi prieš uni« 
galybę prasitarti, kad būsiATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINTMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina........... .... $1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

Skipičio atsiminimai, 440

muose rinkimuose jo partija 
neprarastų unijistų balsų. 
Tačiau susirinkęs dabar 
kongresas ruošiasi griežtai 
akcijai. Senatorius John 
McClellan (demokratas iš 
Arkansas) jau turi paruošęs 
Įstatymo projektą streikams 
uždrausti. Jis sako, unijų va

šu pavergtųjų tautų gyveni- /t’ $5’°°
mu. todėl iam nosvoKmo VIENIŠI MEDŽIAI, roma-mu, todėl jam nesvetima bu
vo ir dabartinė Rytų Euro
pos tautų laisvinimo proble
ma. Išsiskirdamas iš kitų po
litikų, kurie tik kritikavo So
vietu politiką Rytu Europo
je, jis pirmas pasiūlė tai pro. 
blemai pozityvų sprendimą. 
Darbo partijos ir tarptauti
nėse konferencijose jis siūlė 
Centrinės Europos išvada
vimo planą, kuris vėliau ta
po žinomas kaip Gaitskelio 
planas. Pagal ji, Rusija ir 
Vakaru valstybės turėtų ati. 
traukti savo karines pajėgas 
iš Centrinės Europos kraštų,

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl.,* kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje
So. Boston 27, Mas*. 

636 E.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiikams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai Metų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

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

į klasės tų, kurie atskirti nuo vi
sų vardiškų tikybų ir politiškų 
organizacijų. Dievo bažnyčia su
sideda iš Kristaus kaipo kūno 
narių. Yra 144,000 bažnyčios. 
Skaityk Kolosensams 1:18 e. Jis 
yra kūno galva, būtent, susirin
kimo. Reiškia Jėzus yra pirmi- 

bažnyčios danguje.

savo metinį su-į Stasio Michelsono “Lie- 
Kaip jau buvo tuvių Išeivija Amerikoje, 

kaina minkštas vršeliais $4, į ninka 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

s oaznycios uaiiKujc, ne 
j ant žemės. Skaityk Apr. šv. Jo

no 7 :4 e. Kurie priguli prie šios 
ypatingos klasės, vadinami šven- 

| tais pasekėjais Kristaus. Apaš- 
' talai ir kiti Dievą mylintieji

ir tiktai in<-wnm iifiįVKLi r sii i , ’ Kip o Dietinio Uteno- į įmones vra ta nati krikščioniu
^?k^-fJvs5FJbTekad • lių 162’707 d0leriUS iŠ Pada-i iant ’ kaina ? ^.^7 biblijoje žadinama išrink:

1S KUmgĄstes as meKaa ne-; - anvvartnc 749 845

no kardinolas Cushing pa-i Keleivyje minėta, koopera- 
'tyvas dirba su dideliaissigyre, kad ir jis davęs tam j 

reikalui milioną dolerių. Be nuostoliais. Pernai metais 
(metai baigiasi spalio 31 d.)

; rytos apyvartos $1,742,845! Kipro Bielinio ‘'Penktieji 'ta giminė, karališka draugijauždirbau nei dolerio bet su-, (už rfuota agamin.
rinkau milionus. Vien t.k| tu b 1 gu tokiaĮs £uosto.
£ 315 SUnnkęS'i'^ kooperatyvas ilgai ne-
$8,060,0J . , gali gyventi, juo labiau, kad ištisus metus.

tai jau ne pirmi metai tokie
nuostolingi. Užpernai nuo-

Washingtone trys partijos

Bostoniškio ”Heraldo“ 
washingtoniškis biuras pra
neša, kad Washingtone la
bai pagyvėjusi ”trečiosios 
partijos“ veikla, ši "partija“ 

' tenai visada labai populiari, 
bet ypač ji pagyvėja, kai 
prasideda kongreso posė
džiai. Dabar ji ūžte ūžia. Tai 
kokteilių "partija“. Geria 

irdai jau tiek Įsigalėjo, kad visi išvien: demokratai 
nepaiso nei teismų, nei su- • respublikonai, 
tarčių. Nors buvę susitarta,1
kad raketų gamyboje strei
kų nebus, vis dėlto gruodžio 
mėnuo pasižymėjo streikais

Kastras kursto 
Lotynų Ameriką

j šventa tauta, reiškia Dievo baž-
. . .... ....................... nyčia tą pat gyvastį gaus kaip
Jei savo bičiuliui įsrasysi I įr Kristus.

