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Šį Penktadienį Naujas 
Prezidentas Perima Valdžią

bj Penktadienį Naujas Prezidentas 12 Vai. Priima Prie
saiką ir Perima Šalies Valdžią; Demokratai Rengia 

Triukšmingus Įvesdinimo Balius, Kurių Tikslas 
Yra Padengti Deficitą Partijos Kasoje.
--------- i

šią savaitę, penktadieni, 
12 vai. dieną įvyksta vyiiau- 
sylės pasikeitimas sostinė
je. Aukščiausio teismo pir
mininkas 12 valandą dieną 
p.isaikdins naują preziden
tą ir jis tuoj pat perima val
džią Į savo lankas.

Naujo prezidento Įvesdi
nimo proga sostinėj rengia
mos tiiukšmingos iškilmės, 
ir kitokie parengimai. } so- 
stirę VVashingtoną suplauks 
apie pusę miliono žmonių 
iš Įvairių plačios Amerikos 
kampų. Demokratų partija 
tikisi iš tų Įvairių parengi
mų papildyti savo iždą, ku
lis dėl linkimų išlaidų yra 
giliai skoloje.

Naujasis prezidentas jau 
paskyrė savo būsimos vy
riausybės narius ir aukštuo
sius pareigūnus, kuine prezi
dento politiką padeda nu
statyti ir vykinti. Senatas 
iau įmošiasi iuos ir Datvir-pm <• a
tirti nedelsdamas.

Dar tebėra neaišku, kaip 
naujas prezidentas ir kong
resas sugebės bendradar
biauti. Jei kongiese vyraus 
republikonų ir dešiniųjų de
mokratų koalicija, naujojo 
prezidento programa susi
durs su didelėmis kliūtimis. 
Pereitą savaitę senate repu
blikonų ir pietinių demo
kratų koalicija nutarė atidė
ti serato vidaus tvarkos pa
keitimą vėlesniam laikui.

Republikonai Nėra I 
Vieningi Savo Tarpe i

1 ---------
Pralaimėjusi rinkimus re

publikonų partija dar tebe
gyvena pagiriomis ir Įvai
rios grupės partijoj dar aiš
kinasi, kodėl partija pralai
mėjo. Vieni vadai sako. kad 
partijai reikia daugiau libe
rališkos dvasios, o kiti va
dai mano, kad prarija turėtų 
atstovauti kon servatyvius 
šalies žmones.

Dešiniųjų republikonų va
du dabar iškyla senatorius 
Bany Goldvvater iš Arizo
nos. Apie ji, kaip būsimą 
vadą ir gal būt kandidatą 
prezidbnto vietai pradeda 
spiestis “senoji gvardija,” 
kuri iki šiol sekė viceprez. 
R. Nixoną.

Pralaimėjimo aiškinima
sis užsitęs ilgiau ir varžyty
nės tarp naujai kylančių 
ir seniau priešaky stovėjusių 
vadų bus ilgos.

DIDELIS GAIŠ AS VIEŠBUTYJE

San Francisco viešbutyj kilo gaisras, 15 žmonių sudegė. 31 sužeistas. Kairėj ug- 
liagesys padeda senam žmogui išsigelbėti dešinėj degantis viešbutis.

Valdžia Siūlo 80,900,000,000 
Do'.eriiĮ Biudžetą 1962 M.

Sene j i Vyriausybė Siūlo 1961-1962 Metų Biudžetą su 
$1,4CO,C3O,CCG Perteklių; Demokratai Abejoja Dėl

To Pertekliaus; Nauja Vyriaiusybė Biudžetą 
Pertvarkys Savaip; Skolos Padidėjo.

i. ............- -• ______
Senatas Ruošiasi 
Tvirtinli Pareigūnus

'Kiekvienas Pilietis Belgijos Socialistai Georgia Universitete 
Daboja Kaimyną” Siūlo Savo Planą Negrai Vėl Mokosi

SIŪLĖ SMERKT BELGIJĄ

Konge berisi, Taikos 
Ir Vėl Rimtai Šaudos

Kongo n e p įiklausomoj 
respublikoj dabar jau yra 
bent keturios vyriausybės, 
kurios bando kraštą ar bent 
vieną ar kitą jo dali tvar
kyti. Tuo tarpu JT organi
zacijos pastangomis Kongo 
sostinėj susirinko tarptauti
nė taikos komisija, kun 
bando Įvairias Kongo parti
jas ir grupes suvienyti, ar 
bent susodinti prie vieno de
rybų stalo. Taikos komisijoj 
yra 11 valstybių atstovai. 
Komisija tarp kitų Kongo 
vadų turės pasimatymą ir su 
Lumumba. kuris šiuo metu 
dar via laikomas kalėjime, 
bet gali dar iškilti ir i Kon
go vadus. Lumumbos šali
ninkai suorganizavo savo 
kariuomenę S t a n leyville 
mieste, paskelbė savo vy- 
riausv.bę “teisėtą visai res
publikai” ir pradeda gana 
sėkmingai puldinėti Kasa- 
vabu, Mobutu ir Combės 
valdomas Kongo sritis.

Atrodo, kad Konge ne JT 
kariuomenė padarys tvarką, 
bet pilietiniame kare kuri 
kariuomenė pasirodys sti
presnė. ta ir bus šalies šei
mininkas.

