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Zanzibare veikia kartuvės
Zanzibaro perversmininkai per kartuves siekia bolševiki

nės santvarkos. Perversmo metu žuvo keletas dešimčių 

ir per tris šimtus buvo sužeistų. Perversmą laimėjusieji 

tuo nesitenkina. Prasidėjo nepaklusniųjų suėmimai, ir 

pasižadėta buvusius valdžioje vienus pakarti, kitus su- 

deginti, o dar kitus sušaudytu

R. Kennedy taiko azijiečius
JAV rūpi ne vien Afrikoj naujai besikuriančios valstybės, 

bet turi galvosūkius ir Azijoj. Ne taip eina. kaip buvo 

susitarta ir numatyta. Gausiai šelpiama Carnbodija nu

krypo į Kiniją. Prezidentas Sukamo dėjosi JAV draugu. 

Dabar susvyravo.

Pietų Vietname jau devy- 
neri metai, kaip nenutilsta 
JAV daug kaštuoją karo 
veiksmai. Buvo laukta, kad 
po perversmo reikalai ne 
vien fronte bet ir viduje pa
gerėsią. Tačiau tenka nusi
vilti : vidaus gyvenime jokių 
reformų, o kovų fronte pa
dėtis pablogėjo.

Susikūrusiai Maiaisijos fe
deracijai gresia pavojus iš 
Indonezijos. JAV su viena 
ir kita tų valstybių nori turė
ti gerus santykius.

JAV draugas Pakistanas 
bičiuliuojasi su Kinija.

Laose padėtis rėra nusi
stovėjusi. Nors bendru Ang
lijos. Sovietų Sąjungos ir 
JAV sutarimu ten sudaryta 
koalicinė vyriausybė, kurio
je dalyvauja ir komunistu 
atstovai, ir pasižadėta tos 
valstybės neutralumas sau
goti. o vis tiek komunistai 
atskirai laiko savo kariuo
menę, nors ji turėjo pasi
duoti bendrai šalies kariuo
menės vadovybės drausmei.

Pietų Korėjos taip pat 
JAV negali paleisti iš savo 
akių.

Tie ir kiti reikalai gyvai 
liečia JAV užsienio politiką 
ir kaitų valstybės iždą.

Prezidentas L. Johnson 
daugely tų sričių dar patsai 
važinėjosi, tarėsi ir derėjosi, 
kai dai buvo vicepreziden
tas. Bet iš tų kelionių nieko 
gero nesulaukta. Dabar jis

Kaip žinoma. Panamoj ki
lusiose riaušėse žuvo ir a- 
merikieėių. Vienas tokių 
aukų yra pirm. seržantas 
Gerald Aubin (viršuje). A- 
pačioj matom Donald Ste- 
ward, vieną iš sužeistųjų.

ten pasiuntė generalini pro
kurorą R. Kennedy, kuris 
panašiose misijose jau se
niau yra dalyvavęs. Šiuo 
tarpu svarbiausias jo kelio
nės tikslas yra sutaikyti In
doneziją su Malaizija, bet 
kol kas dar nematyti, kad 
būtų daug laimėta.

Panamoje laukiama 
perversmo

Gegužės mėn. bus Pana
mos prezidento rinkimai. 
Dabartinis prezidentas Rq 
bert Chiari žada kandida
tuoti pakartotinai Į prezi
dentus. Jis priklausė deši
niųjų tautinei grupei.

Busimieji prezidento rir- 
kimai veikia jo dabartim 
laikyseną Panamos įvykiv 
eigoje. Čia jis skelbiasi, kad 
norįs būti pilnas šalies šei 
mininkas, t. y. norįs ameri
kiečius visiškai iš Panamos 
išgyvendinti, čia jis vėl lin
kęs geruoju susitaikyti iki 
šiol veikiančios sutarties ri
bose, tai čia jis nutraukia 
diplomatinius santykius su 
-JAV.

Dabar net kalbama apie 
galimą perversmą Panamoj. 
Nors prezidentas Chiari 
inkčioja dešiniesiem ir Ku

bos modelio kairiesiem, bet 
tas jo padėties negelbsti. Sa
koma. kad jis visiems Įgriso.

Fanamoje gyvera apie 6 
pūkštančiai JAV piliečių. Jų 
lalis jau persikėlė j JAV ka
nalo zona. Ten pat susirinko 
ir JAV pasiuntinybės tar
nautojai, kurie iki šiol gy
veno už JAV zonos ribų.

ĮDOMUS PRANEŠIMAS 
NEW YORKE

Sausio 25 d. 6 vai. vak. 
Catnegie Endowment pa
talpose (245 r 46 St.- Uni
ted Nations Plaza) vus Vac. 
lovo Sidzikausko praneši
mas, kurį rengia Lietuvių 
Prekybos Rūmai.

Po paskaitos ir diskusijų 
bus meninė dalis- kurią at
liks aktorius Vitalis Žukaus
kas. ir vaišės.

V. Sidzikauskas neseniai 
lankėsi Azijoje, ten susitiko 
daug tenykščių kraštų vals
tybės vytų, su kuriais buvo 
progos pasidalinti nuomo
nėmis bei išgirsti, kokios 
ten nuotaikos ir ka jie gal
voja apie pavergtas Europos 
tautas.

Į paskaitą ir vaišes visi 
kviečiami atsilankyti.

Po riaušių Panamoje Kubos barzdočius Fidel Castro išskubėjo į Maskvą, kur jis bu
vo iškilmingai priimtas. Kairėje Castro, viduryje vertėjas, pačioj dešinėj NiLi-n. 
Chruščiovas.

SLA įsigijo
poilsio namus

SLA Valdyba nupirko 
Atlantic City. 155 State A- 
ve., N. J., namus savo narių 
pOiisiUi.

Namai turi 20 kambarių. 
Žemės sklypas 50 pėdų plo
čio ir 115 pėdų ilgio. Tuose 
namuose iš karto galės vie
šėti iki 50 asmenų. Be to, 
ius didesnė salė, kur įvai-i 
ios organizacijos galės. 
engti savo susirinkimus ar 

suvažiavimus.
Namai dar reikalingi re

monto, bet tikimasi, kad 
juose SLA nariai jau šiemet 
galės vasaroti.

De Gaulle pripažįsta\ 
raudonąją Kiniją

Prancūzija rengiasi ne
trukus pripažinti raudonąją! 
Kiniją ir su ja užmegzti di
plomatinius ryšius. Tai da
rydamas, De aGulle nesi
rengia nutraukti ryšių su 
Čiag-kai-šeku, Atrodo, kad 
ir raudonosios Kinijos dik
tatorius tuo tarpu nespirs tai 
daryti.

DAR VIENA AUKA 
BERLYNE

Šiomis dienomis 17 metų 
jaunuolis mėgino pabėgti iš 
komunistų rojaus Berlyne 
per sieną. Jam pavyko už
kopti ant sienos, bet ten, jos 
viršuje susipainiojo spyg
liuotose vielose.

Bolševikų sargybinis pa
leido į ji šūvi ir sužeidė ko
ją. Jis dar norėjo ir antrą 
kartą šauti- bet Vakarų sar
gybiniai pagrasino šausią į 
rusą sargybinį, ir šis, matyti,
pabūgo ir susilaikė antrą 
kartą jaunuolio nešovęs. 
Tada vakariečiai sargybi
niai bėgantį jaunuolį nuėmė 
nuo sienos ir tuo būdu jį iš
gelbėjo.

Taigi, nors kalbama apie 
„sugyvenimą,“ bet gėdos 
siena liudija ką kita.

Kodėl Kastro
atsirado Maskvoje

Yra. spėliojama, kuriais 
reikalais Kubos vadas Kast
ro taip staiga išvyko į Mask
vą. Esama pagrindo manyti 
kad Nikita Chi-uščiovas jį iš
kvietė pasitarti ir įspėti, kad 
šis nesikarščiuotų ir apdai
riau ruoštų sukilimus, nes 
neatsargumas gali pakenkti 
Chruščiovo nustatytai užsie
nio politikos linijai, — taip 
vadinamam "taikiam sam
būviui.“

Nors ir kalbama bei rašo
ma. kad Panamos Įvykiai 
Maskvai buvo netikėti, bet 
komunistų spauda Maskvoj 
tuos įvykius plačiai aprašo, 
o Nikita Chruščiovas jau ne-j 
slėpdamas sako: „Amerika 
turi pasitraukti iš Pana
mos.“

PERVERSMAS IR 
TANGAYKOJE

-------- .1961 m. gavusios nepri
klausomybę Tangaykos res
publikos (Afrikoje) kariai 
Įvykdė perversmą. .

Tangaykoj gyvena apie 
10 mil. žmonių.

KINAI STERILIZUOJA 
TIBETIEČIUS

Tibeto Dalai Lamos bro
lis pranešė, kad Tibete ko
munistai badu numarino 
tūkstančius žmonių- o 6,000 
vyrų sterilizavo..

en. Įeit. Andrew O’Meara. JAV kariuomenės 
įamos kanalo zonoje, dešinėj Panamos prezi-

Pamaldos už
John F. Kennedį

Sausio 19 d. Bostone kar
ei ino’as Cushing laikė iškil
mingas pamaldas žuvusio 
prez. John Kennedžio atmi 
nknui. Jose ilalvvavo prezi 
dento našlė ir kiti artimiej' 
ir apie 1,800 kviestų asme
nų.

Mozarto Reguiem atliko 
bostono simfoninis orkest
ras su 180 giesmininkų cho
ru ir 4 solistais, vadovaujant 
dirig. Erich Leinsdorfui.

Pamaldos buvo transliuo- 
amos per 204 radijo ir 373 
elevizijos stotis.

H oi fa laimėjo

Krovėjų unijos vadui Hof- 
’ai pavyko pasirašyti sutar
tį, kuri apima 16 bendrovių 
su 400,000 tarnautojų. Su
tarties terminas 18 mėnesių. 
Tarnautojai gaus valandai 
priedo 28 centus ir dar $5 
savaitei įvairiems draudi
mams. Tų visų priedų suma 
sieks $400,000,000. Mano
ma- kad dėl to pabrangs ir 
važma sunkvežimiais.

HOFFA TEISME

Krovėjų unijos vadas 
Jimmi Hoffa šia savaitę vėl 
sės į kaltinamųjų suolą Cha- 
tattanooga (Ten.) teisme.

Jis yra kaltinamas mėgi
nęs papirkti prisiekusius po- 
sėdininkus (Juries).

Arabų suvažiavimas

Pereitą savaitę Kairo 
mieste, Egipte, įvyko Arabų 
Jungtinės Respublikos, Libi
jos, Yemeno, Algerijos, Jor
danijos ir kitų arabų valsty
bių atstovų suvažiavimas. 
Svarbiausias suvažiavimo 
klausimas buvo Izraelio pa
naudojimas Jordano upės 
vandens savo dirvų drėkini
mui. Arabų valstybės nori 
žydams užkirsti kelią nau
dotis tuo vandeniu.

Arabų sena svajonė yra 
visas savas žemes apjungti 
į politinį vienetą, kuris ap
imtų virš 50 milionų gyven
tojų. Bet to idealo pasiekti 
jiems iki šiol dar vis nesise
ka.

Per šimtmečius svetimųjų 
valdomose arabų žemėse įsi
galėjo ir skirtingos pažiūros 
i gyvenimą, skirtingų kultū
rų įtakos, kas dabar irgi 
trukdo jų vienybės pastan
gas.. Nors dabar arabų gy
venami kraštai tapo nepri
klausomomis valstybėmis, 
bet jose įsikūrė nevienodos 
vidaus santvarkos. Moroko.
Tunisija. Jordanija, Pietų 
Arabija gyvena dar nenais 
papročiais ir su praeitimi 
susijusia jiems įprasta san
tvarka, o Alžerija, Jungtinė 
Arabų Respublika. Sirija. 
Irakas įgyvendino vienpar
tinę sistemą su iškilusiu vai 
džios priešaky vadu ar dik
tatorium priešaky. Visa tai 
atsiliepia į arabų tautų su
gyvenimą.

Šis penkias dienas užtru
kęs 13 arabų valstybių at
stovų suvažiavimas buvo 
aiškiai nukreiptas prieš Iz
raelio valstybę, len buvo 
pagrasinta, jei žydai nu- 
Kreips Jordano upės vande
nis savo naudai, tai arabai 
gali imtis ginklo prieš ’ žydų 
agresiją.“

Čia buvo paskirtas Egipto 
generolas Ali Amer net visų 
arabų šalių sujungtos ka
riuomenės vadu, tik ta ka
riuomenė, deja, kol kas dar 
nesujungta.

PUSNYS SUTRUKDĖ 
GYVENIMĄ

Pereitą savaitę visa At
lanto pakrante siautėjo pū
ga. Vietomis sniego atsirado 
nepaprasta daugybė. New 
Yorke dėl tu pušniu žuvo 12 I 
žmonių. Pakelėse liko daug 
užpustytų automobilių.

Dėl to ir Keleivis pavėla
vo vieną dieną išeiti.

Ruošiamos didelės iškil
mės, kurių metu buvusieji 
valdžios nariai, kuriems ne
pavyko pabėgti, bus viešai 
nubausti. Pažadėta pakarti 
buvusį finansų miristerį Ju- 
ma Aley ir jo padėjėją R. 
Hamadi. Jiedu tik tiek nu
sikaltę, kad prieš pervers
mą balsavę uždrausti opozi
cinę partiją, tai yra tą pačią 
negrų partiją, kūli dabar 
smurto keliu įsigalėjo val
džioje. Vieną iš ministrų 
liek Šalim nori viešai sude
ginti.

Bet paskutiniuoju laiku 
perversmininkų vadas, jau 
fieldmaršalo titulu pasiva
dinęs, J. Okelo tas seniau 
skelbtas žinias atšaukė, kad 
nesukeltų pasaulio neapy
kantos prieš dabartinius 
Zanzibaro „svieto lyginto
jus.“

Esama įrodymų, kad per
versmą padėjo organizuoti 
iš Kubos atvykusieji in
struktoriai, vartojantieji 
vien tik ispanų kalbą.

Zanzibaro kaimynai su
sirūpinę tais įvykiais.

Kenija jaudinasi. Iš Zan
zibaro atbėgusio sultono 
Kenija pas save nepriėmė.

Anglija pavėlavo Zanzi
baro sultonui Abdulai atei
ti pagalbon, kai tas jos pra
šėsi. Perversmas buvo gerai 
suplanuotas ir staigiai įvyk
dytas.

Spėjus susidaryti pervers
mininkų valdžiai. Anglija 
atsisakė į šį reikalą kištis.

Zanzibaro įvykiais susi
domėjimas didelis, nes jie 
daug kam atvėrė akis. kad 
vienpartinio bolševikinio 
valdymo metodų šalininkai 
nesnaudžia ir veikia iš pa
salų. •

JAV diplomatiniai ryšiai 
su Zanzibarū nutraukti.

Komos kataliku vyskupas 
Anglijoje Eric Grasar atsi
sakė duoti sakramentus 
daktarui Birzenak. kuris 
atidarė gimdymo kontrolės 
kliniką.
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Baisi žmonių skerdyklaKodėl JAV varo iš Panamos
Kasant Panamos kanalą, Įvyko didžiulės suktybės. 

Anuomet jos nuskambėjo per visą platųjį pasaulį. Ir toms 
buvusioms suktybėms prigijo vardas "panama“. Tas var
das panašiais atvejais vartojamas ir dabar.

Šių dienų Panamos įvykiai turi politinį pobūdį. Jie 
taip pat plačiai išgarsėjo ir negreit bus pamiršti. Bolševi
kinė spauda apie tuos įvykius rašo pasigardžiuodama. Tai 
proga pažnaibvti JAV. Joms prikišamas amerikinis ko
lonializmas.

Stebisi ir kitų šalių spauda, kad JAV pašonėje galėjo 
taip atsitikti. Visi įžiūri, kad įvykęs nesusipratimas jaunų
jų tarpe dėl vėliavos turėjo gilesnes šaknis. Toms kruvi
noms riaušėms vėliavos buvo tik priekaba. Čia turėjo būti 
kitos, didesnės priežastys, kurios tolydžio brandino nea
pykantą ir skatino prie didesnių įvykių.

Panamos zonoje, be amerikiečių dirba ir vietiniu' 
Panamos darbininkai, šiems už darbą atlyginimas buvc 
mokamas mažesnis, negu amerikiečiiams. Kodėl? Pana 
miečiai darbininkai dirba tą patį darbą kaip ir amerkie 
čiai. Tai turi būti visiems lygus atlyginimas ir lygios tei 
sės. Be to, panamiečiai nepatenkinti ir JAV kariuomenės 
įgulos buvimu nors ir amerikiečių samdomoje zonoje.

Panamos valdžia jau seniau kėlė klausimą, kad su 
tartis, tarp JAV ir Panamos sudaryta kanalo reikalu- tur: 
būti peržiūrėta. Bet reikalas buvo uždelstas.

Tos ir kitos priežastys patarnavo bolševikiniam agi 
tatoriam, dar labiau kėlusioms nepasitenkinimo nuotaiką 
Dabar ir Panamos valdžia jau neslepia, kad tose demons 
trcijose kubiniai bolševikai ne tik dalyvavo, bet jas pa 
tys ir organizavo. Kad taip buvo, jau turima rimtų iro 
dymų.