Keleivį, jis tau bus dėkingas J Biblijoje 1 Petro 2:9 e. taip
| liudija: Kad apsakytumėte tą,
. kursai jus pavadinęs iš tamsy-
' bės. Tamsybė reiškia netikri pa

mokslai, tamsūs. Dievo bažnyčia 
gyvastis žmonių ant žemės, baž
nyčios mirtis. Biblijoj 2 korint. 
5-17 e. Povilas liudija. Kas Kris
tuje yra tai naujas sutvėrimas 

l yra. Reiškia Kristaus bažnyčia.
Į Čionai Dievas neturi bendro su 
šitomis bažnyčiomis ant žemės. 
Darbai Apaštalų 7:48-49 e. Ga
lingasis Dievas negyvena baž
nyčiose, rankom padarytose t— 
Dievas taip liudija per pranašą 

j šv. Joną Apr. 18:4 e.: Balsas iš 
i dangaus buvo girdėtas, tarė: Iš- 
į eikite mano žmonės iš jos, kad 
nepastotumėt dalyviais jos nuo
dėmių. Kristaus bažnyčia teis
pasauli ir duos įstatymus.

(Bus daugiau).
Skelbia:

VVilliam Shimkus. 33S» I.mroln Ate. 
Cleveland 34. Ohio 

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

metai”, kaina $6.00.

stolių turėta 92 tūkstančiai 
dolerių, o per paskutinius 3 
metus nuostolių prisigamin.' 
ta apie ketvirtadalis milio-’ 
no dolerių. j

Kol kas nuostolius buvo 
galima dengti "iš tėvų pali
kimo“ — iš seniau sukrautų 
atsargų, bet kas bus toliau? 
Tuo klausimu pereitą šešta
dieni pasikalbėta, pasigin
čyta ir beveik prie nieko ne
prieita. Vadovybė sako, kad 
reikia pakeisti kooperatyvo 
Įstatus, kurie leistų visą biz
ni likviduoti, nes dabarti-

Ugningoj savo kalboj Ku-
ir buvę sugaišta 20,000 žmo- bos diktatorius anądien šau.......................
gaus darbo dienų; gi per vi- kė Pietų Amerikos darbinin- niaĮ Įstatai aPJe likvidaciją 
sus 1962 metus dėl streikų kus padalyti galingą sukili-l mazaĮ -. tesako. Pakeitus 
gynybos pramonėje sugaišta mą prieš imperializmą. Esą,! ga.Hma būtų ei*
673,427 žmogaus darbo die. tiktai minios padai
nos. šitais faktais pasirem- ją, o istorijai pada 

į damas, jis reikalauja, kad kalinga revoliucija, 
i streikai būtų uždrausti.

Už komunizmą nekariaus Į ___________________. • I
Atskridęs Berlynan Į vo

kiečių komunistų seimą,
Chruščiovas paėmė pirmuti
ni komunistą Į savo glėbį, 
kaip meška, pabučiavo ir, 
atsisukęs i Vakarų spaudos 
korespondentus, pasakė:
"Jūs savo laiką jau atgyve- 

•note. Jūs laukiate, kad iš
nyktų vokiečių (komunistų) 
demokratinė respublika, o 
mes laukiam, kad jūs išnyk- 
tumėte nuo žemės pavir
šiaus“. Toliau jis pridūrė:
"Sovietų Rusija nekels karo 
komunizmui Įgyvendinti ki-

S. M.

BINGHAMTON, N. Y.