ŠĮ pirmadienį prezidentas 
D. D. Eisenhovver Įteikė 
kongresui 1962 metų biud-

r, . • * • , ... žetą (1961 metų galas irSenato įvairios komisiją 1962 metų pradžia iki ,je. 
jau. pradėjo apklausinėti. pog j dienos). Vyriausybė 
būsimo prezidento J. . numato tiems metams $82,-
Kennedy paskirtus vyriau-1300000>000 ja ir 
sybės narius ir aukštuosius 900 000 ()()() popie.
pareigūnus kad galėtų juos jįuje biudžetas suvestas su 
tuoj po prezidento įvesdini- $1>400 000 000 
mo patvn tinti ir kad galėtų; gavo pastabose prie biud- 
tuoj pat pradėti eiti ^vo žeto prezidentas atkartoja 
pareigas. . . savo visada atstovautą nuo-

Kol kas visi JFK paskirti monę, kad valstvbės biud- 
vynausybės nariai ir aukšti žetas turi būti išlygintas ir 
valdininkai nesukėlė opozi- siQlo būsimo biudžeto per- 
cijos senate ir neabejojama, vi,-§iaus pradėti mažinti fe- 
kad jie visi bus patvirtinti, deralinės vyriausybės sko

las, kurios Eisenhoweriui 
_ PIETŲ AFRIKA TURĖS stovint prie valdžios padi- 

SAVO NAUJUS PINIGUS dėj° net veik 19 bilionų do
lerių. Prieš 8 metus valsty
bės skolos siekė 266 bilionų 
dolerių, o dabar jos siekia 
284 bilionų ir 900 milionų 
dolerių.

Nėra abejonės, kad prie 
naujos vyriausybės biudže
to išlaidos padidės. Padidės 
dėl krašte besireiškiančios 
depresijos ir padidės taip 
pat dėl padidėjusių išlaidų 
krašto gynimo reikalams.

Naujame ateinančių metų 
biudžete vyriausybė yra nu
mačiusi liūto dalį išlaidų 
šalies gynimo reikalams, po 
to seka nuošimčių mokėji
mas už valstybės skolas. Ki
tos stambios išlaidos yra 
žemės ūkio produktų kainų 
palaikymas, veteranų pensi
jos ir gydymas,

Nuo vasario 14 d. Pietų 
Afrikos Unija turės savus 
pinigus, kurie nebebus nė iš 

susieti su Anglijos
bo Keita moko savo krašto j tiek ir iš darbininkų unijų universitetą buvo priimti, sva£a*s jr šilingais, 
piliečius daboti savo kaimy-’ pasiūlė Belgijos karaliui sa- du negrai studentai, vienas * auJ1 pinigai bus desim-

Mali negrų respublikos ’ Belgijos socialistų vadai
a r _2i_ __ 1 J_ afirmoje prezidentas jioui- jueK is parianiento iraneijus,

Federalinio teismo patvar-
(lorjj-oria valstijos VHfdolzvmiimm

i Sovietų Rusija siūlė JT 
saugumo tarybai pasmeikti 

i Belgiją už tai, kad Kongo 
kariškas dalinys per belgų 
įvaldomų Ugandą žygiavo 
kautis su lumumbiniais ka
reiviais Konge.

Belgija aiškino, kad apie 
šimtą Kongo kareivių pasi- 
įrodė jų valdomoj teritorijoj, 
belgai jiems parodę kelią i 
pasieni ir tuo pasibaigęs vi
sas reikalas.

JT saugumo taryba nepa
smerkė belgų, kaip to rusai 
norėjo. Visas triukšmas pa
sirodė iš nykščio iščiulptas 
ir išpūstas.

DABAR JIS ATSTOVAUS

JAV nutraukė diplomati
nius santykius su Kuba. 
Amerikos piliečių reikalus 
Kuboje pavesta Kinti Švei
carijos ambasadoriui dr. 
Walter Bossi. Kubos pilie
čius Amerikoje atstovaus 
Čekoslovakijos atstovas.

vo planą naujiems mokės- 19 metų studentas medikas tainės sistemos. Pinigų vie 
čiams Įvesti ir kitoms refor- ir viena 18 metų mergaitė. įdėtas vadinsis 
moms. Tas planas pavaduo- Mažas skaičius studentų

pranešti policijai. Taip nau- tų ginčijamą Įstatymą, ku- su Ku-Kluksų pagalba dėl 
jai gavusi nepriklausomybę ris sukėlė kiašte didelio ne- to suruošė protesto mitingą 
negrų valstybė moko pilie- pasitenkinimo ir paskatino su i iaušėmis ir panašiais pa
čius “liaudies demokratijos” j dai bir inkų unijas skelbti marginimais.
dorybių. Tas pats preziden-; protesto streiką.

nūs ir jeigu kas pastebės, 
kad kuris kaimynas priima 
Įtartinus žmones, turi tuoj

tas sakosi Įspėjęs pirklius, Į Vyriausybė grasina, kad 
kad jie užmirštų riebius pel- prieš streikininkus bus įma
nus ir tenkintųsi žmoniškais rnasi griežtų priemonių, tar- 
uždarbiais, nes kitaip jiems nautojai neteks savo tarny-
gali būti riesta.

lygus dešimčiai šilingų, ar
ba $1.40. Rand bus padaly
tas Į šimtą centų.

Nauji pinigai Įvedami, 
kad pa brėžtų Pietų Afrikos

Po to universitetas nuta-1 atsi^yrimą nuo Anglijos 
rė dėl šventos ramybės ne- kartinos. Žmonių (baltųjų)

bų ir visų teisių. Socialistų priimti.

grūs studentus pašalinti iš 
mokyklos, bet teismas vėl 
Įsikišo ir Įsakė studentus vėl

Modibo Keita yra naujau- vadai siūlo atsisakyti nuo 
jsias “liaudies demokratijos” keršto idėjos ir 
rekrutas Afrikoje. Seniau bausmes.