KELEIVIS, 50. BOSTON

Panamos studentai grumiasi kanalo zonoje su JAV kariais.

Sas kitur rašoma
MOKINIAM PATARIA 

MOKYTI MOKYTOJĄ

metu Kremliui Pietų Amerika yra pirmasis ui 
kinys. O Panama — vartai į Pietų Ameriką. Ir ŠUi prie 
tų vartų stovi JAV sargyba. Vadinasi, Kremliaus užsime
ta kaip nors tą jam nepageidaujamą sargybą išgyvendinti 
Tiesioginiai to darbo imtis Maskvos politikams nepato
gu, nes jie gi skelbiasi esą Uikaus sambūvio šalininkai 
Ir jie ne tik tokiais šalininkais dedasi, bet dar įtikinėja 
kad tarp skirtingos santvarkos valstybių toks sambūvis 
yra galimas. '«*

Taigi, tą ardomąjį darbą Pietų Amerikos valstybėse 
pavedė savo barzdotam samdiniui iš Kubos. ŠUi po tų 
kruvinų demonstracijų Panamoje Kastro tuoj išskubė
jo į Maskvą, kur jis buvo iškilmingai sutikus ir net su
teikta proga rogutėmis pasivažinėti.

Turint visa tai galvoje- atrodė- kad JAV diplomata: 
ir kiti politikos vairuotojai turėjo Panamos klausimą 
spręsti taip, kad iš to bolševikams nebūtų nei propagan
dinės, nei jokios kitokios naudos. Elgtis taip, kad ir gau
siausiai barstoma bolševizmo sėkla nesurastų sau tikamos 
dirvos diegams įleisti.

Deja, Panamos Įvykiai rodo. kad JAV politikoj toje 
srityje nebūta reikiamo apdairumo. Panamos kanalas pa 
tarnavo ne tik laivams, bet ir bolševikinei Kubos propa
gandai į Pietų Ameriką praplaukti...

Nors Panamos painiavos dabar abišaliu susiUrimu 
ir pavyktų išnarplioti ir pasiekti kokio susipratimo, bei 
buvusieji įvykiai jau vistiek bus šešėlis JAV užsienio 
politikoje, šešėlis, keliąs ir kitose šalyse nepasitikėjimą.

POLITINIŲ VEIKSNIŲ RŪPESČIAI

Sausio 11 d. lietuvių politinių veiksnių atstovai posėdžia
vo New Yorke. — Pabaltijo valstybės—Lietuva, Latvija, 
Estija—turi pagrindo tikėtis iš Vakaru didesnio susirūpi 
nimo jų ateitimi. — Taika, pirkta kitų tautų sąskaita- ne
bus taika. — Sprendžiant kitus tarptautinius klausimus 
taikai įgyvendinti, negali būti tylomis apeitos Sovietų

Sąjungos pavergtosios valstybės.

Apie tai plačiai išsikalbėjo susirinkusieji Alto, Vliko 
ir Lietuvos Laisvės Komiteto atstovai, dalyvaujant Lietu
vos generaliniam konsului J. Budriui. New Yorke. Buvc 
pasikeista žiniomis, kuria linkme rieda tarpvalstybinis 
santykiavimas ir ko lauktina. Visai galimi didesni pasita
rimai tarp Vakarų valstybių ir Sovietų Sąjungos, siekiant 
kai kurias klausimais bendro susipratimo ir pasirašyti su
tartis. Akivaizdoje tokių galimybių yra būtina numatyti 
atitinkamus žygius Washingtone ir kitur, kad Lietuvos 
kaip pirmosios antrojo pasaulinio karo aukos, o drauge ir 
Latvijos bei Estijos likimas nebūtų tuose pasitarimuose 
tylomis apeitas. Reikia daryti visa, kas galima, kad jv 
repriMausomybės būtų atstatytos ir kad tas klausimai 
būtų iškeltas ir Jungtinių Tautų Organizacijoje.

Artėja Vasario 16-ji —Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo diena. Yra būtina, kad tos šventės pa
minėjimas praeitų sutartinai ir paveiktų vietinės visuo
menės nuotaikas pavergtųjų tautų naudai.

Amerikos Lietuvių Tarybai atstovavo jos valdybos

Nemažai turime tokių, ku
rie dedasi dideliais žino
vais, kaip reikia mūsų vy
riausias politines organiza
cijas sutvarkyti, kad laisvi
nimo darbas sklandžiau ei- 
;ų. Jie yra siūlę ir dabar dar 
siūlo keisčiausių pasiūlymų. 
Ypač mėgsta jie suniekinti 
politines partijas ir jas "nu
rašyti į nuostolius,“ kaip at
gyvenas, šiems laikams ne
betinkamas. Todėl tiems 
"reformatoriams“ negeras 
nei Vlikas. nei Altas.

Tokių "reformatorių“ y- 
pač netrūksta bendruomeni
ninkų tarpe. Nors Bendruo
menė sukurta lietuvių išei
vijos kultūros reikalais rū
pintis, bet šie karingieji nori
viską į savo rankas paimti? 
ir viskam vadovauti. Taigi j 
ir Vlikui, ir Altui, ir kt. j

Vienas paskutinių tokių J
"reformatorių“ dr. Jonas Į 
Grinius Tėviškės Žiburių • 
Nr. 2 išspausdino straipsnį,] 
pavadintą "Lopyti ar refor-j 
muoti? Lietuvos laisvinimo

ateitis.“ Jis ten šitaip pori
na:

"...reikia Lietuvių Bend
ruomenei duoti lemiamą 
svorį VLIKe. Jai ten neuž
tenka trijų ar penkių atsto
vų. Jai reikia dviejų treč
dalių atstovų, kad galėtų į 
VLIKą pasiųsti visų pa
kraipų jaunas jėgas, kurios 
drauge su senaisiais išmok
tų politiškai galvoti, dirbti 
ir turėtų nusveriantį balsą, 
ypač jieškant naujų meto
dų laisvinimo darbe.“

Tikrai vertas daktaro 
laipsnio pasiūlymas! Vlike 
siūlomas lemiamas svoris 
tiems, kurie, kaip autorius 
sako, dar nemoka politiškai 
galvoti ir dirbti. Jiems neuž
tenka lygių teisių su kitais, 
jų žodis turi viską nusverti.

Tas daktaras tikrai tą 
straipsnį rašė miegodamas. 
Juk kaip galima, kad moki
nys mokytų mokytoją. Jau 
sveikas protas sako, kad tie, 
kurie politikos darbe dar 
nėra įgudę, turi iš įgudusių- 
jų mokytis, kad į tą darbą į- 

Čia verta pažymėti, kad 
ypatingų privilegjų nereika

Paveiksle matome šiuo meto labai “karštą“ vietą__
Panamos valstybę ir kanalą.

pirmininkas Leonardas Šimutis ir pirmasis vicepirminin
kas dr. Pijus Grigaitis; Lietuvos Laisvės Komitetui — jo 
pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas ir sekretorius Vytau
tas Vaitekūnas; Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui — pirmininkas dr. Antanas Trimakas ir vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas. Be jų, pasitarime dalyvavo Lietu
vos generalinis konsulas New Yorke Jonas Budrys.........

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

s tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

lauja net tos "jaunosios jė
gos“, kurioms dr. Jonas Gri
nius pasišovė atstovauti. 
Juk į Altą jau įėjo lygiomis 
su kitais teisėmis Studentų 
Sąjunga ir santariečiai. o ne 
tiktai seniai dirba ir Vlike.

Atvirai kalbant, dr. Jonui 
Griniui juk visai kitos "jau
nos jėgos“ rūpi. ir tik jų 
"nusveriančių balsu“ jis sie
lojasi.

BENDRADARBIŲ ŽINIAI

Kai "Keleivyje“ pasirodė 
pranešimas, kad drg. Ja- 
nuškiui mirus aš atėjau 
dirbti ’ Keleivio“ redakcijo
je,'senesnieji bendradarbiai 
pradėjo savo rašinius adre
suoti man. Bet aš buvau ap 
siėmęs pagelbėti redakcijai 
tik laikinai, kol atsiras kas 
kitas. Ir dabar jau atsirado 
Apsiėmė drg. J. Vilkaitis 
ilgametis "Keleivio“ bend 
radarbis ir gabus žurnalis
tas. Aš vėl nuo redakcijos 
atsipalaidavau ir rašinėju 
namie. Todėl visus redakci 
jai skiriamus dalykus pra 
šau adresuoti tiesiai jai, bet 
ne marų nes aš gyvenu kitur 

Draugiškai
S. Michelsonas

KAILIAI, KURIE 
NIEKAM NETINKA

Žymus komunistas Pav- 
lov papasakojo komunistų 
partijos centro komiteto po
sėdy apie vieną fabriką Vla
dimiro mieste, kuris išdir 
ba karakulius. Tie kailiai e- 
są tokie sunkūs, kad juos te 
galėtų nešioti tiktai atletai. 
Be to, jie turi ir kitą "nuo
stabią savybę“: drėgnam 
orui esant, jie taip dvokia, 
kad to kvapo niekas negali 
pakęsti. Aišku, niekas tokių 
karakulių ir neperka. Fab
rike tų kailių susikaupė net 
400,000 jardų.

Fabriko vadovybė tada 
nutarė, kad tie karakuliai 
bus tinkami vaikų kailiniu
kams.

Šitaip dirba "pažangioji“ 
komunistu technika.

Iš žmonijos istorijos 
Auschwitz vardas amžius 
neišdils. Vokiškojo nacizmo 
metais čia buvo įkurta pilna 
to žodžio prasme žmonių 
žudykla, ypač veikusi karo 
metu. Čia tūkstančiai žmo
nių ne vien tik kankinami- 
iadu marinami, bet ir degi
nami specialiai tam reikalui 
pastatytose krosnyse. Vidu
ry tos nfūrios įstaigos kiemo 
stūksojo kartuvės, kur kas
dien kybojo po keletas pa
kartųjų.

Čia buvo naikinami visi 
tie, kurie viešai kaip nors 
priešiškai pasireiškė na
ciams. Be to, ir tų tautų 
žmonės, kurie pagal hitleri
nę teoriją iš viso neturėjo 
teisės gyventi — pirmoj ei
lėj žydai, čigonai ir kiti. Čia 
pro kaminą dūmais išėjo žy
dai, lenkai, čekai, rusai ir tt. 
Tiksliai nėra apskaičiuota, 
bet spėjama, kad toje žmo
nių skerdykloje buvo vie
naip ar kitaip nužudyta dau
giau kaip milionas žmonių.

Pokario metais Vakarų 
Vokietijos vyriausybė pra
dėjo rankioti nacius, pasi
žymėjusius tais niekšingais 
darbais. Nelengva buvo 
juos surankioti, nes vieni 
spėjo užsienin pabėgti- kiti 
pačioje Vokietijoje klasto
tais dokumentais apsigyve
no. Nemažas tokių žudikų 
skaičius buvo įstojęs į Pran- 
zūzijos svetimšalių legioną. 
Kiti mirė. Todėl tik maža 
dalis tos stovyklos didesnių 
ar mažesnių viršininkų te
pavyko sugauti ir jiems by
las iškelti. Kai kurie jų jau 
buvo nuteisti Lenkijoje. 
Šiuo metu Frankfurte (Vo
kietijoje) teisiami 22 asme
nys, buvę tos stovyklos atsa
kingi pareigūnai.

Ir įdomu, kad kai kurie 
jų akiplėšiškai ginasi, nesi
jaučia kalti, o vienas iš at
sakingų tos stovyklos parei
gūnų sakosi, kad pačioje 
stovykloje jis nesilankęs ir 
nežinojęs, kas ten dedasi, 
netgi nesąs ir tų kartuvių 
matęs. Tai Robert Mulka.

Kaip jau minėta, dabar 
toje Auschwitzo byloje tei
siami dar tik 22 vyrai, gi 
tarnautojų stovykloje būta 
net 3,000. Tardymo byla su 
sideda iš 88 knygų, kaltina 
masis aktas yra 700 lapų.

Auschwitzo bylos nagri
nėjimas prasidėjo gruodžio 
22 d. Vien tik liudininkų to
je byloje reikia apklausinėti 
keli šimtai.

Tos stovyklos didžioji 
pabaisa buvo • jos viršinin
kas Richard Baer, pereitą 
vasarą miręs..

Įdomu, kad iki tos bylos 
užvedimo dalis dabar kalti
namųjų turėjo tarnybas V. 
Vokietijoje, gyvendami pa
dirbtais pasais ar kitaip sa
vo tapatybę užslėpę.

Visiems teisiamiesiems 
gresia mirties bausmė, bet 
V. Vokietijoje mirties baus
mė panaikinta. Jos vietoje 
nusikaltėliai baudžiami ka
lėti iki gyvos galvos.

Kaip pačios Vokietijos, 
taip ir užsienio spauda ta 
byla yra susidomėjusi, turi 
ten savo korespondentus, 
kurie seka bylos eigą.

Teismas ir teismo proku
ratūra stengiasi atkurti pil
ną tos stovyklos vaizdą: 
kaip kaliniai buvo kankinti-

badu marinti, karti, deginti 
ir kas buvo tų visų kančių 
vyriausias kaltininkas.

Ar daug Auschuitzo sto
vykloje buvo kalinama lie
tuvių. tikslių žinių neturime, 
bet joje kurį laiką buvo ka
linamas ir VI. Sidzikauskas, 
žymusis Lietuvos laisvinimo 
bylos judintojas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirminin
kas.

Okupacijos metu- ameri
kiečių, anglų ir prancūzų 
teismai nuteisė 5,006 nacius, 
o vokiečių teismai iki šiol y- 
ra nuteisę 5.426. Yra nuteis
tų Lengijoj ir Sov. Sąjungoj 
bei Rytų Vokietijoje.

PRANCŪZIJOS
SOCIALISTŲ POSŪKIS

Prancūzijos socialistų par
tijos sekretorius Gui Mollet 
linkęs kai kuriais klausi
mais pradėti aiškintis su ko
munistais, liet tik per spau
dą.

1965 metais bus Prancū
zijos prezidento rinkimai. 
Jau kyla reikalas tiems rin
kimams pasiruošti. Tai nori
ma išsiaiškinti su komunis
tais. ar būtų galimas su jais 
kuris- nors bendradarbiavi
mas.

Gui Mollet tam netiki, bet 
per spaudą norima aiškintis.

Prancūzijos socialistams 
labai įautius toks klausi
mas: jei socialistai ir komu- 
nistai bendromis pajėgomis 
parlamentariniu keliu įsiga
lėtų valdžioje, ar būtų gali
mas tolimesnis su komunis
tais bendradarbiavimas?

Komunistai yra vienparti
nės sistemos šalininkai, tai 
jie ir tada nepakęstų greta 
savęs socialistų. Jei komu
nistai atsidurtų valdžioje, 
tai socialistų veikimas būtų 
ne tik draudžiamas, bet jie 
būtų ir suiminėjami, kaip 
tai vyksta dabar sovietinės 
santvarkos šalyse.

Pereitais metais Maskvo
je viešėjusi Prancūzijos so
cialistų delegacija pačiam 
Nikitai Chruščiovui atvirai 
tą klausimą uždavė. Chruš- 

’čiovas pradėjo tik išsisuki
nėti ir į tai tiesioginio atsa
kymo nedavė.

Dabar norima iš Prancū
zijos komunistų gauti atsa
kymas į tą rūpimą klausimą. 
Nuo vieno ar kito atsakymo 
priklausys ir socialistų apsi
sprendimas, kokios veikimo 
taktikos laikytis su komu
nistais. kurie vis dar peršasi 
su savo "bendru frontu“ 
prieš reakciją.

Šiandien, kada prieš 10 

metu miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmesta* ii 

mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —r

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

JUOZAS STALINAS 
Kaina 25 centai.

o



Nr. 4 1964 m. sausio 22 ur.EL.i V lu, J(J. DUS 1 v 7l trečia?

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEKLA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS KUONOS NEPRAŠO.

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE. MD.

Apiplėšė Bačanskienę

Sausio 3 d. BaČanskienei, 
einant vakare iš a.a. O. Ma
lakauskienės šermenų, nu
tykoję iš užpakalio trys 
juodukai Poppleton gatvėje 
ištraukė rankinuką (pinigų 
buvę tik pusantro dolerio) 
ir dar įspyrė. Krisdama ant 
apledėjusio šaligatvio, nu
kentėjusi dar išsisuko koją.

Tokių užpuolimų Balti- 
morėj dabar būna kasdien 
4-6. Miesto policijos virši
ninkas budėjimą gatvėse 
ketina sustiprinti, atimant 
nuo kitų mažiau svarbių už
davinių 150 policininkų.

Tą pačią savaitę nuo vie
tinio lietuvio' automobilio, 
pastatyto vidurmiety, buvo 
bevagia žiemines ratų pa
dangas. kaštuojančias po 25 
dol. Savininko užklupti, va
gys pabėgo, bet nuo vieno 
rato jau buvo spėję padan
gą numauti. Ją Įsimetę į ne
toli stovėjusi sunkvežimiuką 
ir nuvažiavo. Nukentėjusis 
pasiskundė tame bloke bu
vusiam policininkui. Šis pa
siteisino, kad anoji gatvės 
pusė. kur stovėjo sunkveži
mis, priklauso ne jam, o jau 
kitam „patrolmanui“...