Mirė J. Bučinskas

Petras Balčikonis telegra
ma pranešė, kad sausio 24 
d. mirė Justinas Bučinskas, 
buvęs veiklus socialdemo
kratas, darbininkiškos spau-

«ti prie likvidacijos.
Kooperatyvui vadovauja 

jauni žmonės, kurie yra be
veik visi ir direktoriai ir 
dirbtuvės pareigūnai. Apy
skaitoje neparodyta, kiek iš
leista darbininkų algoms, 
kiek administracijai ir šei
mininkams, todėl dalininkai 
iš apyskaitos negavo tikro 
vaizdo, kaip kooperatyvas 
vedamas ir kur galima būtų 
padaryti sutaupų, kad koo
peratyvą išgelbėjus iš bėdos. 

Apie tą seną ir seniau tau-dos platintojas ir Įvairių or- ... 
ganizacijų darbuotojas. Pa- Piai 11 £ana sumaniai veda- 
laidotas sausio 28 d. Vėliau I kooperatyvą galima bū- 
apie velionį pasistengsime daug ką pasakyti, bet ką 
daugiau parašyti. gelbės ir daug kalbėjus.

Nuostoliai žiūri dalininkams 
; Į akis, ir nuo jų neišsisuksi.

Narys

Pakalbinkime draugus, kai* 

mynus ir pažįstamus užsisa* 
kyti “Keleivį.” Kaina 

penki doleriai
me-

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

Jei Lietuvos priešui netrūks
ta ryžto lietuvių tautą engti, 
mums neturi pritrūkti ryžto bei 
kantrybės ją laisvinti.

Juozas Rajeckas

KELIAUK PER 

COSMOS

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS

IR

aplankykite srimines visose 
Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

[45 W. 45 St.. New York 36, \ Y. 
Tel. CI 5-7711

SVSIVIENUIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagraibą ir fra- 
ternalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes pąremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 jki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju .narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wesl 3ftth Street New York 1. N. Y.
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Vietines žinios
Bostono šokėjai pirmoj 

vietoj
L. Darbininkų Dr-jos 

susirinkimas t

Nepamirškit užsiregistruoti! Sunki bausmė už rankinuką Pirks pianiną

RUOŠIASI MINĖTI 
VASARIO 16-JĄ

Boston Gloobe apie 
I. Vasyliūną

Antroj JAV ii' Kanados 
i Lietuvių i autinių šokių 
i šventėje, kuri bus Chicago 
Į je liepos 7 tl., jau pažadėjo 
dalyvauti kelios dešimtys

Lietuvių Darbininkų Dr- bės, tuiiiki sausio 3i tl. už
Kurie neturi JAV piliety- Kadangi moteių rankinu. No. u pirkti pianiną. kas tinkamą

kų pagrobimai vis dažnėja, tunto pai.ioti. mai*-nokite pianušli
H vnu A V h V-'.*.ių jos 21 kuopos narių susirin- pildyti kortelę (Foim 1-53), lai Mass. seimelio atstovas' 

o- kimas bus sekmadienį, va- kuri gaunama pašto įstaigo-i Pei lie Dyar Chase pasiūlė • 
jo salio 10 tl., 2 vai. popiet, So. je, ir ją jaštuigrąžinti. Šitos tuos grobikus bausti taip,; _

Bostono L. Piliečių

i
sambūrių, iš viso 516 šokėjui patalpose, 

į U ta skaičių neįeina keli. Visi nariai kviečiami susi. 
Chicagos

Dr-jos prievolės neatiikusieji bus kaip 
baudžiami

Sausio 21 <1. Lietuvių Ta-. Boston Globė dienraštis! ^^tai Chicagos mokyklų rinkime dalyvauti, Atskirų 
rybo.- 7>. j skyrius bu-Į sausio 15 d. išspausdino ilgą! riekėjui. is jų didžiausias y- pianešimų nebus.
vo sa.<t tartis, kaipC-trapsnj apie mūsų žymųjį, * ...... '....... .