Kai studentai dėl chuli- 
užmiršti £anU riaušininkų buvo pa

šalinti i? mokyklos, pusė uni-
jo vedama valstybė buvo Nežiūrint vyriausybės gra- versitetų profesorių ir mo- 
fedeiacijoj su Senegalija, sinimų Hainauf ir Liege Rytojų pasirašė protestą’ 
vėliau Senegalija pasitraukė provincijų darbininkų uni-į Pr^es tokį elgesį ir reikalavo 
iš federacijos, o Sudano re- jos nutarė tęsti streiką. studentus grąžinti Į moky- 

Pereitą penktadienį sočia- klą. Jas buvo padaryta tei-spublikos vadas savo kraštą 
pavadino Mali ir semiasi 
Įkvėpimo kraštui valdyti už 
geležinės uždangos.

Kuba Ruošia Didelę 
Partizanu Medžioklę

Kubos revoliucinė valdžia 
staiga nustojo šaukti apie 
tuoj pat gresiančią “inva
ziją” iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir sutelkė dideles 
karo jėgas kovai prieš par
tizanus Escambrey kalnuo
se. Prieš partizanus yra su
traukta 10,060 kariuomenės, 
ii 15,000 milicijos. Partiza
nai kalnuose esą apsupti ir 
daužomi iš kanuoliu ir viso
kių kitokių pabūklų.

Castro vyriausybė žadan
ti partizanų lizd&s bombar
duoti iš lėktuvų, bet tam tik
slui dar neviskas paruošta, 
iš partizanų užimtų vietų, 
kiek vyriausybės kariuome
nė pasiekia, būsią išbagenti 
visi valstiečiai ir tada lėk
tuvai bus paleisti Į darbų.

listų delegacija painforma
vo Belgijos karalių, kad Va
lonuos socialistų suvažia
vimas Namur mieste nutarė 
reikalauti Valonijai teisės 
spręsti savo likimą ir kaitų 
nurodė, kad Belgija turi 
persitvarkyti federacijos pa
grindais.

GHANA RAGINA 
SAVANORIUS

Negrų valstybės Ghanos 
valdžia ragina savo pilie
čius vykti kariauti Į Alžeri
ją prieš prancūzus už Al
žerijos laisvę.

smo Įsakymu.
šią savaitę negrai studen

tai vėl lanko Georgia uni
versitetą, kuriame mokosi 
7,500 studentų.

Laoso Pil. Karas 
Eina "Pagal Planą”

balsavimas nusprendė, kad 
•Pietų Afrika būtų respubli
ka, todėl ir nauji pinigai 
Įvedami.

Pietų Afrikos būrų vadai 
tikisi, kad ir pasiskelbusi 
respublika galės pasilikti 
Britų Bendruomenėj, kaip 
Indija ar Ghana, bet tarp 
Bendruomenės narių skel
biasi valstybės, kurios norė
tų Pietų Afriką visai paša
linti iš Bendiuomenės narių 
skaičiaus.

Tolimame Laose pilietinis 
karas tęsiasi. Vyriausybės 
kariuomenė atsitraukė iš 
dar vieno miesto ir žadėta 
tos kariuomenės ofensyva 
atidėta.

Kol Laooso džunglėse ei- 
;na kariškos grumtynės, di-

Ghanos vyriausybė maro, gižiosios valstybės tariasi, 
kad prancūzų pravestas gy-Į kokių priemonių imtis, kad 
ventojų atsiklausimas Alže
rijoj visai nieko nereiškia 
ir Ghanos piliečiai gali vykti valstybių tarpe, 
ir kautis Alžerijoj už Afri-1 Amerika davė Laosui ke- 
kos laisvę. lėtą senų karo lėktuvų, o

Ghanos vyriausybė mano, iš bolševikų šaltinių ateina 
kad bet koki pagalba duo- žinių, kad nišai ar kinai 
dama Prancūzijai reiškia duos “saviškiams” Laose 
nedraugiškumą Afrikos lai- nepalyginamai daugiau ka- 
svei. ro lėktuvų.

tas klastas būtų neutrali
zuotas ir nebekeltų ergelio

PASMAUGĖ ŽMONĄ

Vengry laisvės kovotojas 
Istvan Toncsik. 38 m., Pitt
sburgho policijai prisipaži
no plastikine virve pasmau
gęs savo žmoną, su kuria 
buvo persiskyręs. “Aš už
mušiau savo laimę.“ pasakė 
jis tardomas.

Alžyro Nacionalistai 
Įspėja Savuosius

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle po balsavimo 
krašte ir Alžerijoj ruošiasi 
pradėti vykinti Alžerijos au
tonomiją. Bet Alžerijos su
kilėliai iš Tuniso skelbia, 
kad kiekvienas arabas, ku
ris bendradarbiaus su pran
cūzais vykdant Alžerijos au
tonomiją, bus skaitomas sa
vo tautos išdavikas. O su iš
davikais byla yra trumpa, 
jiems gresia peilis po kaklu.

Galimas daiktas, kad de 
Gaulle bandys ir vėl tartis 
su Alžerijos sukilėliais, bet 
tokios derybos pradžioje 
būtų neviešos ir tik vėliau 
apie jas bus sužinota.