Serga Nadas Rastenis

Sausio 3 d. vakare adv. 
Nadą Rastenį namie ištiko 
širdies priepuolis. Skubiai 
pakviestas gydytojas St. 
Ankudas pašaukė greitosios 
pagalbos mašiną, kuri nuga
beno Šv. Agnietės ligoni
nėn. Jo žmona, taip pat vei
kėja,’ Liet. Moterų Piliečių 
klubo pirmininkė, tuo laiku; 
buvo išvykusi į Clevelandą, 
i brolio laidotuves. Ligonis 
pamažu taisosi.

G-nis

BRANCH, MICH.

Žuvo abu Bimbos

Gruodžio 13 d. Jonas ir 
Marija Bimbos išvažiavo Į 
Ludingtono miestą šio to 
Kalėdoms nusipirkti. Jiems 
grįžtant namo keliu Nr. 10, 
lengvasis automobilis, no
rėdamas aplenkti sungveži- 
mį. trenkė į Bimbų automo
bilį taip smarkiai, kad Bim- 
bienė buvo užmušta vietoje, 
o Bimba sunkiai sužeistas. 
•Jis, pasirgęs ligoninėje 19 
dienų taip pat mirė.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................  $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
3?,000 žodžių. 583 puslapiai, 
kaina ...................... - $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na ........................... 54.00

Abu Bimbos buvo stam
būs ūkininkai. Jie turėjo sa
vos žemės 200 akel ių ir dar 
tiek pat nuomojo, laikė 75 
karves. Bimba ūkininkavo 
vienas su posūniu Jonu Le- 
vonu.

Bimbų sūnus turi Luding- 
tone krautuvę, o duktė Zo
fija Rice gyvena Chicagoj. 
Bimbos brolis Juozas gyve
na Kalifornijoje.

Mirė netekęs pinigų

Jonas Daftartas buvo su
sitaupęs 11,000 dolerių ir 
juos padėjęs banke savo ir 
sūnaus vardu. Kai jam pri
reikė pinigų, nuėjęs į banką 
savo sąskaitoj berado 83 
centus, o kitus jau buvo iš
ėmęs sūnus, gyvenąs Louisi- 
anos valstijoje,

Daftartas taip susijaudi
no, kad gavo širdies smū
gį ir gi-uodžio 25 d. mirė.

J. Daftartas gyveno Dea- 
born, Mich., ten ir mirė.

Turime sergančių

Sunkiai serga Vincas Ga- 
tauskas ir M. Ruzminienė, 
guli Ludingtono ligoninėje.

Petras Spurgis

GARDNER, MASS.

Šv. Petro Ur-jos valdyba

Paskutiniajame susirinki
me išrinkta šitokia valdyba: 
pirm. Vincas Višniauskas, 
vicepirm. Aleksas Juška, 
kasin. Antanas Kraskaus- 
kas. sekr. Gediminas Pane
vėžys, fin. sekr. Aleksas Na- 
kutis, marš. Julius Genis, 
iždo glob. Antanas Žilis ir 
Bronius Kukauskas, knygų 
perž. .Juozas Bekeris ir Ka
zys Genaitis.

Metinę vakarienę nutarta 
rengti balandžio 4 d..

Draugija žengia į 58-sius 
metus.

Mirė
Sausio 12 d. mirė Elzbie

ta Žurauskaitė-Zabielienė, 
79 m. amž., kilusi iš Biržų, 
palikusi vyrą Klemensą, sū
nų Bronių Daukantą ir duk
terį Emiliją Aholą. Velionė 
palaidota sausio 15 d. šv. 
Jono kapinėse.

Prieš pat Kalėdas mirė 
Antanas šapranas, 48 m. 
amž.. čia palikęs žmoną Zu
zaną Šimkutę, sūnų ir 2 duk
teris, o Lietuvoje tėvus.

Puidų sukaktis

Puidos sausio 12 d. duk
ters namuose minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 m. 
sukaktį.

Gamiškis

M. MILIAUSKIENĖ 
VAŽINĖJASI

Sena Keleivio skaitytoja 
M. Miliauskienė su savo 
dukterimi ir žentu iš Sag- 
harbor. N.Y.. pasileido Į va
karus. Kalėdas ji praleido 
Akrone. Ohio, savo vaikai
čio šeimoje, o šiuo metu ii 
sisi Tucson, Arizona. Vasa 
rio mėnesį žada pasiekti Ka
liforniją, Meksiką ir apie 
kovo vidurį grįžti namo.

Malonios kelionės!

Iš dešinės ikairę: Italijos prezidentas Antonio Segni. jo žmona. JAV prezidento 
žmona. JAV prezidentas Lyndon Johnson. Prez Segni dvi dienas lankėsi \Vashing- 
tone ir aptarė su JAV prezidentu abiem valstybėm opius klausimus.

YRA NORINČIŲ 
ATVYKTI į JAV

Tarp daugelio tiesioginės 
šalpos darbų Balfas padeda 
po pasauli išblaškytiems lie
tuviams atvykti į Ameriką. 
1964 m. sausio 1 d. Baifo 
Centre dar buvo neužbaig
tos 245 lietuvių imigracinės 
bylos.

Dauguma jų laukia eilės 
(kvotos), kiti yra užkliuvę 
dėl ligų ar kitų bėdų, ir ten
ka jiems pagelbėti kuo tik 
galima. Visi turi Baifo afi- 
davitus, kurie su mažom iš
imtimis pripažįstami viso 
pasaulio JAV konsulatuose- 
nes Balfas registruotas De
partment of State (Nr. VFA 
033).

Platesnei lietuvių visuo
menei gal bus įdomu žinoti- 
iš kur tie lietuviai nori at
vykti į Ameriką. Čia patei
kiama ta informacija:

Iš Vokietijos — 76, Ang- i 
lijos — 41, Kanados — 16, 
Australijos — 15, Argenti
nos— 14. Kolumbijos—11, 
Brazilijos — 10- Lenkijos— 
10- Venezuelos — 8- Pran
cūzijos — 6- Austrijos — 3. 
Belgijos. Chilės ir Italijos 
po 2. Po vieną lietuvių šei
ma nori atvykti iš Rodezi- 
jos, Danijos, Kubos- Čeko
slovakijos. Peru- Algerijos, 
Panamos- Ispanijos. Kur tų 
lietuvių nesama 1

Paskutiniuoju laiku Bal
fas daugiau ar mažiau tal
kino 24 atvejais lietuvių i- 
migracijai iš Lietuvos. Deja. 
ši imigracija gana sunki. 
Nors JAV ambasada mielai 
duoda lietuviams vizas, bet 
rusai neduoda užsienio pa
so. Migracijai iš Lietuvos 
Balfas tik padeda, pats by
lu neveda, nes tai nepatiktų 
okupantams ir Baifo atviras 
tarpininkavimas tiktai pa 
kenktų norintiems atvažiuo
ti Į JAV.

Kun. L. Jankus,
Baifo Reikalų Vedėjas

B ALFO 1,554 SIUNTOS
Per 1963 m. Balfas pa

siuntė atskiriems asmenims! 
1 -554 siuntinius. Iš ju į Lie
tuva—Sibirą 333, i Lenkijai 
1,144.

Visu pasiustųjų siuntinių 
vertė $51,588.

Mirė kun. J. Misius

Mirė ilgesnį laiką sirgęs 
širdimi kun. Jonas Misius- 
80 m. amž., ir išvežtas į 
Pittsburghą palaidoti- nes 
ten ilgesni laiką gyveno.

J. Narūnės Sutemos

Miami mieste gyvenant: 
poetė J. Narūnė-Pakštienė 
savo lėšomis išleido eilėraš
čių rinkinį Sutemos. Tai 
dienoraštiniai posmai- pa
švęsti a.a. prof. Kazimiero 
Pakšto atminimui. Išrinkti 
pinigai už parduotas kny
gas bus pirmoji auka prof. 
K. Pakšto monografijai iš
leisti. Knygos kaina $1.50.

Pampink nažis^mu* 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

PLB PIRMININKO J. BAČIŪNO PADĖKA

Viso laisvojo pasaulio lietuviams reiškiu nuoširdžią 

padėką už gausius sveikinimus- Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga pareikštus PLB Valdybai ir man asmeniškai.

Linkėdamas sėkmingų 1964-jų metų- kviečiu visus 

PLB-nės narius talkon, prašydamas patarimų ir paramos- 

kad bendromis jėgomis sudarytume vieningą ir pajėgią 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Juozas J. Bačiūnas,

PLB pirmininkas

MIAMI, FLA.

Septynių metų mirties 
sukaktis

A X TANAS B A B R A V I< IV S

Brooklvn, X. Y.
Mirė 1956 metų gruodžio 29 

dieną 6:15 vai. vakaro. Gimęs 
1990 m. Lietuvoje. Prienų pa
rapijoje. Marijampolės apskri
tyje.

Palaidotas 1957 metų sausio 
2 d. Brooklyne, Greenwood ka
pinėse.

Paliko nuliūdę: sūnus Kazi
mieras. duktė Aldona, brolis, 
pusbroliai Bobeliai—Onos Ka- 
pačiūtės sūnus, gyv. Shenan- 
doa’n, Pa., pusbroliai Kapoėiai 
ir pusseserės, sūnūs ir dukros 
Antano, Juozo, Petro, Mykolo 
ir I.aurvno Kapočių bei jų šei
mos. trimę Pa., USA. Pussese
rės Banionytės Marė. Ona ir 
Elzė. srimę Lietuvoj. Skirptiš- 
kės kaime. Dukros Ievos Kapo 
čiūtės ir Lauryno Banionio gi
minės pageidaujami atsiliepti 
šiuo adresu: Joe Babravičius. 
3152 So. Emcrald Avė., Chica- 
eo 16. TU. Taipgi brolio vaikai 
Pgb.. Pa., ir giminės Aleksynai 
Amerikoj. Lietuvoje brolio ir 
sesers sūnūs.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėje.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė ir brolis 
Juozas Babravičius ir 
kiti Riminės čia ir 
Lietuvoje.

Biuletenį gausite iš 
A. Navickaitės

Kaip žinoma, solistė Ani
ta Navickaitė-Karns kas 
mėnesį išleidžia Miami lie
tuvių kolonijos biuletenį. 
Jo kaina $1 metams. Jį gali
ma užsisakvti šiuo adresu:* e
Mrs. A. Navickis, 1777 Me- 
ridian Avė., Miami Beach. 
Fla.

iŠ KANADOS.
TORONTO, ONT.

Lietuvio komedija 
televizijoje

žinomu veikėjų Ancevi- 
čių iš Oakvjlle sūnus Jonas 
Ancevičius- Toronto univer
siteto studentas, parašė ko
mediją iš naujųjų išeivių gy
venimo. Kanados CBC tele
vizijos stotis tą komediją 
nupirko ir pasirašė sutarti 
ją rodyti televizijoje. Kada 
tai bus, dar nežinoma.

Kita J. Ancevičiaus kon
kurse premijuota komedija 
jau ruošiama vaidinti uni
versiteto Hart House patal
pose sausio ar vasario mėn. 
Negriukės rolę vaidins Ka
nados generalgubernato
riaus Vincent Massey anū
kė. Generalgubernatoriaus 
brolis Raymond Massey yra 
žinomas televizijos akto
rius. pagarsėjęs dr. Kildare 
dramos dr. Gillspie rolėje.

Ir Lietuvoje jaudinosi 
dėl Kennedžio mirties

Medicinos studentė iš 
Kauno rašo:

"Mes labai sujaudinti dėl 
p. Kennedžio mirties. Aš ir 
visa Lietuva visą savaitę ne
atsitraukėme nuo radijo im
tuvų. Trumpai matėme te
levizijoje laidotuves.*4

J. N.

Dailininkui V. Vizgirdai 
60 pavasarių

Sausio 14 d. Bostone gy
venančiam mūsų dailininkui 
Viktorui Vizgirdai sukako 
60 metų amžiaus. Spręsda
mi iš jo žydinčios gamtos 
peisažų, mes ir jo metus bū
tume linkę skaičiuoti pava
sariais, nes tai labiau pritin
ka amžinai jaunai kūrėjo 

! sielai ir dar neženklina net
gi kūno senatvės.

Šį apvalų skaičių pereitą 
antradienį jam kiek priminė 
bostoniečių bičiulių būrelis, 
jo puošniam bute sugiedo
damas „Ilgiausių metų!“ ; 
Bet ir šita iš esmės nemalo
nia apeiga nepavyko mūsų, 
dailininko nei nuliūdinti, 
nei įveikti jo sąmojaus.

Esą, jeigu jis būtų baleti= 
ninkas, tai jo meną gal jau 
būtų pribaigęs lumbagas-; 
jei dainininkas — gal jau 
būtų gerklėje įsigiedojęs i 
pieputį. o jeigu užgimęs sul
tinga moterimi- tai visai ne
žinia, kas iš jo per 60 metų 
būtų belikę... Gi dailininkui 
amžius nė kiek nekenkia. 
Be to, vyresniam net pato
giau, nes mūsų visuomenei 
lengviau atleidžia jaunat- Į 
viškas išdaigas, o garbė su, 
metų skaičiumi, pagal mūsų 
papročius, automatiškai di
dėja- netgi nieko reikšmingo 
per visą amžių nenuveikus.

Bet dailininkas Viktoras 
Vizgirda yra daug veikęs ir 
savo talentu dar daugiau 
nuveikęs, tad ir garbę pats’ 
sau nusipelnęs, štai tik kele- į 
tas jo stambesnių gyvenimo ■ 
momentų.

Jis gimė Domininkoniš- 
kės kaime, Kauno apskr., 
1926 m. baigęs Kauno meno 
mokyklą, nuo 1927 m. studi
javo tapybą Paryžiuje. 1936 
m. buvo Lietuvos dailinin
kų s-gos pirmininkas, 1941- 
43 m. Vilniaus dailės akade
mijos direktorius, 1947 m.
Lietuviu dailės instituto di-£

rektorius- Ecole dės Arts et 
Metiers tapybos studijos ve-, 
dejas Freiburge- Vokietijoj.

Dail. V. Vizgirda jau nuo Į 
Kauno meno mokyklos lai
kų yra gyvai dalyvavęs jau
nųjų menininkų judėjime-' 
organizavęs modernistų są
jūdi Lietuvoje, kovojęs 
prieš apstirusias senosios 
dailininkų kaitos pažiūras, 
dalyvavęs parodose Lietu
voje ir užsieny. Jis Kauno j 
meno mokykloj yra gavęs 
medali už tapybos darbus. 
1938 m. Dailininkų sąjun
gos parodoje premiją už 
neisažą, 1948 m. Tremtinių 
bendruomenės premiją Ha- 
prasigyvenusių tautiečių re- 
nau, Vokietijoje. Jo tapybos 
darbų yra Vilniaus dailės 
muziejuje- M. K. Čiurlionio

galerijoje Kaune. Rygos 
dailės muziejuje ir kt. Dau
gelis jų ir čia- JAV, puošia 
zidencijas ar meno mėgėjų 
butus- visada atkreipdami į 
save svečio akį.

Gyvendamas JAV, dail. 
Viktoras Vizgirda rengė sa
vo kūrinių parodas Bostone, 
Chicagoj ir kt., dalyvavo pa
rodose Kanadoj, visur susi
laukdamas iabai teigiamo 
ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių kritikų įvertinimo.

Meno kritikas Edgar J. 
Driscoll dar 1958 m. Boston 
Globė apie jį rašė:

„Iš tikro, dailininko dar
bai yra stiprūs- galingi- pui
kiai suderinti ir nuostabaus 
grožio gamtos gyvybės liu
dytojai. Peisažai, naturmor- 
tai. pertekę turtingų, prino
kusių vaisių- ir žydinčių gė
lių studijos — tai dalykai, 
apie kuriuos jis kalba... Tai 
viena labiausiai imponuo
jančių šio meto parodų, la
bai sveikintino naujojo atei
vio i Bostono meno pasau
li-“

”Jis iškyla kaip jautrumo 
ir drąsaus piešinio meninin
kas, kurio dinamiškos spal
vos ir tapysena yra labai 
dramatiškos prigimtie?-“ — 
rašė Robert Taylor iš The 
Boston Sundav Herald,

Dorothy Adlov, aptarda
ma dail. V. Vizgirdos paro
dą, The Christian Science 
Monitor pabrėžia, kad —

„Jis tepa Bostono ir Nau
josios Anglijos krašto mo
tyvus su džiaugsmo nuojau
ta... Jis naudoja spalvą pa
traukliai, lygiai ir jaudinan
čiai... Jo prisirišimas prie 
primityvų formos suteikia 
jo portretams stiprumo.*4

Gi lietuviškoji spauda 
taip pat niekad nesigailėjo 
V. Vizgirdai šilto įvertini
mo- kurio jis savo kūriniais 
nusipelnė.

Reikia dar pažymėti, kad 
dail. Viktoras Vizgirda, yra 
sukūręs ir Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūrio vaidini
mams visą eilę dekoracijų, 
tam paaukodamas ilgas va
landas ir sambūrio darbą le
miamai paremdamas- ir su 
šio sambūrio spektakliais y- 
ra apvažinėjęs ilgiausius ke
lius ligi Nevv Yorko, Chica
gos ir Kanados, niekad ne
pavargdamas.