i iam jau 2o metus vadovau- i 
ja Ona ivaškienė. Jis šven-Į

Graikų architektūra ir 
skulptūra Kultūros klube

Bostono sambūris, ku-Uez, . ; v«-l. w.->, aj/rc iuu.:u ijiuuji. ’
minėti Liet •• > ntpriklau- veiklųjį smuikininką Izido 
somvbės 45 .etų sukaktis. Irių Vasyliūną. ....

Kaip jau >uvo pranešta, ji Autorius gana smulkiai!/e.J2.-Za< a,!.)asilo< ,4 .gTU"
minima sekmadienį, va.1 aprašė smuikininko gyveni

N. Jonuška,
sekretui ius.

bus .. _a___________
sario 17 d. įprastoj vietoj—• mą, pažymėjęs, kad jis pra- 
So. Bostono aukštosios mo-: dėjęs smuikuoti vos 6 me- 
kyklos salėj,—pradžią 1:30*tų tebūdamas, kad jis bai- 
valandą. . 1 gė Kauno konservatoriją,

Į minėjimą pakviestas specializavosi pas Leonidą 
šen. Edvvard Kennedy irjAuerį, profesoiiavo Vil- 
pabaltiečių bei ukrainiečių1 niaus ir Kauno konservato- 
atstovai. Pagrindinis kaibė- rijose ir Cauca universitete 
tojas bus inž. Jonas Jurkū-i Kolumbijoj, grojo Kauno, 
nas iš Chicagos. Bogotos simfoniniuose orke.

Meninę dalį atliks komp.: įį; uose, dabar mokytojauja, 
Juliaus Gaidelio vadov
mas Bostono mišias choi^,
ir Onos Ivaškienės vadovau- simfoninio orkestro kon- 
jamas šokiu sambūris.

Vėliavoms įnešti pakvies
ti Stepono Dariaus postas, 
ramovėnai ir jaunimo orga
nizacijos.

Šventės proga nutaita ap.

pemis po 16 porų, kiekvienai 
kito amžiaus.

Sandaros kortų vakaras

Sandai os 7 kuopa šį šeš- 
Sam būrio vedėja dabar! Padieni, vasario 2 d., 7:36 

susiilipinusi, kokiu būdu ALi vai. vak. savo patalpose 
rinkti reikalingų lėšų tokiam' (J24 F St.) rengia kortų va
ideliam skaičiui šokėjų galą. Atvykusieji laimės 
taip tolimai kelionei. i vertingų dovanų ir bus gar-

—————— j džiai pavaišinti. Visi kvie-
Ramovenų nauja valdyba i cįainį dalyvauti.

Bostono L: B. Kultūros 
Klube sausio 26 d. inž. dr. 
Jurgis Gimbutas ir dail. 
Viktoras Vizgirda ten bu
vo nuvedę klubo narius.

J. Gimbutas už disertaciją i

jie buvo baudžiami) 
prieš 300 metų: kurį laiką 

; juos rodyti supančiuotus 
miesto sode, o vėliau bausti 
ne mažiau kaip 10 metu ka
lėti.

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių

. . . . , išsiuntimo įstaigos 359 W.
apie Lietuvos seiuj.ii, statybų i BROADWAY, SO. BOS- 
yia gavęs inžinerijos (lak- i TON 27 Ma vra Uei>. 
ta,o laipsni, lai jo akys yra . ,e|efona«
gal daugiausia nukleiptos į. Praiom ,kambinli dakar: 
seneves architektūros studi. i

kambarys

Išnuomojamas kambarys, yra 
šiltas ir šaltas vanduo, galima 
su valgiu arbu l>e jo. Kreiptis:

Petraitienė,
11 Aspinvvull Rd., 
Dorchester 24, Mass.