LENKŲ DIPLOMATAS 
GAVO PRIEGLAUDĄ

Lenkijos vienas diploma
tas Naujoj Zelandijoj pasi
traukė iš lenkų ambasados 
ir prašė prieglaudos teisės 
N. Zelandijoj. Dipl. Zielin- 
ski, jo žmona ir du vaikai 
gavo leidimą gyventi N. Ze- 

: landi joj.
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Statistika ir blynai
. siais draugais.
i “Bet pašnekesys su dešimt- 
i mečiais berniukais mano nuotai- 
įką kažkaip nemaloniai nuteikė. 
Dėlto, kada už kiek laiko mūsų 
turistų grupė ant ilgiau apsisto
jome Kaune ir kartą tapome pa
kviesti ‘ant arbatėlės’ pas mie
sto Vykdomąjį Komitetą, neiš
kenčiau tą klausimą neiškėlęs 
atsakom i ngiems pareigūnams, i 
Man atrodė, kad tokis šovinisti
nis nusistatymas nėra tik vai-

TAI RETAS ATSITIKIMAS

Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komite
tas susirinko posėdžių ir jau išklausė daug pranešimų 
apie žemės ūkio visokias negeroves ir trūkumus. Jau 15 
pranešėjų pasakojo apie sovietų žemės ūkio šlubavimus.
Trūkumų paaiškėjo daug. Atrasta ir kaltininkų, kuriuos 
Chruščiovas siūlė bausti neatsižiūrint, kokio aukšto laip
snio biurokratai jie bebūtų. Vienos nelaimingos "respu
blikos”—Kirgizijos žemės ūkio ministeris prisipažino pa
čiam Chruščiovui, kad jis vertęs kolchozus pirkti svie- kų išdaigos. To šaknys turi ras 
stą rinkoje ir pristatinėti tą supirktą sviestą kaip kol
chozų pagamintą, kad valstybės planai būtų išpildyti, 
kad gamybos statistika atrodytų gražiai. . . . Dėl tos gra
žios statistikos Chruščiovas net pasakė šventa teisybę, 
kad “iš statistikos blynų kepti negalima." Reikėtų gamy
bos, o ne apgaulės, reikėtų daugiau duonos, daugiau pa
šarų, o mažiau pasigyrimų, kad planai Įvykinti, kuomet 
tikrumoje tie planai yra tik popieriuje, o svirnuose ir gy
vulių fermose pažangos nėra.

Tokias žemės ūkio problemas svarsto komunistų 
partijos centro komitetas. Svarsto, bara biurokratus ir 
vis nesugalvoja, kaip pakelti žemės ūkio gamybą, kaip 
užtikrinti žmonėms daugiau maisto, gyvuliams daugiau 
pašaro, kad miestų gyventojai turėtų daugiau mėsos.

Turi savo sunkumų ir Amerikos žemės ūkis. Bet čia 
problema yra visai kitokia. Rusai eina lenktynių su Ame-

tis kur nors giliau.
"Į klausimą atsakė, manding, 

pats Kauno majoras. . . Nieko, 
draugiu, sakė jis. Tą mes labai 
gerai matome ir žinome. Tai 
yra palikimas smetoninės ‘ne
priklausomybės.’

"Ims ilgai tą išgyvendinti. 
Paimti ir tuos vaikus. Mokyklo
je jie mokomi vienaip, o namie, 
seniai tėvai, bažnyčioje kunigai 
—priešingai. Jokios griežtos 
priemonės prieš tai nevartoja
mos. Reikia kantrybės, reikia 
laiko. Negalima tikėtis per dvi
dešimt metų išnaikinti buržua
zinius įsitikinimus, kurie buvo

Viceprezidentas Nixon pirmininkauja bendram sena
to ir atstovu rūmų posėdžiui, kuriame buvo suskaity
ti elektorių balsai. Jis kaip pirmininkas paskelbė, kad 
elektorių balsavime iš 535 baisų Kennedy gavo 303 ir 
todėl yra išrinktas šalies prezidentu. Pačiam paskelbti 
savo pralaimėjimą yra retas atsitikimas.

Dėl Belgijos įvykių

Kas savaite
Nauja vyriausybė įeformos pravedimą, ar gal

Si penktadienį nauja vy. nusilenkti žmonių „a-
riauslbė stoja prie valstybės įdavimu, ir sutikti su 
vairo. Naujo prezidento zmon‘4 '■audimu ligos at- 
įvesdinimas bus triukšmin-: veJ.u- Gydytoja, gana teis,n-
gas ir gausus baliais. Demo- ,«?» spėja >1 senųjų zmo-
1 ,mu draudimas bus tik pir-kratu partija bando tvesdi- - .. ... . 1 .ui - i •* i • * --i -i mas žingsnis i visu žmonių nimo balių ir kitokiu įskil- , j. * • T •* draudimą ligos atveju. Jei

senųjų draudimas veiks pa
tenkinamai, aišku, jog kils 
balsai tą draudimą išplėsti 
ir taikinti visiems žmonėms. 
Taip ir turėtų būti.

mių pajamomis apmokėti 
savo rinkimines skolas. Ma
lonumas bus jungiamas su 
bizniu, kad partija galėtų 
būti pasiruošus naujiems 
rinkimams, kurie po poros
metų vėl pareikalaus nema- Į *
žai išlaidų. Užsienių politika

Įvesdinimo baliai piaūs, į oaUg skubių klausimų iš- 
prasidės šiokiadienis ii nau- ujs prieš naują vyriausybę 
,joji vyriausybė susidurs akis , krašto viduje, o dar daugiau 

i aki su skaudžiaisiais klau- visokių klausimų ji ras jau
simais, kurie visi reikalaus 
greito ir naujo atsakymo.