Platesnės lietuvių visuo
menės rengiamas dail. Vik
toro Vizgirdos pagerbimas 
bus Kultūros Klube- Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
sausio 25 d.- kur apie jo kū
rybą kalbės dail. prof. V. K. 
Jonynas iš Nevv Yorko.

O mes jam šiuo tarpu te
norime palinkėti dar daug 
dvasios pavasarių ir po šio 
miamai paremdamas. Ar su 
kakton įsišokėjusia tempe
ratūra, ar diegliais tarp šon
kaulių sąvaržų, jis visada 
kaip nesižiūrimas vaiduok
lis lakstė dekoracijų rūsiuo
se nuo sienos ligi sienos- vis 
kaldamas, pjaudamas, gręž
damas ir tapydamas kairią
ja ir dešine. Be to- jis su 
šešiasdešimtojo visiškai už
miršti. kad kadaise yra gi
męs speiguotą rumimsios 
gamtos žiemą. A.
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NET A. VENCLOVAI 
NĖRA VAISTŲ

Visokie šio krašto bolše
vikėliai, nuvažiavę i Lietu
vą su ekskursijom ir grįžę 
namo. pasakoja, kad Lietu
voj gali gauti kokių tik nori 
vaistų. Tą patį kartoja ir jų 
šio krašto spauda. O kaip iš 
tikrųjų yra, pasako ne kas 
kitas, bet rašytojas A. Venc
lova, „vie r na i“ Maskvai tar
naujantis. Jis vienam brook- 
lyniečiui rašytame laiške 
(žiūr. „Laisvę“ gruodžio 31 
d.) šitaip rašo:

„Mano sveikata pamažu 
gerėja. Aš labai dėkingas 
mūsų puikiems gydytojams- 
kurie tikrai daug padėjo rū
pestingiausiu. kokį galima 
įsivaizduoti, gydymu. Vais 
tų. kurių nebuvo vietoje, 
man atsiuntė draugai bulga
rų rašytojai iš Sofijos ir 
vengrų iš Budapešto“ (Mū
sų pabr. Kel. red.).

Taigi, net A. Venclovai 
gydyti nėra reikalingų vais
tų, o ką jau bekalbėti, kai 
suserga paprastas žmogelis! 
O tos čionykštės tarataikos. 
visokios Petrikienės, Miza- 
rienės ir kitos bei kiti, viso
mis progomis meluoja- kad 
lietuvoje gali gauti vaistų- 
kokių tiktai reikia.

Kaip žinoma, į Lietuvą 
mes negalime vaistų pasiųs
ti, nes Maskva yra uždrau
dusi, bet tokiam A. Venclo
vai galėjo jų iš užsienio gau
ti. Vadinasi, tik tau- papras
tasis žmogeli, leista gydytis 
tiktai tarybinėmis trūkžolė- 
mis.

RUSŲ PABALTY— 
PER 1 MILIONĄ

(E) Paryžiuje leidžiamas 
„Preuves“ žurnalas savo pe
riodinį dokumentacijos biu
letenį gruodžio 31 d. pasky
rė Pabaltijo kraštams ir jų 
likimui. Žurnalo vyr. redak
torius Armand Gaspard 
straipsnyje apie Pabaltijo
kraštus smulkiai atpasako
jo padėtį nuo 1940 m. Jis 
lankėsi Švedijoje ir nurodė 
kad švedai aistringai domi
si Įvykiais Afrikoje ir Azi
joje. tuo tarpu apie Pabal
tijo kraštus kalbama retai. 
Tai pastebima ne tik Švedi
joje.

Pagal autorių, šeši milio
nai estų, latvių ir lietuvių— 
tai senos tautos, o lietuvių 
ir latvių kalbos esančios se 
niausios iš dar gyvų likusių
kalbų. Nurodęs į sovietų ir 
vokiečių okupacijos laiko
tarpius, A. Gaspard pažy
mėjo. kad 1944 m. vėl su
grįžus raudonajai armijai, 
atnaujinti Pabaltijo sovie- 
tinimo žygiai, sukolektyvin- 
tas žemės ūkis, o prieškari
nio lygio jam nepavyko pa
siekti ligi šių dienų. Nuolat 
vyksta bolševikų vedama 
kova prieš vad. buržuazinį 
nacionalizmą. Dar nurodęs 
į Pabaltijo kraštuose veda
mą kovą prieš bažnyčią, į 
deportacijas bei jaunimo 
perkėlimą į plėšinių žemes 
anapus Uralo, autorius tei
gia: „dėl masinių išvežimų 
atsiradusi tuštuma užpildo
ma rusų ar slavų atvykė
liais“. Palyginus prieškari
nių metų statistiką su 1959 
m. sovietų įvykdytu gyven-’ 
tojų surašymu, matyti, kad i 
trijuose Pabaltijo kraštuose j

rusiškasis elementas iš 318. 
000 pakilo ligi 1,212,000. 
Estijoje naujieji kolonistai 
sudaro 24% visų gyventojų 
skaičiaus, o Latvijoj—38‘ 7. Į

Komunistų suvažiavimas

Sausio 9 d. įvyko Vilniuje 
XIV Lietuvos komunistų 
partijos atstovų suvažiavi
mas. Suvažiaviman buvo iš
rinkta 864 atstovai. Iš jų 
765 su sprendžiamu balsu ir 
99 su patariamuoju. Jų tar
pe buvo 580 lietuvių, 180 ru
sų, 31 ukrainiečių, 25 balta- 
• usių ir 48 kitų tautybių.

Tai rodo, kad Lietuvos 
komunistų partijos narių 
sąstatas labai mišrus ir su
važiavimo dalyvių — tik du 
trečdaliai lietuvių.

A. Sniečkus savo prane
šime suminėjo, kad šių metų 
LKP turi 69-522 narius ii 
7,968 kandidatus. Tai tiktai 
kiek daugiau kaip 2% visų 
Lietuvos gyventojų.

Visoj Lietuvoj veikia 4 
758 pirminės partinės orga
nizacijos.

Iš atvykusių į LKP šuva 
žiavimą 405 turėjo aukštąj 
išsilavinimą, kaip mandatų 
komisijos pranešime paša 
kyta, 49 — neužbaigtą aukš 
tąjį išsilavinimą- 64 — vidų 
vinį ir 93 — partinį politin. 
išsilavinimą.

Pagal užsiėmimą: 208 že
mės ūkio pirmūnai, 67 kok 
ūkiečiai ir ūkių vedėjai- 5€ 
sovietinių ūkių pirmininkai 
tary birių ūkių direktoriai
19 žemės ūkio specialistų 
200 pramonės, transporte 
darbuotojų ir kiti. Iš jų 70, 
kurie LKP nariais buvo da: 
prieš Lietuvos okupaciją.

Nuo 21-25 metų amžiaus 
suvažiavime dalyvių būta 
23. nuo 26-30 m. amžiaus — 
94, nuo 31-40 m. — 381- nuc 
41-50 . — 172 ir nuo 51-
30 m. — 75, gi virš 60 m. —
20 dalyvių.

A. Sniečkus nusiskundė 
:ad ne visi komunistai kelia 
avo idėjinį lygį. Kai kurie 
partijos rariai nedalyvauja 
isuomeniniame ir politinia 

ne gyvenime, nevykdo par 
inių įsipareigojimų, silpna 
eiškiasi gamyboje.

Apie darbo žmonių gere 
vę A. Sniečkus pasisakė 
:ek. kad pirmas rūpestis e 
•ąs žmogaus gerovė, bet ko
dą ta gerovė, taip ir likt 
neaišku. Nepasigvrė nė tuo 
liek Lietuvai primestoj bol 
evizmo santvarkoj jau U 

;erovė pakilo, padidėjo už 
darbiai ir panašiai, kaip iki 
šiol būdavo daroma. 
Apdovanojo rusų rašytojus

„Prezidentas“ J. Paleckis 
'garbės raštais“ apdovano
jo D. Brodskį, A. Prokofje- 
ą ir N. Tichonovą už lietu

vių literatūros populiarini
mą tarp kitų soviėtinių tau
tų.

Karazijos vynas klesti
Iš Anykščių gautomis ži

niomis, buvęs Karazijos vy
no fabrikas žymiai plečia
mas. Šiais metais būsią nu
griauti namai iki Troškūnų 
vieškelio ir pagal Šaltupį, 
nes jų žemė reikalinga fab
rikui.

Namų savininkams būsią 
atlyginta, bet už gautą su
mą jie kitur nepajėgs namų 
pasistatyti.

šituose namuose Cairo mieste (Egipte) posėdžiavo 13 
arabu valstybių vadovu. Jie tarėsi, kaip bendrai veikti 
prieš Izraelio planą panaudoti Jordano upės vandeni 
savo dykumai drėkinti. Arabu \alst>bės yra tam prie
šingos.

Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio negalavimai

Jau paskelbus Keleivio teikimas vis blogėja. Jų kai- 
Nr. 52 ta pačia antrašte nos žymiai pakeltos ir pa- 
straipsnį. gavau progos per- prastam žmogui neprieina- 
skaityti Chruščiovo 5 valan- mos. Matyti, stinga ir cuk- 
das užtrukusį pranešimą ko- raus. jeigu jo kaina nuo 90 
nunistv partijos centro ko- kapeikų kilogramui (2 su 
.nitetui. Tas pranešimas, be penktadaliu svaro) pakelta 
abejonės, buvo paruoštas iki pusantro rublio. Apvylė 
o nurodymais specialistų. Kuba, negalėdama prista- 
?asiraudojus tame praneši- tyti cukraus tiek, kiek buvo 
me duotais duomenimis, ap- numatyta.
skaičiavimais ir mintimis- „Pravda“ ir kiti komunis-
nors ir nepilnai galima pa- tų laikraščiai ramina gyven
.aizduoti dabartinį Sovieti
jos žemės ūkio stovi ir gy
ventojų padėtį.

1. Sunki bus ši žiema

Žiaurus buvo, Chruščio
vo žodžiais, kompartijos 
metodas Stalinui vado
vaujant. Grūdai buvo par
duodami užsieniui, nors 
krašte jų trūko, daugely si i- Jams-
čių gyventojai badmkiavo. o . .0,7 J 2. Blogai su pašarais

„Taip, draugai, faktas,
kad 1947 metais eilėje sri- Sovietijos valdovas su- 
čių, pavyzdžiui Kursko, prato, kad be gerų pašarų, 
žmonės badu mirė, o grūdus kurių pagrindą sudaro kon- 
tuomet pardavinėjo užsie- centruoti pašarai—grūdai, 
niui“, bvlojo vadas. i negalima išvystvti gyvuli-

Girdi, dabartinė valdžia Į kad ~
kitokia. Ji rūpinasi žmogų- ?IU0 atžvilgiu netolimoje 
mi ir jo gerove, todėl pirko Praeityje buvo daroma nm- 
grūdų užsienv, kad piliečiai k aifJuk jo valdymo 
bado išvengtų. ! pradžioje buvo įsakyta stai

giai pereiti nuo žolinės ūkio
Nupirkus grūdų pas kapi- sistemos, kurioj sėjomainos 

talistus, gal būt Sovietijos pagrindą sudaro daugiame- 
gyventojai galės pramisti čių žolių plotai. į intensyvų 
iki naujo derliaus, griežtai ūki, kuriam visai nebuvo 
taupant duonos vartojimą, reikalingų sąlygų. 
Komunistai jau imasi duo- TT .
nos kontrolės: žiūrima, kad ‘ „ ^remkub įsake paversti 
nebūtų duonos likučių, to- plotus ariama dirva,
dėl valgyklose mažinamos Js^kvmą lei^ėjo vykdyti, 
duonos porcijos ir už ją at- sėjamieji plotai padidėjo, 
skilai mokama- į vienas ran- b asomis nemaitinama
kas parduodama tik tiek zern| i> metų i metus rnazi- 
duonos, kiek būtinai šeimai n? derlių. Grūdinio pašaro 
reikalinga. Kolchozininkam \1S trūko. Be to, sumažėjo 
draudžiama duona šerti gy- siero ir ganiavų, 
vulius. Budri čekisto akis Privalomas įsakymas sėti 
tai seka.

tojus, kad, priėmus Chruš
čiovo cheminės pramonės 
planą, atsiras visokio mais
to pertekluis. Bet jei taip ir 
būtų- tai šita bus pasiekta 
po kelel ių metų, o žmonėms 
valgyti reišia šiandien ir at
einančiais metais.

Sunkią žiemą teks pakel
ti bolševikų rojaus gyvento-

kiaušinių. Teks palaukti 
1970 metų, kada bus įvyk
dytas naujai sugalvotas che
minis septynmetis.

Amerikos farmeriui nesu
prantama. kaip valstybė, tu
rinti tokius milžiniškus plo
tus dirbamos žemės, negali 
pasigaminti reikalingų pa
šalų, nes jie gerai nežino, 
kokia ten santvarka.

JAV vyriausybė turi daug 
rūpesčių dėl perdidelės pa
šarinių grūdų gamybos. 
1963 m. farmeriams palai
kyti ji nupirko iš jų grūdų 
60 mil. tonų. Atsaigoms su
mažinti vyriausybė mokėjo 
farmeriams po 18 dolerių už 
akrą (0.4 hektaro), paliktą 
neapsėtą grūdais. Ir tokių, 
akių, valstybės apmokėtų 
prisirinko 7.4 milionai. Bet 
ir tai glūdų sumažinimo 
klausimo neišsprendė, nes 
derliai apsėtame plote didė
ja.

1964 m. laukiamas paša
rinių grūdų derliaus 160 mi- 
lionų tonų (9.6 bil. pūdų). 
Tuo tarpu komunistų svajo
nė tėra 1970 metais pasiekti 
tik 7 su puse bilionų pūdų.

3. Vadas giria partiją 
ir save

Chruščiovas stengiasi įro
dyti kolchozinio ūkio pra 
našumą, palyginus jį su pri' 
vatiniu ūkiu, ir pateikė įdo
mių skaičių, kaip pasikeitė 
žemės ūkio produktų paruo
ša valstybei.

1940 metais kolchozai ii 
sovehozai pristatė valstybei
1 mil. 360 tūkstančių tonų 
mėsos, o kolchozininkai iš 
savo mažų sodybinių skly 
pelių, vykdydami privalo
mas duokles,—800 tūkstan 
čių tonų, tai yra daugiau 
kaip pusę kolchozų ir sov. 
chozų pristatymų. Pieno 
kolchozai ir sovehozai vals
tybei davė 4 mil. 259 tūkst 
tonų, o kolchozininkai 2 mi 
lionus 194 tūkstančius tonų 
Kiaušinių pirmieji davė 185 
mil., o kolchozininkai iš sa
vo vištelių sunešė valstybei
2 bilionus 494 milionus.

SVEIKINIMAS DRG. ST. KAIRIUI

Didžiai gerbiamam drg. Steponui Kairiui:

Mes, „Keleivio“ patikėtiniai, sveikiname Tamstą,

garbingai ir pavyzdingai sulaukusį 85-rių metų sukakties. 

Mes augštai vertiname tą faktą, kad visą savo gyvenimą 

Tamsta rūpinaisi ir vis dar tebesirūpini darbo žmonių 

reikalais, pasilieki tvirtas socialdemokratas ir uolus ko-
s

votojas dėl Lietuvos laisvės. Gaila, kad tokių žmonių, 

kaip Tamsta mes mažai teturime.

Todėl prašome priimti mūsų nuoširdžiausius sveiki

nimus ir linkėjimus. b £JU)
M. Michelsonienė, M. Strazdienė, L. Januškienė, 

V. Anesta, P. Brazaitis- N. Jonuška- S. Michelsonas, 

A. Valeika- J. Vinciūnas ir J. Sonda.

Nemokamas gydymas Anglijoj
J. VILČINSKAS

Dauguma Amerikos gy- gydytojai yra žmonės, su vi- 
dytojų nenorėtų, kad jų somis žmoniškomis silpny- 
krašte būtų įvesta kas nors bėmis. Vieni jų yra rūpes- 
panašaus į Anglijos valsty- tingi ir dori, kiti turi mažiau 
binę sveikatos apsaugą (Na- gerų būdo bruožų. Vieni iš

Trūksta ne tik duonos, bet 
ir bulvių, daržovių. Daug 
kur jau rudenį jų trūko. 
Daug daržovių sugedo blo
guose sandėliuose, supuvo 
vagonuose, nes nebuvo kur 
jų iškrauti.

Mėsos ir pieno gaminių

kukurūzus (komus) visur, 
neatsižvelgiant į klimatą ir 
neturint tinkamai paruoštų 
dirvų bei įrengimų neprino
kusiam kukurūzui suvartoti 
silosui, kad galima būtų 
gauti sultingo pašaro,—ne
davė lauktų rezultatų.

Be grūdų, nebus pakan
kamai skerdienos, pieno, j

1953 metais tas santykis 
pasikeitė kolchozų ir sov 
chozų naudai, bet tų skai 
čių čia nekartosime. Matyti 
čia paveikė Stalino lazda 
kuri išspaudė iš kolchozų ir 
valstybinių ūkių daugiau že
mės ūkio gaminių.