(5)

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
19r>0 Modelis

.Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu. 
ado, išsiuvir.ėja. dirba monogramas, 
dirba zirka-oi.es ir t. t., ir t- t. 
Oriiginaiė su penkių metų garantija 
..25 uz viskų—galima mokėti po $1.25

per savaitę 
HA 6-3900

Lietuvius
'Ramovė**

S-gosVeteranų 
Bostono skyriusNOUip. . uu-tu: nivo.i , . . . . • ...

,-auja. i The South End Music Cent-1 sa^si,° 20 d- visuotiniame su-, . Vincas 
:horas!er, yra Cambridge Civie ^hktme (metiniame) Lie- C1JO& Siel

Ligoniai sveiksta

A nešta po OĮHira 
eitai sveiksta

javima. Be to, pernai jis J r 8-0068
pats važinėjo Graikijoje, ir .Gau,a “UJV prek,.V; 'v"‘ 
vietoj susipažino su Graikė!"*““f““1"? " o*1-

i jos senovės architektūra, to-! pal,ų ,r z,k'** , ,
-dėl jo paskaita buvo labai! Autuve at.dara kasdien 

9 ryto iki 6 va), vak.,U su,: įdomi. . ! "“» 9 ■*<>
tuviu Piliečių Dr-jos patai-1 sakaitę apleidžia Carney Ii- Taip pat įdomiai kalbėjo ««‘adieniw» nuo 8 ryto iki 4
pose a,.svarstė visą eilę kiau-1 goninę. i apie graikų senovės skulp- ’«'•

v ' - ...... - x------ dailininkas V. AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

ceitmeisteris, vadovauja ba- - - - , ...... _
žnyfiniam chorui. Simų, paskyrė SoO.OO Lietu-- Jonas Vasiliauskas po si.--į turą žymus

Jis rašo kad vasario 14 d 'ių Fondui, įsijungė į Lais-'dles smūgio palengva gere-1 \ įzgirda.
Jordan Hali bus 1 Vasylit v& Varpo programos spren. >• ' atgauna gerą nuotai- Faska.tin.nku žodžiai dar 
no koncertas k* ame m os dėjus ir išsirinko naują vai- bet «*«ra Ilgo-, buvo paryškinti gausiais pa-
senu^muiku mKu^ž d.vbą, kuri čia pat pasiskirs- nln«Je dal teks joje pabu-Į.veikslais ekrane

lankyti vietos laikraščių re-1 būt. veltas - masPaTuma™š No^ ™odo Merkis, praeitais svečias te Cili dr. Julius Ka.
dakcijas ir neikti joms lite-i tu*uUncw dolerių. J Pf.nirm Bmnhic ka • metais nusilaužęs koją, iš Ii-, kaneka, kuris ten profeso-
ratūros apie Lietuvą. Tą pa- Aprašjme sakoma, kad; l p *i goninės jau senokai grižo i liauja, bet šiuo metu vra at_
ti padaryti ir bibliotekoms, i I- Vasyliūno sūnus Vytenis: • ponias namo, jau gali šachmatus vykęs į JAV. Kitame klubo

Gubernatorius paskyrė studijuoja Mass. Technolo-t •’į 1 ,> ,tas, žaisti, bet suktinio šokti dar! susirinkime jis pažadėjo:
gijos Institute, bet kartu yra ^UseMeius is So. Bostono 1 -
koncertinis vargonininkas iri
pianistas, o žmona Elena į

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad ieniais-—u žda ra

115 BROADU AY 
SOUTH BOSTON. MASS.

audienciją, kurios metu pa
sirašys deklaraciją.

Ir mes visi jau turime pra

ilgs i negalės. skaityti paskaitą.