•
Bedarbiai

iškilusiu užsieniuose. Nuo 
Kubos iki Laoso, per Kon
gą iki Berlyno klausimai 
laukia sprendimo. Prie jų

i Vienas iš pirmųjų klausi- prisideda “kinu klausimas” 
mų, su kuriuo susidurs nau-vksa nusiginklavimo dery- 

'bų painiava. Klausimai lau

. J . , - v x ....... . . ‘puoseleiami per šimtmečius.nka žemes ūkio gamvboje, bet amerikiečiai farmenaii , ...... .1 ‘ Toks draugiškas, toks nuo-
apie tokias lenktynes visiškai negalvoja, juos vargina girdu< . i,n„ v^.flliąvhx np ^oų painiava, liausimai .au-
klausimas, kur dėti pagamintą maistą, kaip sumažinti že-(t i<5ė mano nuotaika, nusineštą streikuoja darbi- nutarimas, kuriame sakoma, joji vyriausybe, via ūkio ne- - snrend;mo laukia veik

liais mano nuotaiKą, nusuku R Jie streikuoja dėl to, i kad Valonija “turi teise pa- .galavimas. Jau keli mene- k*a sprendimo, laukia veik- 
emiukais. , .,2S. . __  ’ ___________________ • L* - dot smo.mės Ūkio produktų perteklius. Amerikos vyriausybė turi I iš pasikalbėjimo su berniukais, i, , . ..... . . - • . ' ru- riai kalhamn n nie denredia

prikrovusi milžiniškus sandėlius maisto, kurio nežino kur xet privertė mąstyti ” -^a( knksciomų demoKratų ,tispięsti savo likimą n pasi- - , I I, - J3>
dėti ir kaip nuo jo nusikratyti. Jei Amerikos farmeriai

Jonikas mąsto.eitų lektvnių su nisais žemės ūkio gamyboje, jie užverstų 
vidaus ir užsienio rinkas savo kviečiais, kukurūzą, kiau
liena, jautiena ir kitais produktais. Bet tokia nereikalinga 
gamyba būtų beprasmė, nes pasaulio rinkose javų ir ki
tų žemės ūkio produktų netrūksta, o gaminti gėrybes ir 
krauti jas i sandėlius yra iškaštingas reikalas ir neturi 
jokios prasmės. Tuo taniu rusai eina lenktynių ir vis ne-

į ir liberalų vyriausybė nori rinkti priemones ūkiško ir bet. rinkimų kovoj tik opo- 
Jam tai ; JŲ gyvenimą pabloginti, nori ' socialinio kilimo.” zicija apie tai plačiau kalbė-

Naujos vyriausybės už
sienių politika paaiškės ne

Vadinasi, klausimas pas- jo, o vyriausybės šalininkai;^ karto Atrodo kad nau- 
tytas aiškiai. Dvitautėje i 1 reikalą tik ranka mojo. Į->a;

ivesti naujus mokesčius ir 
pakelti įmokėjimus i senat- tatvta

tikrai neįprastas užsiėmi
mas. Bet apie ką mąsto tas 
žmogus? Gal apie tai, kodėl 
Lietuvoj jį vežė į Žemaitiją 
šoferis rusas ir kodėl Lietu
voje tiek daug tų rusų? Juk i senatvę^ _ 
seniau patys bolševikai sa-

vės fondą, bet senatvės pen
sijas mažina ir pensijų mo
kėjimo amžių nukelia i gi-

Be to, pietinės ar prancū
ziškos Belgijos darbininkai 
baukštosi, kad vyriausybės 
numatytos priemonės ūkiui 
kelti yra vienašališkos, jos 
nukreiptos prieš pramonin-

niais Kazachstane ir Sibire, bet jau antri metai naujose čia jau specialistas šoferis, Į josios Belgijos dalies inte-

kelti krašto šiaurinėje dalvj. 
Nėra priepuolama, kad pra
moningoji Belgijos dalis ap
kraunama nauja našta. Tas 
daroma todėl, kad toji kraš-

Sovietų komunistų viršūnėse daugelis žino, kaip že- kurie Vilniuje galėtų būti t0 ^abs >Ta tautiniu žvilg- 
mės ūkio gamybą pakelti, bet žinantieji patys savo žino- šoferiais? Būtų ko pamąsty- s™ skirtinga nuo likusios 
jimo bijo. Per daug metų sovietų žemės dirbėjai buvo ti. kodėl Lietuvoje virš 365 Belgijos. Todėl i ta reikalą 
diktatoriško įežimo vergai, kurie buvo verčiami dirbti, tūkstančių rusų iš Rusijos ' ,sipina ir tautinis klausimas, 
kad krašto valdovai turėtų išteklių ir ginkluotis, ir ūki užplūdo nelaimingą Lietu-; ’_a n c ūži>kai kalbantieji
plėsti, ir milžinišką armiją laikyti ir negirdėtą parazitini: vą, o šimtai tūkstančių lietu-
valstybės aparatą išlaikyti. Žemės ūkio gamybai pakelti vių buvo išgabenti iš savo 
reikia suinteresuoti valstiečius, kad jie pasijustu gaminą gimtojo krašto į Sovietijos 
sau, o ne besočiai diktatūrai, reikia duoti jiems laisvę visokius pakampius, 
patiems žemės ūki tvarkyti be protingesnių ar kvailesnių Bet L. Jonikas ne apie tai 
komunistinių aparatčikų Įsakinėjimų, žodžiu, reikia nuo mąsto. Jis mąsto apie tuos

pajėgia pasivyti Ameriką, kuri sąmoningai savo žemės kė, kad i Lietuvą rusai buvo
ūkio gamybą mažina.