1962 m. panaikinus priva
lomas duokles iš privatinių 
sklypininkų, kolchozininkai 
tedavė valstybei mėsos tik 
16%, pieno 5%, kiaušinių

tional Health Service), to
dėl Amerikos spaudoj daž
nai pasirodo tuo klausimu 
bauginančių straipsnių.

Sakoma, kad anglai yra 
nepatenkinti savo nemoka
mu gydymu, kad gydytojai 
kelia triukšmą prieš valsty 
binę sveikatos tarnybą ir 
kad pagaliau ta tarnyba il
gainiui turės būti palaidota

Amerikos lietuviams, tu 
rintiems balsavimo teisę, bt 
abejo svarbu žinoti, koks i. 
tikrųjų yra tas nemokama.' 
gydymas. Pagyvenus Angli 
joje virš 15 metų, tai yra vi
są tą laikotarpį, kada pra 
dėjo veikti valstybinė svei 
katos apsauga, galima buvt 
susidaryti nuomonę, ir gali 
ma Amerikos spaudos apra 
šymus pakedenti.

Anglijoje kiekvienas gy
ventojas, vargšas ir turtin- 
gas, svetimšalis ar nuolati
nis gyventojas, Turi tęsę i 
nemokamą gydymą. Nuola
tiniai gyventojai turi pasi
rinkę savo šeimos gydyto
jus. Šeimos gydytojas pagal 
pasirinkimą gali būti kiek 
vienam šeimos nariui kitas. 
Jeigu kas suserga rimtesne 
liga, jis perduoda ligonį 
specialistui gydytojui ar pa
siunčia į ligoninę. Visą tą 
patarnavimą sergantis gau
na nemokamai. Pastaruoju 
laiku, jau valdant konserva
toriams, įvestas mažas mo-

apie 30% bendro pristatyto kestis už kiekvieną receptą 
kiekio. Kitus produktus kol- ! jeigu reikalingi vaistai- aki- 
chozininkai, aišku, pardavė; niai ar gvdomi dantys.

Įvedus nemokamą gydy. 
mą, sveikatingumas Angli-kainą, negu valdžia mokėjo

Kame čia komunistinės 
tvarkos pergalė, sunku su
prasti- bet sovietiniams eko
nomistams kliuvo už tai, 
kad jie permažai iškelia ir 
rašo apie sovietinio žemės 
ūkio pranašumą, duodami 
buržuazinei spaudai pro
gos šmeižti kolchozinę tvar
ką.

Stepių išnaudojimas kvie
čių pasėliams ir kitos skubo
tos Chruščiovo reformos ne 
tik neaprūpino krašto reika
lingais grūdais, o pastatė jį 
prie bado slenksčio. Ir vis 
dėlto Nikita Chruščiovas at
kakliai tvirtina, kad jo re
formos buvusios geros ir 
tikslingos, o stepių panau
dojimas grūdų kultūrai esąs 
tarybinės liaudies žygdar
bis, kuris ieis į isoriją.

V. S.
(Bus daugiau).

joje labai pakilo, ir iš tiki-ų- 
ių nei vienoj politinėj parti 
joj negalėtų kilti sumany
mas nemokamą gydymą pa
naikinti. Gyventojų tarpe, 
kaip teigia net Amerikos 
spauda. 89'$ yra patenkin
ti valstybine sveikatos tar

nyba.
Reikia žinoti, kad ir to

buliausioj santvarkoj gali 
atsirasti 11% nepatenkintų, 
todėl nestebėtina, kad ir 
Anglijoje yra toks nuošim
tis nepatenkintų nemokamu 
gydymu. Esama ir rimtų

jų yra labiau pasišventę sa
vo profesijai, kiti labiau rū
pinasi savo materialine ge
rove. Todėl pacientai kar
tais būna patenkinti, kartais 
ir nevisai. Jeigu gydytojai 
savo sąrašuose turi daug 
pacientų, jų laukiamasis 
kambarys dažnai būna pil
nas. Susirgusiam tenka pa
laukti pusvalandį ar visą va
landą, kol gydytojas jį pri
ims.

Per visą 15-kos metų lai
kotarpį aš turėjau tik vieną 
šeimos gydytoją, turintį 
daug pacientų. Jo laukiama
jam kambary gali nuolatos 
rasti 10-15 žmonių. Bet aš 
juo esu labai patenkintas. 
•Jis visuomet rūpestingai ap- 
klausinėja ir apžiūri, prira
šo vaistus. Jei yra reikalas, 
aplanko namuose. Kai buvo 
reikalas, pasiuntė pas spe
cialistą ar rentgeno nuo
traukai ir tt. Specialistas ir
gi be jokio vilkinimo pada
rė, kas reikalinga. Rentgeno 
nuotrauka padaryta tą pa
čią dieną.

Mano žmona turi kitą gy
dytoją — svetimšalį. Jis tu
ri mažiau pacientų, ir jo 
kambary laukti nereikia.

Tenka pasakyti, kad daug 
gydytojų ta tarnyba yra pa
tenkinti, nors jie kai kada 
yra blogam išnaudojami. 
Pavyzdžiui, moterys visai 
be rimtų priežasčių, eida
mos į turgų, užeina pas gy
dytoją ir gaišina jo brangų 
laiką.

Rašoma, kad beveik pusė 
miliono anglų laukia eilės į 
ligoninę. Gal tai ir tiesa. Bet 
reikia pasakyti, kad visi tie, 
kuriems rimtai reikalingas 
ligoninės gydymas, nuveža
mi į ligoninę be atidėlioji
mo. Ligoninėse gydymas y- 
ra pavyzdingas. Maistas 
puikus. Nėi iš vieno ligonio 
neteko girdėti nusiskundi
mų. Ir čia reikia pabrėžti, 
kad visas gydymas ir ligoni
nėse yra nemokamas.

Kai kurie gydytojai nusi
skundžia mažu atlyginimu. 
Gal čia yra kas tobulintina. 
Aplamai, kas trečiam Ang-

pnežascių. Yra nepagydo- ’^jos darbo žmogui ta dar- 
mų ligonių, kuriems jokia j kiečių partijos įgyvendinta 
sveikatos tarnyba nepadės, valstybinė sveikatos tarny-
Yra senų žmonių, kuriems 
gydytojai taip pat negali 
padaryti stebuklų. Bet yra 
ir rimtų priekaištų.

Kaip pacientai, taip ir

ba yra tikras išganymas.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

i kos doleris buvo nuvertin
tas. ši suma buvo pakelta iki 
$420.000 per metus; o kai 
1933 metais doleris buvo 
dar daugiau nuvertintas, 
kanalo zonos nuoma pakel
ta net iki $1,930,000 per 
metus, ir tiek Amerika mo
ka Panamai dabar.

— Nu. jeigu Amerika 
taip gerai Panamai už tą ka
nalą moka, tai kokio bieso 
ji daugiau nori? Kam kelia 
buntą?

— Apie tai aš paaiškinsiu 
tėvui kitąkart.

— O kodėl ne dabar?
— Todėl, kad tėvas ne

galėtum atsiminti, jei viską 
iš kaito pasakyčiau.

— Teisybė, Maiki, mano 
pometis dabar jau ne tokia 
gera, kaip seniau buvo. Nu, 
tai tebus gudbai.

KOLONIJOS TAPO 
NEPRIKLAUSOMOS

Revoliucijos 1964 metais
ANDRIUS VALUCKAS

Tokias revoliucines sva- panaudoti savo tikslams. Jie 
jones turi Nikita Chruščio-i mėgina reikalą vaizduoti 

taip, lyg taikus sambūvis 
reiškias, kad tautos turin-

pavyzdžiu, išplėšdami pro
letariniai amžiną skurdą 
naujose žemės rutulio vieto
vėse.

Kelių valandų pasikalbė
jime su Įvairių kraštų žur
nalistais 1963 m. spalio 25 
dier.ą Nikita išsiplepėjo a- 
pie savo planus, aiškiai pa
rodydamas savo dviveidiš
kumą. Iš vienos pusės jisai 
kalba apie taiką, nusigink
lavimą ir taikų sugyvenimą:

”Per pastaruosius kele
lius metus už nusiginklavi
mą, prieš termobranduolinį 
karą kovojančių tautų judė- 

Po antrojo pasaulinio ka- jjmas nepaprastai išaugo, 
ro tautų apsisprendimo tei- Neabejotina, kad visi. kam 
se pasinaudojo ir nepriklau- brangi taika, taip pat ir pa
šomomis valstybėmis tapo žangieji žurnalistai, dar la- 
42 seniau buvusios koloni- biau sutelks savo pastangas 
jos. Jos gyventojų turi nuo jai išsaugoti.“

— Alou, Maik! As jau se- dėl to, kad ji stipresne, ir 0 ‘ Mes manome, kad gali-
šeimininkauja kaip namie, j ma sudaryti Nato ir Varšu-
Todėl jie maištauja. I Tarp naujai Įsikūrusių vos sutarties šalių nepuoli- 

1 valstybių esama tokių, kur mo paktą. Toks pakus iš es-

niai tavęs ieškau.
— O koks reikalas, tėve?
— Noriu žinoti, kas yra 

Panama ir kur tokia kara
lystė yra.

— Panama nėra karalys
tė, tėve. Ji yra nedidelė res
publika Centrinėje Ameri-

— Nu, o kaip tu pats, 
Maiki, rokuoji? Ar Ameri
ka iš tikrųjų taip padarė?

— Aš nemanau, tėve. kad 
Amerika būtų padarius Pa
namai kokios skriaudos.

— Tai kokiu spasabu te-
koje, nelabai toli nuo Meksi- nai atsirado Amerikos ka-
kos.

— Sakai, ji nedidelė. Ar 
mažesnė ir už Lietuvą?

— Vienu atžvilgiu mažes
nė, kitu didesnė.

— O kaip tas gali būti?
— Už Lietuvą ji truputį 

didesnė savo žemės plotu- 
bet mažesnė gyventojų skai
čiumi. Pagal 1960 metų ap
skaičiavimą, Panamoje bu
vo tik 1,768.000 gyventojų, 
o Lietuvoje buvo apie 2,711, 
500.

— O kokios jie tautos, tie 
panamėnai, ir kaip jie kal
ba?

— Daugiau kaip pusė gy
ventojų yra mišraus indėnų, 
negrų ii ispanų kraujo. Tik
rų baltveidžių ispanų yra 
tik apie 12 iš 100. Bet visi 
kalba ispaniškai. Ar tai dėl 
to tėvas taip ilgai manęs ieš
kojai?

— Jes, Maiki, dėl to. Ma
tai, aš cekavas žmogus, tai 
norėjau davačHyvai žinoti, 
kas ta Panama per kraštas, 
kad ji susibuntavojo prieš 
amerikonus. Gazietos rašo, 
kad pasidarė regli revoliuci
ja, susimaišė dangus su že
me. Taigi- pasakyk, dėl ko 
tenai pasidarė tokia zavie- 
ruka?

— Riaušes sukėlė Pana
mos nacionalistai, tėve.

— O kas jie per vieni?
— Nacionalistai yra tau

tininkai. tėve.
— Ar tokie kaip mūsiš

kiai?
— Lygiai tokie negali bū

ti, nes gyvena kitokiose są
lygose.

— Nu, tai pasakyk, ko jie 
buntavojasi prieš Ameriką?

— Jie niršta dėl to, kad 
per jų žemę eina amerikie
čių kanalas laivams.

_ O kaip amerikiečių ka
nalas gali būti Panamoje?

_  Tas klausimąs. tėve.

nalas, ką?
— Tas kanalas, tėve. vis 

tiek vadinasi Panamos Ka
nalu, tik Amerika jį valdo, 
nes ji pati jį įrengė, jis bran
giai jai kaštavo, ir visa tai 
buvo padaryta ne smurtu, 
bet geruoju su Panamos res
publika susitarus.

— O kodėl Amerika neiš
sikasė tokio kanalo per sa
vo žemę? Ko reikėjo lįsti į 
kažkokią Panamą?

— Todėl, tėve, kad iš vi
so Amerikos žemyno Pana
moje yra siauriausia vieta 
tarp Atlanto ir Pacifiko 
vandenynų — tik apie 40 
mylių. Ir tame tarpe yra di-

vas, nes jis tiki, kad jo melo 
propagandai pasiseks su
klaidinti daugelį naujų j čios nutraukti išsivadavimo 
kraštų ir jie paseks Kubos; kovą prieš savo pavergėjus,

dar nėra nustatytas tikras mės būtų savitarpinis įsipa- 
gyventojų skaičius ir neži- reigojimas nesigriebti jėgos 
noma, kiek ten esama beras- ir negrasinti jėga. Toks pak- 
čių- ar. tiksliau tariant, raš- tas nepakenks nei vienai, 
tingų. Raštingiausi iš jų gai nei kitai pusei. Priešingai, 
Fhilipinų gyventojai, nes kiekviena bus labiau įsitiki- 
čia beraščių esama tik 37 ?<- nusi savo saugumu. Savo 
visų gyventojų. Bet yra ir i reikšme nepuolimo paktas

prieš išnaudotojus. Tai, ži 
noma. grubus iškraipymas.“ j

Tokio kvailai grubaus Ni
kitos ketinimų iškraipymo 
atsirado labai daug ypač a-! 
merikiečių žurnalistų tarpe, j 
kurie, nesuprasdami nei ko-i 
munizmo, nei Chruščiovo 
pasalūniško dviveidiškumo, 
tuoj šokosi rašyti apie naują 
erą. apie amžiną taiką ir, 
net koktu sakyti, apie ko-j 
munizmo išvidinį pasikeiti-) 
mą. nors komunistai niekad i 
neatsisakė nuo pasaulinės 
revoliucijos... Kad net kvai
liausi žurnalistai suprastų,
Nikita dar aiškiau pasisakė
kitoje vietoje: Vadinai, jeigu bolševikų

”Čia negali būti susitari-Į va^*T
mo. negali būti .atitaikymo,! tybn* v,d*u? .r'lkl,u\ Ul 
ne. kiekviena tauta turi i‘"P “• tur* k,t<“ ¥ak‘y- 
šventą tei.e į ii.ivadavimo 1 “e‘ur.1 del ‘° k;lt,n‘.‘

Puslapis penktas

i rys kolonijos Pietą Afrikoje buvo sudariusios Kno-
»’esia ir Nyasaland federaciją. Joje buvo 300,000 bal
tąją ir 9,500,000 juodąją gyventoją. Gruodžio 31 d. ta 
federacija suiro. Dabar vėl turime Pietą Kodeziją, 
šiaurės Kodeziją ir Nyasaland. Visur labai opus rasią 
klausimas. Kaip tiems kraštams pavyks tvarkytis 
ateityje, dabar sunku pasakyti.

DUONĄ IŠRADO 
MOTERIS

Paulius Sirgedas -Naujie
nose. rašydamas apie ”Kas
dieninę duoną mūsų”, taip 
sako:

kovą. už .vetimialių paver-!,vieh* Ke* .)««>?
gėjų išvarymą arba už vi- *“» .“or*. “'"L"?"
dau. pavergėjų viešpatavi-' . 1.pfle* “1*4*. -L. i "Neabejojama, kad duo-
m,,,. “ nų, tai jau kalta Amerika- J Jmo nuvertimą. 1 ♦ .. . . . ... na ir jos pagaminimo budusi ir ji turinti uz tai atsakyti...' .J . ® , , .i m-i •* .••••. j;i pirmiausia išrado moteris—Atrodytų, kad šiuos žo-į Nikita baisiai jautrus del m _
džius reikėtų pasiųsti atgal į Kubos, nes Kuba yra bolše-
pačiam Chruščiovui, nes jie; vįkinės konspiracijos lizdas 
labai tinka paskatinti Sovie-. Amerikai, 
tų Sąjungos pavergtom tau-:
tom išsivaduoti iš raudono
sios meškos gfėbio,—če-

Savo tuo pasikalbėjimu 
Nikita dar kaitą davė pilną 
teisę Vakarų Valstybėmstokių naujų valstybių, kur būtų taikos paktas tarp ša. Į kams, lenkams, rumunams, į ^ 5^ kalbėt^ a . g^vietų 

beraščiu skaičius siekia nei iin fnririAii. hrandnnlini bulgarams, lietuviams, lat-1 c .____  _____beraščių skaičius siekia net nų, turinčių 
daugiau kaip 90% visų gy- ginklą.“
\ entojų. | y-a£ kejįos ištraukos iš

Visos tos naujai įsikūru-Įilgo ir nuobodaus Chruščio- 
sios valstybės yra buvusios vo sapaliojimo apie taiką ir 
Anglijos, Prancūzijos, Bei- taikų sugyvenimą tarp vals- 
gijos ar Olandijos koloni- tybių. Atviro karo su kapi- 
jos. 'talistinėmis valstybėmis Ni-

Iš buvusios carinės Rusi-

VI aimuvsiiii; naverctuI tautu

močiutė. Mat, akmens am 
žiaus prieblandoje vyras—
tėvas buvo medžiotojas ir. 
jei kartais jis medžioklėje 
nieko neužmušdavo, tai jo 
šeima badaudavo. Tokiais 
atvejais, jau ir tuomet uo
liausia šeimos rūpintojėlė— 
močiutė,viams, estams, ukrainiečiam 1 .