Lietuvių darbininkų 
gegužinė

E. Ketvirtis operuotas
bėti taip tvarkyti savo rei-• vakarais studijuoja meną 
kalus, kad vasario 17 d. ga-' Harvardo universitete, 
lėtume dalvvauti

Lankėsi Stasys Lozoraitis,jr.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos gegužinė bus

Rėmai buvęs So. Boosto- 
no L. P. Draugijos pirminin
kas Edmundas Ketvirtis pe
reitą savaitę opemotas karo

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

! Telefonas: AN 8-*2805
i !Pr. Jos. J. Donovan

Atvyks prof. A Jur skis
i engia ?avus koncertus, vi a , r,• i, • . •, v . • f i ūdaityte-Ranitiene,; veiklus ir kitose lietuviu kul-! K- u z<-'a- • • • *4. ’ ndncia Hav’cn, Conn 5 nerengti; turinio gyvenimo sntvse, , "žengei7* i • • * - . buvo užsukęs i Bostoną ka- v__n. Malonu, kad jis prasimuša! ,• ........ 1 ? m t* 2 Ui J? KP OOV/N IrtPinlmc ,

ra atvy- i liepos 28 d. Bemice Claire
t r. - Sa'?jtęj Nort^ .Eas^on’ ligoninėj Chelsea. Linkime {/)r Į Pni/iknrnift

10 teta Gražina ila-' Mass. Rites ai^nizaęiios i |jgoniui gl,K.iau |iag¥eik,Į. , jUr- 1 O^uKarniO
gyve-Į prašomos ta dieną gegužinių !

Nebūk galis, būk darąs. ♦
ĮPĖDINIS

J Lietuvių Inžinierių
Arch. S-gos skyriaus susi-j p- j amerikiečių muzikinį pa
rinkimą, kuris bus vasarioi šaulį.
16 d., atvyksta iš Philadel-i _________________
phijos prof. Alfonsas Jws- 
kis. Jis sustos pas inž. B. •
Galini. ,

Susižeidė M. Žiaugrienė

me aplankė savo bičiulius 
Eleną ir Stasį Santvaras.

Aukos jaunimui

i ♦ OI’TOMETRISTAS 
♦ Valandos:

Uždraudė valdininkus 
“gerbti”

?dauui1

IVaėjusių švenčių proga 
per Būrelį Nr. 120 Vasario

RADIJO PROGRAMA

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

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

TeL AV 2-4026 t

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Cor
Dorchester, Maaa.

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

LAISVES VARPAS
N Al JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais *-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J8, MASS. 
Tek JUniper 6-72W

Peter Maksvytis Į
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SC

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

Telefonas AN 8-3630

Praeitą savaitę Bostono •
L B. Kultūros Klubo vice- ... a. , .
pirmininkei Meilai Žiaugrie- Gimnazijai remti aukojo: 
nei buvo nelaiminga-ji va- Lietuvių Bendruomenes Bos-1 

,Gnt t.ono "Pybnke Sžu, A. Gnga-žiuojant automobiliu buvo. 
sužeista. Laimei, sužeidimas liūnas S15, Bostono Teisi-

, nebuvo sunkus. Gydosi na- £.1_ja $10.
banketų muose. Linkime greičiau pa.! °J° piof. Ign.
lažnimi- sveikti. ‘ *onclus’ A- Iva^ kun. M.

\ embiė, D Baranauskienė,

a rengti ban
ketus tan. ritam aukštam 
valdininku: Torių 
rengėjai ir dalyviai dažniau 
šiai turi tikslo tuo būdu pri- 
sigei inti pagerbiamam ir vė
liau laukia iš jo atpildo.

Naujasis generalinis pro
kuroras Brooke. pasirėmęs 
1962 m. išleistu įstatymu, 
uždraudė rengti tokius ban
ketus teisėjams, gubernato
riui, mokesčių įstaigos vaL! 900,000 sumos, taigi 17.3 
dininkams ir kitiems skir- milionų didesni, negu dabar- 
tiems valdininkams gerbti, tinis.

-4-2

Valstijos biudžetas 
$533 milionai

•Z. Petrauskienė, M. Kava-į 
į liauskas ir J. Vembrė. St. 
j Griežė-Jurgelevičius 83, A.