Sovietuose po Stalino galo žemės ūkio gamybos 
klausimas neduoda ramybės diktatoriams. Chruščiovas atsakingas vietas valstybės 
bandė maisto gamybos klausimą išspręsti naujais plėši- aparate ir ūkyje. Na, o koks

gabenami todėl, kad nebuvo 
lietuvių, kurie galėtų užimti

valstybėje centralizuota vy- Gruodžio mėnesio statis- 
riausybė vargu gali būti be- tika parodė virš keturių su 
šališka, ypač jei viena tauti- puse milionų bedarbių ! Jų 
nė grupė yra vyraujanti, skaičiusstaiga gerokai pa- 
Toki valstybė turi arba per- didėjo ir sausio mėnesi be- 
sitvarkvti federaliniais pa- darbių bus dar daugiau, 
grindais, arba turi ilgainiui JŲ skaičius nemažės nė va- 
suaižėti. Prieš toki pasirin- sario mėnesi, jei nieko ne
kinta Belgija ir stovi. Pran- bus daroma ūkio gyvenimui 
cūziškoji Belgijos dalis tą pagyvinti.
klausimą aiškiai stato, o jis Keli milionai bedarbių

n Vnmnrrist-in^R Rinrnkroįiins kad ji 1‘Cikėjo atsigabenti ĮŠ______________________________ ________________ 7

planingas” ūkininkavimas vis pasirodo arba begalviškas, Rusijos? O gal L. Jonikas
arba sąmoningai žulikiškas su suktomis statistikomis, su St/3^a?.iex ta.1* «ar

„ • 17o,000 lietuvių gyvena įs-
1 blaškyti po plačią Sovietiją 
ir ar jų tarpe nebūtų tokią,

čiurlius viū mpnkns---------------------------—-----------------
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yra eikvojimas gamybos pa-

veislinių gyvulių naikinimu, kad “planą išpildytų 
panašiomis gudrybėmis.

kolektivizuoto kaimo nuimti partinės diktatūros apyna
sri, tada valstiečiai kitaip žiūrės Į žemės ūkio gamybą, 
tada ir gamybos klausimas galėtų būti išspręstas. Bet 
diktatūros partija nori laikyti viską apžiojusi, o todėl ir 
kaimas, partijos ir jos pastatytų valdininkų jodomas, at
simoka vergų laikytojams baudžiauninkišku darbu.

PŽVALGA
Į “Papasakosiu asmeninį paty
rimą Kaune. Važiavau iš Vil-

dešimtmečius berniukus, ku-

TRUKUMAI, NETIKSLU
MAI, NEGEROVĖS . .

Bolševikų “Vilnies” L. Jo-inia“s ' .''akark;i s*He’ pak”k<i 
nikas, pabuvojęs Lietuvoje,' Mano taks, sofera
rašo “V.” ^pabaigiamus! tfesen,a'. . aps,gy:T
pagyrimus bolševikų laime-',. , ,t-:—... t • *. • i v 1 lietuviškai. Moka kelias popu-jimų Lietuvoje, o dabar nu-
tarė pasirodyti, kad jis ga- il,aras , ,au'"es 'laina’' surBga 
Ii būti ir “bešališkas,” todėl j 'r viskas,
parašė straipsnį apie bolše- i šalygatvyje stovi du bemiu- 
vikų diktatūros apsėstos kai ir kra™to bulkas. Sustojęs 
Lietuvos “Trūkumus, netik
slumus ir negeroves . . .

Perskaičius tą jo “kritiš
ką straipsnį,” negalima atsi
ginti minties, kad L. Joniko atrėžė: ‘Pilieti, čia Lietuva ir 
asmenyje turime parapijinio su maniTn kalbėk tik hetuviš-

i

mano šoferis ir paklausė jų— 
rusiškai—kur čia randasi ben
zino bazė? Vienas berniukas, 

‘man rodosi, gana arogantiškai.

rie, jo išmanymu, neužten
kamai pagarbiai prabilo Į 
“vyresnįjį brolį” šoferi. Jis 
net nėra tikras, kad vaikai 
bovo arogantiški, jam tik 
taip rodėsi. Žinoma, čia bū
tų pagrindo pamąstyti, ko
dėl dešimtmečiai vaikai tu
rėtų Lietuvoje mokėti rusiš
kai ir kodėl jie turėtu su 
“dėde iš Maskolijos” šofe
riu kalbėti taip pagarbiai, 
kaip pats L. Jonikas kalbėjo 
Chicagoje su “Beriozkos” 
ar kokios tai kitos sovietų 
šokėjų grupės balerinomis? 
Bet ne. Jonikas “mąsto” 
ką kitą. Jis galėtu, rodos, 
pamąstyti, kodėl Lietuvos 
10 metų vaikai dar žino, 
kad jie gyvena Lietuvoje, o 
atvykęs iš Chicagos lietuvis, 
tegu ir bolševikas, Lietuvą 
norėtų matyti tiek surusiu

belgai, ar gal teisingiau juos 
reikėtų vadinti Belgijos 
prancūzais, nes belgų tautos 
nėra. yra nepatenkinti kraš-

bus sprendžiamas gal strei
kais,, suirutėmis, o gai ir 
protingai, susėdus prie stalo šeimoms ir visai nereikalin- 
ir susitarus valstybę pertvar- pras demonstravimas, kad 
kyti kitais pagrindais. ; demokratinė valstybė nesu- 

• geba savo žmonėms pai"ū- 
“Belgu tautos nėra” pinti darbo. Čia tai ir bus

i •• ♦ v .naujosios vvriausvbės pir-v ienas Belgijos sociali-1 1
stų vadu jau prieš daugelį
metų Įspėjo belgų karalių, 
kad nėra prasmės kalbėti 
apie belgų tauta, nes tokios 
tautos nėra. Yra flamanų 
tauta, artima olandams.

vra trcuaruiy

mieji egzaminai.