į šventą* išsivadavimo karą ir 
ir kitiems. Ta šventa tei*ė'apie tų pavergtų žmonių, į-f kanų burnų, išslinkdavo iš
keleriopai tinka bolševikų J skaitant ir Rusiją, valstybi- akmeninės užuovėjos, ieško 
okupuotiems kraštams, nes nio kapitalizmo vergišką iš- 
jie išnaudojami kaip Rusi-Į naudojimą bei politinį be-
jos kolonijos, tie kraštai pa- teisiškumą. Jeigu Vakarų) jokių klajonių metu, atro- 

valstybės nesukels revoliu- (įo, ,ojj moėiutė ir bus pir- 
cijų Sovietų Sąjungos užim-lmoji pastebėjusii surinkusi 
tuose kraštuose, tai Nikita j ,r su|.ašiavusi augaių sėk.

vergti, tautos, jų žmones pa
kili nenori, nes' bijo atomi-' veMti beteisiais valstybinio 
nių bombų, kurios gali su-Į kapitalizmo vergais... Bet

nepakęsdama i<31*

dama bet kokio mėsos pa
kaitalo alkiui numalšinti.

rojo pasaulinio karo. pasė
koje Sovietų Sąjunga dar 
daugiau prisigrobė svetimų 
žemių, tarp jų Lietuvą, Lat- 

, .. » , . , . vija- Estiją, Suomijos dali,
dėlių ežerų, kas ' Moldaviją, dali Vokietijos
engvino kanalą išvesti. Ir į
.ėvas turėtum žinoti, kad ne

riakdF^asTo tmdkosbon-: - n?t‘YkdoJn?j vykdyti: ^,7in“ka“nėS nTaht“ui, oUė-
vienai tautai nebuvo suteik-) kas- uąubankadavęs j ?tU “r” PaZaduS: keldamas »-j «au jas ir pradėjusi auginti,
ta apsisprendimo teisė. Ant- savo ?U?S\SUS_1S°^. JL sisaugoti. kad bet kokio su-j Ro' kTmnuose1”110^ kaS “* būk l,ai PaSrindė Pa

kilimo atveju tuose kraštu©-! min? žemdirbystes uzuo
se niekas jiems neateis pa
galbon.

giškai nuskurdusiuose kol
chozuose nepuolimo sutarti
mis. Nikita nežada būti nei 
taikus, nei rainus. Ne, jis at
virai pasisako už pasalūniš-

su Karaliaučiaus ir Tilžė;

Pasaulis pasidarė nesau
gus ir permažas, kad jame 
galėtų piktadariškai siautė
ti pavojingi pamišėliai, užsi
likę nenubausti diktatoriai 
ir kruvinos neapykantos a-

x . i sritimis, kur iš seno gyventa
musų Amerika tą kanalą su- lietuvių jr nebata jokio ruso. 
,aivoje. Jį buvo pradėjus.) Nj>ujai Sovietj-Sąjungos
prancūzų. bendrove, U11; užgrobtose čia išvardintose 
iirbo apie 20 Ptetų lr su-j beragčiu buvo ne
rankrutayo. Tada Amerika, (, lau kai 8<;.
įtpirko iš prancūzų įrengi-j °__________________
.rus ir nutarė kanalą baigti, i SKAITYK STASIO Nū
3et Amerikai 
Kolumbija.

— Kodėl?

pasipriešino CHELSONO PARAŠYTI 
KNYGĄ: "“Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA- 

— Čia būtų ilgoka istori-j VEIKSLU. KAINA MINK i sąvokos. Jų negalima pai- 
a, tėve, bet užteks pasaky- SIAIS v IKSAIS $4.00 I nioti. Kai kas nori iškreipti 

;i, kad tais laikais Panamai K.IL1A15—$5(*» 
buvo įsijungusi į Kolumbi
ją ir buvo pastarosios val- 
loma. Todėl sutartį dėl Pa
namos kanalo reikėjo daryti 
ne su Panama, bet su Ko
lumbija. Bet ši atsisakė. Ta
da Panama nuo Kolumbijos 
atsimetė ir paskelbė savo 
nepriklausomybę. Ją palai
kė ir Amerikos karo laivy
nas. Buvo sudaryta nepri
klausomos Panamos respub
likos valdžia, kuri 1903 me
tais pasirašė ir kanalo su
tartį su Amerika. Sutartis 
davė Amerikai teisę valdyti 
Panamos kanalą amžinai,

Berlyno klausimas? Taip, 
ką karą ir revoliucijas. Tik Nikita žino apie tai, žino, 
paklausykite, kaip tas chr°-jkacĮ ten komunistai kasdien
niskas melagis kalba: ( praktikuojasi į gyvus taiki-: paštalai. Pats Nikita atvi-

''Kolenialinės pnespau- ■ nius, bet klausimą Chruš- j rai įspėja.
dos slegiamų tautų išsivada-. £įovas išsprendžia labai pa-!
vimo kova, arba kova, kuria prastaį; Vakarų Vokietija! 1
kovoja už savo išsivadavi-j turf prisijungti prie komu-* Per 1963 ,netu• Sovietų 
ma darbo žmonės šalyse. I nistinės Rytų Vokietijos... ! Sąjungoje lankėsi iš JAV 
kur viešpatauja monopolinis i paklausykite: 15,000 turistų, o iš Sovieų
Kapitalas, ir taikus sambų-j . *
vis tarp valstybių, turinčių Mes neabejojame, kad 
skirtingą socialinę santvar
ką, —tai visiškai skirtingos

taikaus sambūvio šūkį ir jį

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugicnės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi nertraiiai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. -Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

už ka Amerika užmokėjo' ta. Tai gera dovana Kalėdų pro 
Panamai $10.000.000 ir su- ir pažįstamiems. Apysako? i—
tiko mokėti kasmet po $250 
000 nuomos už žemės varto-

f P”“SR""“i ita. tat ,i.iS.srs“;»~ ““ a“”-i

mazgą, prirakinusią ir jos 
vyrą—medžiotoją prie pir
mykščio javų ūkio.“

TAI BENT PELNAS

American Telephone & 
Telegraph bendrovė pernai 
turėjo pusantro biliono do
lerių pelno.

Vakaru Vokietijos gyvento-1 
jų tarpe atsiras jėgų, kurios 
pajėgs pažaboti militaristus 
bei revanšininkus ir nu
kreipti šalį taikiu demokra
tiniu keliu, draugystės ir 
bendradarbiavimo su kito
mis valstybėmis ir pirmiau
sia su Vokietijos Demokra-} 
tinę Respublika keliu...“ j

Sąjungos į JAV tebuvo at
vykę tiktai 100.

DAR GALIMA GAUTI

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo- 
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“

1 227 psl., kaina tik $1.20.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yia svarbių ir įdomių

Kubos klausimas? Taip,)
Nikita žino apie jį, bet kal
ba jau visiškai kitaip, aiš
kiai grasindamas:

"Agresyvūs JAV sluogs- 
niai, siekdami likviduoti •

juokų ir paurimų-
kos vidaus reikalus, organi-| Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 
domą^ą al ba atekiraL Kalendoriaus kaina palieka kaip

rosra jauniems gimiraičiams santvarką, vykdydami pro- buvusi — 75 centai.
kaina S 1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. EroRcJvvav ----  >------Boston 27, Mat*.

vokacijų. sąmokslų ir eko
nominės agresijos politiką. 
Tarybų Sąjungos tautos 
kartu su jumis, ir Kubos 
priešai turi tai žinoti.“

siustiKalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadvvay------ : South Bo»*on 27, M«»».



Nr. 4. 1964 m. sausio 22 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis šeštas

gsBBsaBBKBBss^aaRaaaBffi^KS^

MOTERŲ SKYRIUS
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R. SPALIS

Dvaras

KX»«X
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(Tęsinys)
— Pirmą kartą gyvenime šis žirgas pajėgė numesti 

raitelj. — stebėjosi dėdė, išžvejodama mano tvarinį iš 
svetimų kviečių. — Jei tu paliudysi ši atsitikima, kariuo
menei jį pasiūlysiu, husarams.

— Pati nulipau, batelis atsirišo, išsišiepiau, rodyda
ma linksmą veidą, bet kai pagal papratimą striktelėjau, 
vos nesudūdavau, kaip Jerichono triūba.

Už diržo vienu pirštu dėdės kilstelta- vėl atsidūriau 
viršuje ir pirmą kartą buvau pagirta.

— Svoris labai patogus. Kaulai, matyti, padaryti iš 
pūkų. Būsi vėtyta ir mėtyta visų.

— Dėdei dar patogiau. Lietui lyjant, gali eiti po ark
liu. sausa.

— Dainininkė esi nepaprasta. Įdomu, kokią dainą‘ 
rytoj trauksi. — ir dėdė vėl pavarė savąjį.

Vėl slampinėjau iš šono į šoną- atmušdama visas savo 
minkštas dalis, šimtą kartų svirdama žemėn ir šimtą kartų 
vėl išsitiesdama. Kai pagaliau pasiekėm namus, buvau 
tiek priaugusi prie arklio, kad, rodėsi, jokia jėga neatplėš 
mano kūno. Dėdė, samdiniams rodant begalinį pasiten
kinimą. nunešė mane į lovą. ir žinojau, kad visą gyvenimą 
kojas ratu vilksiu ir nugaros neišlyginsiu.

— Tėvas man sakė, kad tik septyni kilometrai nuo 
stoties iki čia. o mes pusę dienos keliavom. — sudejavau.

— Mes tris kartus tiek padarėm, aš tau apylinkės 
grožį norėjau parodyti...

Naktį, gulėdama ant vienintelės neskaudamos vie
tos — pilvo, prisiekiau, kad dėdei neištiesiu alyvos šake
lės. Nuo dabar arba jis, arba aš.

Sapnuose išjodinėjusi visą pasaulį, rytą nuolankiai 
pasisiūliau virti dėdei pietus. Kol jis naudosis mano dar
bo vaisiais, tol galėsiu likti pas jį. Kitaip mano jautri są
žinė neleisianti tinginiauti, o kito darbo nemoku dirbti, 
be to. esu per jauna eiti į laukus.

Dėdė- raitydamas ūsus, mielai sutiko, atiduodamas 
mano dispozicijai mažą virtuvėlę.

Prisirišusi prijuostę, vaizdingai švilptelėjau, tikėda
mosi greitai pamatyti stovyklaujančius draugus, ir minti
mis jau dėjau kuprinę, skaičiavau, kiek dar dienų liko 
pramogoms.

Laikui atėjus, papuošiau stalą gėlėmis, padėjau kor
telė su ”meniu“ ir, pakvietusi dėdę. viltingai sustojau 
tarpdury, laukdama sprogimo. Perskaitęs valgių sąrašą, 
kuris, tikiu, dar nebuvo patekęs į kurią kulinarijos knygą, 
dėdė visas nušvito.

— Qerai. labai gerai, bet visą gyvenimą valgiau vie
nas ir to papročio laikausi čia. Prarandu apetitą, jei kas 
žiūri. Palik mane vieną, brangioji.

Man išėjus, jis švilptelėjo savo šunims, bet į tai ne
kreipiau dėmesio, nes be šunų jis ir žingsnio nežengė. 
Kai po valandos įpuoliau į valgomąjį, priaugo mano kojos 
prie grindų — net lėkštės išlaižytos. Stovėjau ilgokai, 
liūdnai žiūrėdama į stalą, nežinodama- ar verkti- ar juok
tis, ir jutausi tokia kvailiukė- kaip niekad. Mane pagavęs, 
dėdė gyrė išsijuosęs mano kulinarinius gabumus- kaip lig 
šiol niekas nebuvo gyręs, ir- esu tikra, niekas niekad atei
tyje nepakartos jo žodžių. Prisipažįstu, buvau kiek ap
svaigusi, lyg nuo naujo jojimo, ir kitą dieną gaminau pie
tus jau be pirmykščio entuziazmo, nors rezultatai buvo 
tie patys. Skirtumas tik toks. Lad po valandos pagavau 
dėdę srebiantį barščius su šeima. Jis aiškinosi. kad po 
mano puikių pietų juntąs tokį žvėrišką apetitą, jog negalįs 
susivaldyti, matydamas valgomąjį daiktą, kad ir mažiau 
skanų.

Ne. jis netuko, vis liko džiūsna, bet jo šunes pasibai
sėtinai augo į svorį. O kai dėdė pirko dar trečią išbadėju
si vilką, pajutau, kad pasibaigė mano svajos apie stovyk
lą. ,

Nuo tos pirmos vasaros pakito mano gyvenimas ne- 
atpažintinai. Žiemą mieste, vasarą — pas dėdę. Kartais 
ir per Velykas, Kalėdas teko nuvažiuoti. Teisybė, jis nie
kad manęs nekvietė, bet užtekdavo jam parašvti laišką 
tėvams, kad jo šunes baigia badu stipti, ir pas mus kildavo 
didžiausias triukšmas. Tėvai varu varė mane į dvarą, ne
paisydami mano širdies reikalų. Ir kiek dėl to pasimatymų 
praradau, kiek pasišokimų praleidau, kiek ašarų išliejau! 
Mat, nežmoniškai rūpėjo tas dvaras tėvams, nors aš vis

Elizabeth Taylor su Richard Burton. kurie nori susi
tuokti. bet teks dar palaukti pusę metų. Mat. Ta.'ior 
vyras Eddie Fisher nesutinka skirtis jam statomomis 
sąlygomis. Be ko kita, žmona is jo reikalauja tik 1 
mil. dolerių. Burton u savo žmona jau persiskyrė.

FAUSTAS KIRŠA
LAIŠKAS OBELAITĖMS

Sugrįžęs į namus nebepažinsiu jūsų,
Jaunutės obelaitės, lieknos kaip vamzdeliai.
Kaip balerinos šokot audrai užsisukus,
Ir Saulėn tiesėtės kaip gulbinų kakleliai.

Nukorusiom šakom brūžiuosit žemės grumstą. 
Jūs būsit motinos- sultingų vaisių damos,
Raitysit piktžoles prie gargažėtų šonų 
lr nuo žalių šakų šešėlius saulėn stumsta.

Kada pavasarį vainikais sužydėsta
Ir dar nebus manęs- kuris jus pasodino- 
Bitelėm- peteliškėm, kurmiam ir varlėkam 
Sakykyt pasakas, koks ilgesys kankina.

Pasveikinkit klevus, kurie seniai per šimtą 
Metelių pakelia, nors nežymu kad seniau 
Kiekvieną rudenį jie su mirtim paširsta 
lr kas pavasarį jaunystę išgyvena.

Pasveikinkit skylėtom sienom vežiminę. 
Pasveikinkit svirnus su durimis pavėsy:
Kai trys karaliai buvo- liko ten trys kryžiai.
Kol grįšiu į namus, grūdų nedaug turės jie.

Klojimą sveikinkit, tą pūzdrą ant kalnelio!
Kiek atmenu aš jį: nei sensta, nei jaunėja.
Ak- taip norėčiau jam per kuprą dar paploti 
Ir pasakyt: brolyt, laikykimės prieš vėją!

Jau metų tiek ir tiek tu po skvernais skylėtais 
Ne vieną šimtą žvirblių, blezdingų perėjau..
O kiek javų laikei: įkoptum į Montblaną! 
Matau tave nuo Šatrijos lig Pirinėjų!

Kaip Romoj popiežius, ir senas- ir garbingas. 
Lietuviškam sode tėvelio rūmai rymo.
Iš dūmtraukio rytais dūmalis erdvėn draikos- 
O kiemas užverstas padargais ir vežimais.

Pasveikinkit tuos rūmus, langines ir kraigą- 
Ir mirusias dvasias, kurios kasdien ten lankos, 
Nors viešpačiai nauji tuos veidus žiauriai draudžia 
Ir traiškina takus modemiškiausiais tankais.

Pasveikinkit ir tvartus su žirgais ir jaučiais- 
Nekaltus ėriukus- karvytes ir kiaulytes, —
Juk buvom mes visi vienos malonės turtas-----
Bet ten dabar gali tik vortinklius šlaukyti.

Pasveikinkit vyšnaites ir šaltinio ievą.
Telaukia grįžtančio seni vaizdai ir garsas, 
Tiktai gal nesulauks tas išdidus valdovas,
Namų šuo išminčius, kurs vadinos “Marsas*.

O grįžęs į namus- rankas iškėlęs saulėn,
Su plakančia širdim pagarbinsiu Dievulį 
Ir pabučiuosiu taip- kaip niekas nebučiavo. 
Visus, visur, kas žemėj auga arba dūli.

Prieš 20 m. sausio 3 d. 

mirė poetas ir diplomatas 

Jurgis Baltrušaitis.

Knyga yra viena svar

biausių jaunosios kartos 

auklėjimo priemonių.

kartojau, kad iš to nieko neišeis- kad aš nenoriu, neimsiu, 
tegu jis tą savo dvarą siunčia į Ameriką. Tačiau dėl šven
tos ramybės turėjau važiuoti- nors pietų dėdei jau ir ne
gaminau.

Pabaigiau gimnaziją, uždėjau studentišką kepuraitę 
ir pagaliau patikėjau, kad atgaunu laisvę, kad nustosiu 
būti sviedinys, mėtomas tarp tėvų ir dėdės. Juo labiau, 
kad, ilgai nelaukęs, pastarasis išdėstė savo kortas: dvaras 
mano, jei ištekėsiu už jo nurodyto vyro.