Naujasis gubernatorius i Andriulionis §2.
Endicott Peabody pasiūlė į Jš viso surinkta 90 dolerių, 
seimeliui priimti valstijos iriems aukotojams nuošir_ 

dus ačiū.
priimti valstijos 

pajamų-išlaidų sąmatą S533,
J. V-rė

Carney ligoninei 100 metų

Bostono lietuviams gerai 
žinomai Carney ligoninei 
šiemet sueina 100 metų. TaiTrans-Atlantic Travel Service

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, • pirmoji Naujojoj Anglijoj
j vi- j katalikų organizacijos išlai- 

i koma ligoninė. Pii-ma ji bu- 
1 vo So. Bostone, Dorchesterio 
gatvėje, bet prieš 10 metų 
Dorchesteiy pastatyta nauji 
pastatai. Ligoninėj yra 318 
lovų. Jomis dažnai pasinau-

390 Wes< BROAPWAY. So. ISoslon 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 floja lipt,,.-;.,;
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS i r . 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nckorsermotas mais’as. Yi-i dokumentai 
paruošiami rusų VaP»a ir siuntiniai iš-iunriami tie^'oc iš BOSTONO per |s 
valandas nuo iu priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, meęstinius ir kt. galimo pirkti SAVI- . . .. - ,
KAINA musu istaitroje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. ĮUinistiacija rengiasi šiemet 
siuvamas “‘Singer*’ mašinas ir kitas prekes. Prašykite musu kata- Į iškilmingai paminėti ligoni

ni toliau siųskite siuntinius musų viršuj nurodytu adre'n. Įdėkite daik- j , _ , r * * • • i _ • .tų sarašą ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, > KaKtl 11‘ lSikŪlimO naujose
prane^i£u ^Kiiili RTSSSmi greičiausiu laiku, į patalpose dešimtmetį.
Galima '■•iųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku- ' _____ ______________
rios dvdis vra 14” x 1”” x 20” coliu. Oro paštu galima si-s*i iki 22 svarų, j

IŠTMGt LIFTU VISK A. KRFIPMTĖS LIETUVIŠKAI 1 Pakalbinlriv.*. 1. •VISI SU NTk’AI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SĄžININ- raKaiDinKlme draugus, kai-
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA mynus ir pažįstamų* užtio 

SIUNTINIl S. SIUNTINIAI APDRAUSTI. , 1 «zsisa
Siunčiame su INTURISTO i-.-atiojimais j kyti “Keleivį.” Kaina

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki ." vai. vak.. ketvirtadieniais nuo .
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir .šeštadieniais nuo vai. ryto iki 2 vai. popiet. į tam* non V i rl r, 1*^7.4

VUhčJ AS: JOMS AIIOMONI.S * penai aoienai.

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
I Ligoninė pavadinta airio
Carney vardu, nes jis buvo 
tos ligoninės pradininkas. 

Dabartinė ligoninės ad-

me-

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I l’ILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NA( IONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St-, Dorchester, Mass.

GEneva 6-1201
Moeacoeeeeeeeeeeooeooeeaeeoear

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Vki>-:
287 Conrord Rd.. BiRerira. Mass.

TEL. MO 3-2948

{Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 

(ugnis, audra ir kt.) .. •♦ mių
{Visais insurance reikalais { 
{kreiptis: {

BRONIS KONTRIM i
Jastice of thePeaee—Constable J 

598 E. Broadway <
So. Boston 27, Mass. j

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau 3
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisauj 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią + 

medžiagą. ♦
JONAS STARINSKAS 2 

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

.*****>***>>

i

Charles J. Kay
LIETUVIS

l'lumbing—Heating—Gas—Oil 
I.icensc No. 1839 

| Gar.o šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839

2 12 MT. VERNON STREET » 
* DORCHESTER 25, MASS. |« 1AJKIHLS

a a- a-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

I^ikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkan N. J. ALEKNA
<528 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