Auksas bėga

masto bolševikišką cypda- 
vatkę, dėl ko ir anksčiau 
jokios abejonės nebuvo.

Iš visų bolševikiškoj Lie
tuvoj esamų “trūkumų, ne
tikslumų ir negerovių” L. 
Jonikas duoda tik vieną pa

kai !’
“Kadangi lietuviškai aš ge

riau sušneku, negu šoferis, in
formacijas gavome. Abu ‘eks- 
pertiškai’ apžiūrėjo mūsų ‘Vol 
gą,’ pripažino, kad mašina pir
mos rūšies, o vienas man net

vyzdį. Jis rašo “V“ sausio 12 I parodė ką tik iškritusį savo
dieną: i dantį ir persiskyrėme gedau

vo valstybės sekretorius ir 
vadovavimą užsieniu politi
kai rezervuos sau. kaip tai 
buvo prezidento F. D. Roo
sevelto laikais. Todėl iš pa
sirinktųjų jo užsienių poli
tikoje bendradarbių sunku 
pasakyti, kiek Amerikos po
litika keisis. Eisenhovverio 
administracija po pirmųjų

davimą” ir už nacionalinės 
Kinijos paleidimą “nuo pa
vadžio” tęsė tiktai Tiumano 
“sulaikymo politika” Ar 
nauja vadovybė sugalvos ką 
nor? naujo?

•
Dar Braziulevičius

Leonas Prūsei ka išsimie
gojo ir prabilo bolševikų 

į “Vilnyje” apie garsųjį ka
ro lauko “teismų” piiminin-

ir vi a prancūzu tautos dalis,
. to flamandiškos daugumos ■ gyvenanti Belgijos ribose.
’'politika ir kadangi jie yra; Kadangi flamanu yra bent 

mažuma, tai jie savo nepasi- vienas milionas daugiau, tai 'didelė nelaimė, kain daug 
tenkinimą negali balsavimu flamanu vyravimas reiškia- į kas ta dalvką perstato. Bet 

nauioii vvriausvbė turės ir

Amerikos mokėjimų ba
lansas vis dar yra neprie-, , . _ _ ,
lankus, auksas bėga i sveti- cnb ^U1 - Bendniomenės 
mus kraštus įvairioms sas- ?entras Pakvietė informaci-
kaitoms išlyginti. Aukso bė-i-10s < kokiems

ten reikalams vesti. Pi ieš

ką pulkininką Braziulevi-

girnas i užsienius nėra toki

pareikšti, bet kaliais turi si ir tokiuose įstatymuose, 
imtis ir kitokiu kovos prie- kaip dabar triukšmą sukė- 
monių. Dabar jie streikuoj'a. les istatvmas anie mokesčiu 
Jie kvietė prie streiko dėtis didinimą, socialinio draudi- 
ir katalikiškas darbininkų mo bloginimą ir ūkio kėli- 
unijas. bet tų unijų vadovy- ma.
bė atsisakė ir remia prieš į Pažymėtina, kad streikuo- 
darbininkus nukreiptą vai- i iančiųju darbininku mitin- 
džios įstatymą. guose nietinėi Belgijoj mi-

\ aidžios pasiūlytas įsta- nip dažnai giedodavo Mar-
tvmas, kuris sukėlė tiek dul
kių ir net pareikalavo krau-

seljete—Prancūzijos himną, 
tuo reikšdama savo naciona-

io, Belgiios parlamente da- lini nnsistatvma ir . . . gali- 
bar praėio (atstovu rūmuo- ma vidutiniu Belgijos klau
sė 115 balsu prieš 90 ir spė
jama praeis ir senate). To
dėl ir stieiko galas ateis, nes 
streikas turėjo tikslą įstaty
mo priėmimą sutrukdvti, o 
tam nepasisekus kils klausi
mas, koki bėra prasmė tęs
ti tą streiką. Bet pats ginčo 
pagrindas, vvriausvbės ne
bojimas ūkišku sunkumų

tą, kad net ir dešimties ipe- j pietinėj Belgijoj ir bandv
tų vaikai kalbėtų rusiškai ir 
jaustų didelę pagarbą atė
jūnui rusui, kurs Maskvos 
atsiųstas į Lietuvą ja rusinti 
ir savaip “kultūrinti.”?

Deja, L. Jonikas “mąsto” 
kitką. Jam “smetoninė ne
priklausomybė” susimaišė su 
šimtmečiais ir jojo galvoje 
gavos L. Jonikui įprastas me L. Jonikui nebemastyti, 
bolševikiškas jovalas. Ma- ne9 tai yra darbas, kuris vir- 
nome, kad atliksime miela- sija bolševikiškos davatkė- 
širdingą darbą, jei patarsi- lės pajėgumą.

mas "kelti ūki" šiaurinėje 
krašto dalvie pasilieka. Pa
silieka aštrioje formoje. Pe
reita savaite Valoniios, pie
tinės Belgijos dalies, sociali
stu partiios kongrese Na- 
mur mieste buvo priimtas

simu snrendima.
Polgiioi prio . visur besi

reiškiančiu socialiniu kovu 
prisideda tautinis momen
tas. kuris tas kovas užaštri
na ir jas perkelia už parla
mento ribų i gatve.