(Bus daugiau)

vaizdus iš žmonių gyveni
mo.

Bet kada technika pakei-
------------------ tė amatininkus-menininkus.

Advokatė M. šveikauskienė suliko atsakyti į Keleivio tai Šukos pasidalė nemeniš- 
skaitytojų klausimus teisės reikalais. Tie klausimai kos, bet tik tikslui atitinką 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus įlinkiai. Šukų gamyba buvo 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus vis daugiau mechanizuoja-

Teisės patarimai

prašome siųsti tiesioginiai šiuo adresu:
.M. Šveikauskas Attorneyat Law, 8 Belgrade Avė., 
Koslindale, Boston. Mass. 02131.

ma ir tobulinama. Dabar 
mes vartojame Įvairiausių 
rūšių šukas. Jų gamintojai 
siekia, kad šukos būtų tik 
kuo praktiškesnės.

V. Čekauskienė

LAUKIAMA METRINĖS 
SISTEMOS

Klausimas
kurios buvo tikri meno kū- 

Aš turėjau automobilio riniai. Jos buvo daromos su 
nelaimę. Mano automobilį visokiais paslėptais po 
sulamdė- be to. man sulaužė sklendėmis veidrodukais, 
koją. Už gydymą draudimo užrašais, ornamentais, pa-
kompanija apmokėjo, bet veiksliukais. Bajorai dova- ---------
už kojos sulaužymą ir dar- nodavo šukas oficialiai savo Jau -vra paruoštas istaty- 
bingumo nustojimą kompa- sužadėtinėms arba siųsdavo rp° Projektas pakeisti iki 
ni ja labai mažai siūlo ir de-’slaptai savo simpatijoms, šiol JAV vartotą matavimo 
rasi. Tačiau už automobilio Užrašai ant šukų tada buvo sistemą. Išnyks coliai, pė- 
sulamdymą nieko man ne- daugiausia tokie pat, kaip ir dos, svarai ir kita. Jų vieton 
mokėjo, res anas vairuoto- žieduose ar medalijonuose. bus įvesta dešimtainė siste- 
jas neturės reikalingo drau- būtent:. “Aš myliu tave,“ ma—metrai, kilometrai bei 
dimo. Kaip man užbaigti "Prisimink mane,“ ’Tšklau- kilogramai, 
kojos sužeidimo reikalą ir syk mane“ ir panašiai.

1600 metais buvo žiūri
ma, kad šukos būtų kuo me- 
niškesnės. Kiek vėliau dau
giau dėmesio buvo kreipia
mai medžiagos vertę. Labai

kas man turi sumokėti už 
automobilio sulaužymą?

J. M.
Worcester, Mass.

Atsakymas

Projekte numatyta ta ma
tavimo sistema, kur i jau Eu
ropoje yra įsigyvenusi,"įves
ti ne staiga. Senosios mata-
vimo sistemos pakeitimas

madoje buvo tada šukos iš nauJa brangiai kaštuosiąs, 
šviesaus vėžlio kiauto su Reikės ne tik naujus vado- 
auksu arba sidabru. | vėlius mokykloms išleisti.

1800 metais vėl buvo ma- bet ir visur kitur pakeisti 
Pirmas klausimas yra, dėl (joje daryti ant šukų viso- matavimo srityje įsigyvenu- 

kieno kaltės įvyko nelaimė. pjus ornamentus, net ištisus šią tvarką.
Jei Tamsta nekaltas ir gali_______________________________ _ _ ______________
įrodyti, kad kitas vairuoto
jas buvo nelaimės kaltinin
kas, tada ano vairuotojo 
draudimo. bendrovė turės 
Tamstai apmokėti už dar
bingumo nustojimą ir kojos LEAVJ3 YOUR TEARS IN 
sulaužvmą. Kadangi drau- MOSCOW, Barboros Armonie- 

- - nės "Kryžiaus kelių“ Sibire
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....53.95.

Kojos sulaužymas ii* dar
bingumo nustojimas:

VIIIIIW pnvnc turi cuvfi I rvt I vuz Z v v

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

specialistus , kurie šį reika
lą tvarko, tai ir Tamstai bū
tų pravartu turėti «žmogų, lietuvių išeivija Amerikoje 
kuris nusimano reikalą ir 
gins Tamstos interesus, bū
tent — vietinį advokatą.

vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais .......................................... $4.00

PASAUKTO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paroošė Anicetas Simntis. daugy- 
M žinių lietuvių rr ansrlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv 

4M psl. Kaina ........................ $6.50

Automobilio sulaužvmas: žemaičių krikštas, p. Abeiki.
istorinis romanas iš žemaičių krik

Jei Tamsta turi vadina- ’t0 ,aiku- kieti aPdarai ---- 
mąjį ”Collision insurance“, i 
Tamsta gali iš jų pareika
lauti sutaisyti automobilį.
Tamstai reikės pridėti tik
'10 rlnUvin lmiinne rirunHi DIENO J ANT. “knygnešiu karaliaus” OU aoienų, KU11UOS Cliau 11-i ęgnan<s Kipro Bielinio idomfis atsi 
mo bendrovė Tamstai grą- minimai. 464 p«i_ kaina....$e.oo 
Žins, kai išieškos pinigus iš ISO5 METAI. Kimo Bielinio ataimi- 
nelaimes kaltininko. Tačiau Kaina ..................  ...... $6.oc
jei Tamsta neturi minėto sužadėtinė j. utinio 15 tmmm 
draudimo, vienintelė išeitis pasakojimu. 1 po psi. Kaina .. $2<v

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
įurirko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang- 
llikai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
J26 pusi. kaina ..................... $5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. P* 
rašė E. Vardervelde. vertė Vardfl
sas. Kaina........................... 25 Cnt•

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai įtaisančiam. 144 
usl_, kaina ............................ $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
pal. Kaina .«••*••••••*•••• $3.00.

yra.ieškoti iš ano vairuoto
jo. kuris Tamstos automobi
li sulamdė. Kadangi jis, 
Tamstos tvirtinimu, neturi 
“property demage insuran
ce,“ manau, kad Tamsta ne
apsieisi be teismo. Geriau
sias Tamstai patarimas su
sitarti visais tais reikalais 
su vietiniu advokatu.

PIRMOSIOS ŠUKOS

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kai,:* ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
» su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

Pirmosios šukos buvo pa
ties žmogaus ranka su pen
kiais pirštais, su kuriais jis 
braukdavo per savo plau
kus. Kada jam tai nusibodo, 
tai jis pasidarė rankos for
mos šukas iš medžio arba
kaulo. Tai buvo jau akmens TIKRA teisybe apie sovietų 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................  59 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kates ..................................... 810.0C

amžiuje.
Kada buvo atrasti meta

lai, tada ir šukos pakeitė sa
vo pirmykščią rankos išvaiz
dos formą. Senovės romėnai 
darydavo šukas meniškai. 
Tada šukos buvo brangi do
vana gražioms moterims.

Šukos buvo daromos is 1 
žalvario su brangakmeniais, 
arba iš dramblio kaulo su 
aukso pagražinimais.

Ypatingai meniškas šu
kas gamindavo apie 1600 
m. Tada prancūzų amati
ninkai pagamindavo šukas, j

ALTORIŲ SEŠtLY. V. Puttao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos J vieną 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis 
Kaina ................................. $6.90

ŽVILGSNIS I PRAEITI K. Žuko f- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $ y.00.

ŪBI V va BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai Ir jdomiai n»r>-vti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
Iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .. $5 5C

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

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

KOBEI. AS NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvira nuomonė. įdomūs argnmen- 
tai. Kaina ....................... .. 20 Gn»

JUOZAS STALINAS. arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa«idares 
Rusijos diktatorių. Kaina 23 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 pusla
pių. Kaina .......................... .. tl.W

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl rrūcuo«e nė
ra vienybės. 89 psl., kaina .. $i )4

TAVO KELTAS I SOCIALTZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškinin.-nas. Kaina 25 c

DfiL LAISVOS LIETUVOS. I -etu- 
ąos socialdemokratų rasta’ dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. M’chelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaitų:................51.25

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos i; dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Ksrys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.04

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Ki-iaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyvo- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.04

ISEJUSTEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
są. ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mO- 
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai no 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
ir.itea..........................................50 Ct.

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

DEMOKRATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudingu 
knyga šių dienų klausiman.s su- 
praati. Kaina .>Oc.

Užsakymus ir pinigus prašomo siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3f E. Broudąrar ------ :------- So. Boston 27, Mi
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VIETINĖS ŽINIOS
Laisvės Varpo susirinkimas duodamu laiku. To joks ki- 

--------- tas radijas nepadaro. .
Laisvės Varpo metinis ( L. Varpas balandžio 12 

susirinkimas buvo sausio 12 d. banketu ruošiasi atžymė- 
d. Brocktono Sandaros sa- ti savo 10 metų sukakti. Visi 
Įėję. .Jame dalyvavo apie 30 susirinkimo dalyviai buvo 
sprendėjų. .Jam vadovavo ! kupini ryžto stengtis, kad L. 
P. Viščinis, pasikeisdamas • Varpas ir toliau dar garsiau 
su A. Januškevičiene. skambėtų. O tam reikia di-

Valdybofc darbų apžvalgą 
padarė P. Viščinis, o finan
sinius duomenis pranešė V. 
Beržinskas.

Metinių išlaidų buvo per 
Jas reikėjo sumokėti 

iš parengimų gauto pelno 
(beveik $2.000), sprendėjų 
mokesčio ir klausytojų mo
kesčio ($1.700). skelbimų 
($800). Pernai pajamų ne
užteko išlaidoms sumokėti,
teko imti iš atsargų.

L. Varpas čia yra vienin
telis visuomeninis radijas. 
.Jis priklauso neprivačiam 
asmeniui, bet organizacijai, 
susidedančiai iš 70 sprendė
ju, kurie išrenka valdybą 
radijo reikalams tvarkyti. 
.Jo programos yra aukšto ly
gio. Be lietuviškų programų, 
Vasario 16 ir Baisiojo Bir
želio progomis L. Varpas 
dar parūpina transliacijas 
anglų kalba stoties veltui

desnės visuomeninės para
mos. daugiau klausytojų, 
kurie sumokėtų bent po 10 
centų už klausytą valandą, 
tai yra $5.20 per metus, kuo 
gausiau lankytų L. Varpo 
parengimus, kad kiekvienas 
sprendėjas tokiu ar kitokiu 
būdu per metus paremtų L. 
Varpą bent $25, kad kultū
rinės organizacijos daugiau 
gai-sintųsi ir tt.

Į valdybą išrinkti: pirm. 
P. Viščinis, vicepirm. A. 
Andriulionis. J. Meilus ir P. 
Tvla.. sekr. V. Izbiekas, ižd. 
E. Grušienė, nariai: J. Sa
la vie jus, K. Barulis, P. Jan- 
čauskas, A. ir J. Januškevi- 
čiai ir V. Beržinskas.

Į kontrolės komisiją: A. 
Lapšys, V. Stelmokas ir J. 
Sonda.

Veteranų organizacijos administratorius John Glea- 
son įteikia prez. Johnsonui $55.20. kuriuos šis permo
kėjo. mokėdamas draudimą.

Juozas Kralikauskas, TIT- BUTAS IR KAMBARYS
i NAGO UGNIS, premijuotas ...------- - „ , ,
.nman-c kainai . Tunu išnuomoti 5 kamba-i omanas, -0o pusk, kaina Į nu ^uta jr to ^ajju pl.į.
52.o0. i imti viena pensininką savo

Vacys Kavaliūnas. KAL-‘, bute gvventi.
į NŲ GIESMĖ, premijuotas! Anna Valentine, tel. LO- 
j romanas, 201 psl., kaina, eran 4-8692. R.F.D.I. Plain- Į 52.50. |field. Conn. (4)
! Juozas Švaistas: ŽIOB- ~ '
’ RIAI PLAUKIA, romanas į Vedybos

iš knygnešio kun. M. Sida-,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Secrato eilėraščiai, 
111 psl., kaina..........$2.00

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

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

URUGVAJUS kreipti i tiesos kelią. (2 Tomo, 
1 3:16 ej. O kur galima gauti 
i Bibliją? Pas Biblijos studen- 
j tus.

Visagalis Dievas davė savo 
pa- ' pažadėjimo žodį, kad savo Mcsi- 

• ja Kristų padarys savo teisin- 
mergės 58 m. amž. Vladas'*“ vaMžios galva ir kad jis va|-

Mirė lietuviai

Pereitų metų spalio 
baigoje mirė kilęs nuo Uk-

. , .. dys pasauli teisybėje ir suteiks
\ ijūnas, O lapknčo 17 d. IS amžina gyvenimą visiems pa-

Susirinkimo pradžioj bu- Vilkaviškio kilęs 65 m. amž. i klusniems žmonėms.
• __________ r__ Y”™.,. I i Brangūs draugai, nemanykit.

GERIAUSIA DOVANA

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,

vo prisiminti neseniai mirę Y incas Liuobikis. 
muzikas V. K. Banaitis ir Abu jie buvo gero būdo, 

j poetas F. Kirša.
Po susirinkimo dalyviai lių- kurie gausiai juos palv- 

! su gausiu broektoniškių bū- dėjo j Del Norte kapines 
riu viršutinėje salėje buvo amžino poilsio, 
vaišinami.

Ž-is

kaina minkštas vršeliaiS

Gera dorai kalbėti, dar 
geriau liežuvis už dantų 
laikyti.

KNYGOS JAUNIMUI
kietai* $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva
, MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
! saka, 130 psl., kaina . . $1.80

budo”, kaina $530 į GINTARO TAKAIS, J. Na
Kipro Bielinio “Dieno- i eilėraščiai, daug Jlius-

jant’
Kipro 

metai”, kaina S6.00

itracijų, 64 psl., kaina $1.80.

Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 

' kaina ................

ravičiaus gvvenimo, 233 psl.,' Ieškau gyvenimo draugės, TŪZŲ KLUBAS : . • -p 1 į 6a m. amžiaus, tunu 2 na- ----- «kaina S2.50.
Juozas Švaistas: JO SU

mus.
. .. Paul Mitchell.

2ADETINE, premijų o ta s; Hancock
romanas Iš Vinco Kudirkos j Pa.
gyvenimo, 394 pusi kaina; 
$4.00

Tos knygos gaunamos ir
Oleivio administraciioj.

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

• ■ .... • a ■■••«*«. $3.00.
St.. YVi’kes-Barre, ■ ANGLŲ KALBOS GRA- 

14) ŠMATIKA, 215 psl., kieti vir-
----------------------- Į sėliai, kaina...............$3.50

49 No.

PARDUODAMAS NAMAS VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 201 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-j i eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

J reskewuh. 172 Elizabeth St., 2! <pas knygas galima gauti 
Api., arba 309 E. >th st. Keleivio administracijoje:

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

! ..Dėl savininko senatvės par- 
• duodam s mūrinis namas 172

Elizabeth St., Neu- Yorke, 4 bu-į 
: tai ir krautuvė, už $13,000. Gry- > 
‘ nais pinigais reikia Įmokėti j 
! $11,000. Mokesčių su draudi-!

niais apie $500, mėnesinių paja- 
mu $207. Kreiptis:. Joseph De-

' NAUJAUSIOS KNYGOS ;
■ — I
! ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 
i TO, Mariaus Katiliškio 17 
• novelių, kaina $5.00.

kad mirtino žmogaus galybė ta !
. . v... galės padaryti, žmogus turi Į 33 CAIRNLEA CRASCENT! KATRYNA, Sally 

todėl turėjo nemažai bičių-j mirti, o Dievas amžinai gyvas.*

Lai jiems būna lengva 
Urugvajaus žemė.

Urugvajuje žmonių 
kaip Lietuvoje

Pagal paskutinį gyvento-(
Urugvajuje į 

gyvena 2.556,020 žmonių.
Iš jų apie pusė. tiksliau —
1.175,114 gyvena sostinėje 
Montevideo. Nemažai gyve
na Jr kituose miestuose ir 
miesteliuose- todėl net šim
tus kilometrų pavažiavęs re-! s* pragarai, 
tai tematysi žmogų, bet už-

Ieškokite tiesos Dievo žodyje, 
kuriame ją galite surasti. Nu
statytas laikas jau pasibaigė. ' LAND. 
Dievo karalystė yra jau čia pt., 
ir Aimageddonas yra arti. Visos 
religijos yra priešingos Dievo 
karalystei. Aš prašau visus, ei
kite i Viešpaties pusę ir priim
kite tiesą ir savo Viešpatį Jėzų 
Kristų.

(Bus daugiau).

BELLSHILL 
LANARKSHIRE, SCOTT-'

Salmi-
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

Ar turi šitas 
knygas?

ADMIN1STRAC1JOS
PRAŠYMAS

PANEV ĖŽ YS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a-į 
pylinkę, 430 psl. kaina LIETUVOS

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 ’ centai.

na
ŽEMĖLAPIS kau 
.........................$0.50

jų surašymą, Skeibia: Wi!liam Shimkus
3308 Lincoln Avė. Cleveian 34. 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus. šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus. Tie-

kaina $6.00.
R;*i;nin ĮTRYS SAKALAI, Alf. Vambuto te-t matysi dideles kaimenes

j 15 pasakų ir padavimų, 186 aviu ir kitu galvijų, 
i pusi., kaina ......................$2.00 ‘ ‘ .

___  i M. Krasinskas

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž-

1
VARPAS nr. 5, daug Įdo-, 

mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

miršti parašyti ir senąjį. RUDĘNS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’. 
kaina $2.00.

i

SANDELIS VISOKIŲ

ARBATOS ir ŽOLIŲ

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... S0.35

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA-j 
GEV1ČIUS, jo gyvenimo ir J 
darbų apžvalga, redagavo j 
dr. Balys Matulionis, labai i
gražiai išleista, daug pa- Į 
veikslų, 374 psl., kaina $6. i

Jonas Aistis, POEZIJA.'
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai-l 
na $6.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša- _
ka, gražios iliustracijos. 24 į 
psl., kaina ................ $1.00 SV. RAŠTO TYRINĖTOJU 

SKELBIMAS

JDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

|i£LYNl ‘KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psL 
kaiaa ........................................ tl.BC

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa-

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95
psl. paveikslų, kaina $4.75. i veikslų, gal ten ir save pa-

Dr. Kazys Grinius. ATSI-! matysi. Kaina minkštais vir- 
M1NIMAI IR MINTYS, II' 
tomas, 336 psL, kaina $5.

j Mūris $4-00. kietais $500.

TEISMO DIENA ARTI

Biblijos studentai pataria: 
suraskite sau vienintelį kelią iš
sigelbėjimui, ateikite prie šv. 
rašto, ten rasite Viešpaties pa
tarimus, ką daryti. Pažiūrėkite 
į faktus, šiandien pasaulis eina 
prie sunaikinimo.

Brangūs draugai, matote pa
tys savo akimis, kad šiandien 
žemėje nėra teisingos valdžios. 
Tai galima spręsti ir iš Viešpa
ties Dievo žodžio. Iš jo mes ži-

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

Alė Rūta. PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas. 309 psl.. kaina .. $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina S2.50.

Vytautas Volertas, UPE

prieinamiausią kaina
KATALOGAS

Dykai siunčiamas papai 
pareikalavimą

PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, . 'TOTAITVTAT 4 T APIF ITTO 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia- AlOlaUlilMAl Ar llL JUU

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNEŠPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 
INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

BE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai. šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitų.
Mf SV SKANIŲ IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ įkainotas $36.75
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao. 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisiu.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sąrašų.

T N—A3H3WVHD
113 EAST 28th STREET - 906 

NEW YORK 16, N. Y.

PINIGAI I USSR
Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 mibliai už $10 
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 — $3.00.
Virš $35.00 — 10%

• * *
GRAMERCY — N. Y.

741 BROAD STREET -925 
NEWARK. NEW JERSEY

Siunčiami siuntiniai ir pinigai
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

fteZ^7orE^eTepKon^^^"^0598
Atidarytas darbo dienomis 9—5:30, ieot. 10—1, sekmad. uždaryta

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio;jaunasis 
krašto lietuvių istorija,
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4,00, o 
kietais $5.00.

tulaitis, 24 psl., kaina *0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psi., kaina ................ $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PAKTUOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL, 
kaina 25 centai.

KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
[ riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai

na ..................................... $0.75
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, LSDP for LITHUANIA’S
ATSIMINTAI AI nara«ė Tuo-' ^kEEDOM, parašė S. A. Vik- A1 o1.V111N1j.V1A1, pa <KtJUO-( toras. 32 nsL. kaina 50 centu 

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

nome, kas atsitiks pasauliui ne- į T£KA VINGIAIS, romanasI pastaba:
ga 1 332 psl., kaina $3.50.

Alovzas Baronas: VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na S 1.50.

tolimoje ateityje. Kame gi 
ma rasti teisingą vadovą šioje 
suspaudimo ir sumišimo valan
doje? Atsakymas tėra toks: 
Biblijoje, kuri yra Dievo tiesos 
žodis, duotas žmogui jam nu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
.tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių .r v AlUU jidžiausį 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. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalipę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikai? kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

vimo, krupo, blogo ūpo, bendro 
silpimo. inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORA L HERB COMPANY 
BON 305. (LINTON. INDIANA

DEPT. 5

rnu- t ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.00

toras, 32 psl.. kaina 50 centų
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psi., kailis .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na •••■*•••$0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

Kartu su orderiu pri- 
dųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysi me. Kanadoje 50 centų * 
ekstra.

NEPRIKLAUSOMĄ 
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

'DELKO 
LIE-i GERT

ŽMOGUI REIKIA 
IR VALGYT, dr. A.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.50 j
Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina....................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................  $1.00

J M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
i 196 puslapiai, kaina •••• • • •••• • • • ••••»••••••• <c|j| $2.oe

Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAI! SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. S0.10

EILĖS IF STRAIPSNIaI 
(Kaip avsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psi„ 
xair.a .........  .................. $0.20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ......... ................... $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A- 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .....................................  $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt, 
59 psl.. kaina ................$2.00

[MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KA? YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na....................................... $0-30

į PAPARČIO ZIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvray 
Sol Boatoa 27,
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I Mišraus choro banketas

Bostono Lietuvių Mišrus 
Į Choras, pradėdamas 1964- 
i sius metus, ruošia banketą, 
kuris įvyks vasario mėn. 2 
d. (sekmadienį) Lietuvių

Studentai rengia meno 
parodą

Bostoniečiai Bendruomenės 
suvažiavime

J. Glemžos užuojauta
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6643

Vliko Vykdomosios Tary-i 
bos pirmininkas Jonas į 
Glemža iš Vokietijos atsiun-! 
tė Kelevio redaktoriui laiš-1

L. Bendruomenės rajoni
niame suvažiavime New 
Yorke sausio 18-19 dienom 
dalyvavo Ona Ivaškienė. So
fija Galdikienė, Stasys 
Griežė-Jurgelevičius ir Juo
zas Kapočius, kuris savo au- 
tomobilium visus nuvežė ir 
parvežė.

TIKRA TEISYBE

Bostono Korp! Neo-Li- 
thuania vasario 1 ir 2 d.d. 
ruošia studentų meno paro
dą. kuri bus Tautinės S-gos 
Namuose (484 E. 4th St. 
So. Bostone). Dail. V. Viz
girda ir I. Kamantauskienė 
maloniai sutiko padėti mum 
šią parodą suruošti.

Parodoje su savo kūri
niais dalyvaus: G. Duobai
tė. B. Banaitis, P. Martin- 
kus. A. Manomaitis, G. Da- 
čys. A. Škudzinskas ir K. 
Norvaiša.

Vasario 1 d. vakare bus 
simpoziumas, po kurio — 

i vaišės ir šokiai.

ką. kuriame rašo:
”Mano gili užuojauta Bos

tono lietuviams dėl mano 
bičiulio Fausto Kiršos mir
ties.“

Pamaldos evangelikams

Susirinkimo gale buvo: Piliečių Draugijos trečiojo 
į prisaikdinta gruodžio 19 d. į aukšto auditorijoj. Pradžia 

5 vai. vakare. Bus įvairi, dar 
Bostone negirdėta, tarptau
tinė progiama. Šokiams 
gros geras orkestras iki vi- 

1 dumakčio.
Mieli tautiečiai, paskirkit 

šį vakarą pralesti kartu su 
choristais, tuo pačiu parody
kite, kad pritariate mūsų 
darbui.

V. E.

J. ROMANAS GAVO 
PER NOSJ

' iši inktoji valdyba.
Sausio 16 d. buvo pirma- Prisiminsiu dar smulkme

sis šiais metais So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos me

ną. Iš A. Young pranešimo 
buvo aišku, kad už N. Metu

nesinis susirinkimas. Jame sutikimo skelbimą Romano 
priimti 2 nauji nariai, susi-' radijui sumokėta $20. Min- 
kaupimo minute prisiminti kaus $5, o Laisvės Varpo — 
4 mirę nariai (Plechavičius, nieko. Buvo laikas, kada J. 
Varnas, Neviena ir Reinar- Romanas vienas tegaudavo 
tas). draugijos skelbimus, dabar

Iš fin. sekr. V. Stelmoko įau ga™..ir T*? sT 
pranešimo paaiškėjo, kad ^ug mažiau, bet kodėl ne-
per gruodžio mėnesi paja- duota *.k,%sk*lb™»t‘.ecla- 
mų buvo $9,595, o išlaidų Jam :'adl-iu‘- besiskelbiama 
$9.719, tuo budu nuostolio j11 sl)au °ie-
buvo $124. O kadangi pre-' 
kių mėnesio gale buvo $519 I 
mažiau, negu pradžioje, tai i 
viso labo gruodžio mėnesio •
nuostolis buvo $643. Bet čia TT . . . . .. . .
reikia priminti, kad gruo- .. sena skaitytoja
džio mėnesi sumokėte mo- Lauckle,‘e is A-
kesčių $1,595, nariams buvo• 00n«t<«: .Mass-' P'^tą
surengtas šunim - burum, PanKtad.len-' alyvk" į musų
Kalėdų eglutė. *ita‘są lr s,um?keJ° ? metų

& prenumeratą- kurią ji atve-
’ Gudrusis“ Jonas Roma- žė iš Argentinoje gyvenan-

nas pasiūlė valdybai mokėti eio Antano Avietyno.

Ir pabaltiečiai prisiminė 
Faustą Kiršą

Valdyba

Apie komunistus ją rasitt 
i Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Sovieti 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa-

Ž-ij

Iš Argentinos atvežė 
prenumeratą

Praeitame numery buvo (dėtį, kaip bolševikai paėmė 
paskelbta, kad į lx>s Ange-, vaj(j2ią, tvarko ūkį, kokia 
nuvaži^oti^elbT^ jef auto- yra darbininkų padėtis, apieSausio 19 d. buvo Naujo

sios Anglijos Pabaltiečių________
Dr-jos susirinkimas. Jame. j mobilio savininkui padėsi koncentracijos stovyklas, są- 
praeitų metų apyskaitą pa-; vairuoti. Skelbime per Idai-į . ,g laigv k tt ir tt k 
tvirtinus, išrinkta nauja j dą buvo nurodytas netikras " metu - naudin- į «
valdyba, Į kurią įeina visų telefonas. Tikra«s yra tok.: " ., . „skaityti Josliį

......... 1 EL 4-9548. Susidomėk tuo.ga ir įdomi Rantyti.
------ kaina tik 50 centų.

Šį sekmadienį, sausio 26 
d. 2:30 vai. popiet First Lu
theran Chrurch. 299 Berke- 
ley St.. bus Bostone ir jo a- 
pylinkėse gyvenantiems lie
tuviams evangelikams pa
maldos, kurias laikys kun. 
H. Dumpys.

x Šimtą metų gyvensi. 
x jeigu valgysi medų.
•5 pirkdamas pas lietuvį 
3 VICTOR THOMAS.

SAV-ON
! ROOFING and SIDING CO.»

! 469 W. Broadway, So. Boston »
! AN 8-2150 !
t •
’ DAŽOME IR TAISOME « 
• «
J Al Stecke F. Pukanasis }
} Res.: 8 Faxon St. Natick »
• Brockton 586-9272 655-0807 ♦

pusę to atlyginimo, kuris 
buvo pernai mokėtas, nes 
sumažėjęs draugijos biznis.

Jam gerai nosį nutrynė 
P. Žiruolis. kuris pasakė:

—Kai tu buvai valdyboje- 
tai tas atlyginimas buvo ge
ras, kai tavęs neišrinko, siū
lai jį sumažinti. (1962 m. 
vaidybai buvo sumokėta 
$2075).

Nariai tik pasijuokė iš J.. 
Romano pasiūlymo ir pali-l 
ko atlyginimą tokį, koks bu
vo.

Adv. A. Young pranešė 
apie rengtą N. Metų sutiki
mą. Dalyvavę 168 asmenys, 
visi buvę patenkinti. Paren-

P. Laučkienė ką tik grįžo

tnjų tautų atstovai.
! reikalu skambinkite.

Iš lietuvių valdyboje da- 
bar yra: Dana Izbickienė.Į 
Albina Rudžiūnaitė, Vytau- r 
tas Izbickas, Česlovas Mic
kūnas. Julius špakevičius,

- .* • , ą ■■ , į Longinas švelnis ir Vvtau-is Argentinos, kur ji aplan- _ ®. 
kė savo seserį Emiliją Ra-j s iau^a- 

1 manauskienę, gyv. RosaiioĮ pOetas Stasys Santvaras 
j lietuviškai trumpai kalbėjo 
apie velionį Faustą Kiršą. jo 
kalbą išvertė V. Izbickas?

mieste. Jos buvo nesimačiu-' 
sios 50 metų.

Kitus paliksmino ir 
patys pasilinksmino Aktorius Algimantas Že- 

į maitaitis iš Waterbury pa- 
; deklamavo angliškai tins

Komp. jeionimo Kačins-' paust0 Klišos eilėraščius 
ko vadovaujamas choras j.,:,, ,„7i,ac nw
sausio 12 d. So. Bostono L. i Jienmej aaiy jaunas ncg-

'.' ras R. Watson (baritonas)
Pil. Dr-jos salėje surengė sudainavo 8 dainas. 
konceitą, kurio programą; 
atliko jis pats (8 dainas), 
jaunas amerikietis, kitam

Vėliau latvis inž. Andris 
Priede rodė paveikslus, ku-

jaunam amerikiečiui akom-; riuos nutraukė būdamas Ja- 
ponuojant gitara (5 dainas,* ponijojeir ir Indijoje, 
iš jų 2 lietuviškai, akompo-* Po susirinkimo buvo vai

girnas davęs pelno $164. niatoriaus sukurtas) ir čelis- sės.
St. Drevinskas pranese 

apie šurum-burum- kuriame 
dalyvavę 850 narių. Jis 
draugijai atsiėjo $473. Prieš 
kelerius metus toks paren-j 
girnas atsieidavęs dvigubai s 
daugiau.

Abu pranešėjai dėkojo* 
savo padėjėjams ir

tas dr. H. Shurgin (4 daly-j 
kus. du iš jų Čiurlionio).

Vėliau visiems buvo šo
kiai ir vaišės.

Stelmokai Floridoje

Pažangus moksleivis

Scholastika ir Vytautas 
; Stelmokai išvyko atostogų 
jį Floridą. Jie žada grįžti po 
I mėnesio. Linkime maloniai

Northeastern universite-j praieisti laika, 
ypač to studentas Julian J. Sius-, 

draugijos reikalų vedėjui • konis. studijuojąs elektro-j 
Pr. Mučinskui, kuris labai techniką, priimtas į moksle* 
daug pastangų padėjęs, kad pažangiųjų studentų drau-į 
tie parengimai pasisektų. i giją Eta Kappa Nu.

COSMOS PARCELS 
EXPRESSCORP.

i-"

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus. | 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest BROADVVAY. So. Boston 27. .Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mū«u Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų » 
katalogų. •

ISTUGA LIETUVIŠKA. KREI^KTTfis LIET'JV»KA!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SA3UNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO icalio.iirrais 

Siuntiniai neimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo |t«I. ryto iki ? vai vak «»■ -e^tadieniai? nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet j 
VFlifiJAS; JONAS

X

LAl 5 VES VARPAS y
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETV' 5į L 
KLLTCRINĖ RADUO PROGRAMAI

117
Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklu

F M Bangomis 105.7 megaciklu 
Tš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur St.

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

FISH PIER LIQUOR CO„ INC.
19 RAMP STREET

GOMMONVVEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ........................DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

'• _
i 
t 
i 

j 

j 
Į

/

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRAM

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R. 

VNESHPOLSYETORG
įstaiga bus priimama užsa 
kyroai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku 
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri 
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal 
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau 
šio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan 
tuotas ir skubos.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

189 Pleosant St., 
Watertown. Mass. 

Reikalaukite jo aukštos 
kokybės medaus ir 

So. Bostone 
lietuviu krautuvėse

XtXXXXXXX30©00|£XXXXX>

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
j Rūpestingai taisome laikrodžio*. į

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
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» Telefonas: AN 8-2805 ;
; Dr. Jos. J. Donovan:♦ «
Dr. J. Pašakarnio į

ĮPĖDINIS į
OPTOMETRISTAS ;

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildvmo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.

1 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna ? 
Fuel Uo„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame / 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus j 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų j 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums : 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba ( 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St., Dorchester, Mass., 02124.
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Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broodnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vak v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

mr—r nruonon tt _ < oooaoaeoi

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ja gtnri Ag WLYN. 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r 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.

I

Apsidrausk
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
• . * J Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
} mių (ugnis, audra ir kt.)
* Visais insurance

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS ,

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

« kreiptis:
} BRONIS

i *
reikalais {

t i
KONTRIM j

į Jostire of thePeace—Constabl® • 
J 598 E. Broadway i 
• So. Boston 27, Mass. J 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

: Dažau ir Taisau
t Namus iš lauko ir viduje. 2
* Lipdau popierius ir taisau* 
X viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

{ Gazo šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

5 12 MT. VERNON STREET Z 
TORCHESTER 23,* MASS. J

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 ild 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir‘ f'kis:
287 Concord Rd_ Billerica, Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardumre Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležie- daiktai
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