Tain vra ne tik dabar, bet 
prieš keletą metu matėme 
nanašu vaizda. kada socia
listu ir liberalu koalicija 
priėmė istatyma anie maža 
ankarpvma paran?iinin mo
kvklu. Tada krikščioniu de
mokratu nartiia sukėlė už 
parlamento ribų griežta ko
va prieš ^riausybę su de- 
monstraciiomis. “žygiavi
mais i Briuseli” (vvriausv-

tuo klausimu surasti veik
lesniu priemonių, negu iki 
?iol daryti žvgiai.

Kiek galima spręsti iš 
naujo prezidento pasisaky
mu. Amerika nemažins savo 
nasižadėiimu užsi eniams 
laikvti kituose kraštu Ame
rikos karo paiėgas, taip nat

tą skandalingą L. Bendruo
menės vadų pasielgimą se
niai jau buvo pasisakyta ir 
“Naujienose” ir “Keleivyj,” 
tik Leonas miegojo, ar ty
čia tylėjo. Dabar kai “N.” 
bendradarbis šemeta vėl tą 
L. Bendruomenės vadų pur
viną reikalą iškėlė, prabilo 
ir Prūseika. Prabilo piktai, 
lyg ta nekaltybė, kuri ir sa
vo “čystatą” saugojo ir ka-

nelaukiama, kad Amerikakrov?: .ties?' kipk
tinka Dzerzmskio, Jezovo,mažintu savo duodama ka- 

rtška ir ūkiška pagalba už- 
«ienoms. todėl nauioii vv
riausybė turės surasti kitu 
būdu aukso atsargų mažėji
mui sulaikyti.

Berijos ir panašių skerdikų 
garbintojui ir pritarėjui pik
tintis pulk. Braziulevičiaus 
“teisdaryste?” Gal padoriau 
Leonui būtų patylėti.

O L. Bendruomenės va
dai su savo sprendimu pasi
kviesti į talka pulk. Braziu- 
levičiu pasirodė storo kailio 
juodašimčiai ir net pasaky
sime kvailiai, nes tariamai

Semjju sveikata
Virš penkiolikos milionų 

senesnio amžiaus žmonių iš 
naujosios vyriausybės lau
kia socialinio draudimo pa-ii “visu” lietuvių organizaci-
gerinimo. įiungiant į jį se-ljos viršūnę įvedė karo lau- 
nų žmonių draudimą nuo Ii- '• ko teismu žmogų, kuriam 
gos. Amerikos gvdytojų or-į vieta gali būti kur tik norite, 
ganizaciia jau galanda dan-;bet ne bendroje “visų” lie
tis stoti i kovą užparlamen- tuvių organizacijoje, 
tarinėmis priemonėmis prieš Kadaise buvau L. Bend- 
socialihio draudimo šitokį ruomenės nariu, bet vėliau 
išplėtimą. Nauja vyriausybė dėl neprisirengimo užsimo- 
ir kongresas turės parodyti, keti duokles nuo jos atitrū- 

... ar gerai organizuota ir sa- kau ir dabar jei man primo- 
bes versti), pestvnemis ir vanaudžių žmonių vedama ketų į tą organizaciją manęs 

gvdytojų profesinė orga- nieks nebeįviliotų. 
nizacija vėl sugebės sutruk- e _•

(Nukelta į 7-ą pust) |dyt» tos būtinai reikalingos —

nanašiomis nenarlamenta- 
rinėmis priemonėmis.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MICHIGAN PADANGĖJE
ga pasveikinti prof. S. Kai- 
ri-Kaminską, linkint atgau- 

Nepriklausomybės šventė* ti fizines jėgas po ligos ir 
minėjimas operacijos. Nutarta šį gar-

Tr . • - »• x x - • •• bingajį socialdemokratu ko-Ketu,trecioj.,v„^ mį. .
Lietuvos nepnklausornybes mat^a|iai K«; įios eilutfe 
atstatvmo sukaktis Detroi

DETROIT, MICH

te bus minima sekmadienį, rašomos, 
įvykdyti ir

abu nutarimai 
tenka pasi-vasario 19 <1. Minėjimas vjsuįme.

jvyks Įiuastoje vietoje W es- nfe alankumu aukas ren. 
tem High School auditon- k nt
joje, Scotten gatvėje, pi-ie 
Clark parko. Prasidės 3 vai Buvo susirgusi 

B. Keblaitienė
Visiems čia gerai žino-

j>o pietų. Kalbas pasakys 
naujasis Mičigano guberna
torius John B. Swainson ir . ,, , . ,
socialdemokratų veikėjas,:m®. socialdemokratų ir dau- 
nepriklausomos Lietuvos f?’.10 k,t? organizacijų vei- 
teisininkas, dabar Amerikos *čja, taipgi
Lietuviu Tarybos narvs, Jo-: , _ _dos korespondente Bese

D '.7 j. . , , Keblaitienė gruodžio 13 d.Po oficialiosios dalies bus .fl u Genera,
menine, kurios programų at-! u įin6 dr M Mišk;. 
liks Kunigaikštienes Birutes

Alto narė-di- 
rektorė ir lietuviškos spau-

VVORCESTER, MASS.

Lietuvai Remti Dr-jos 
surinkimas

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Jis bus sausio 29 d. 3 vai. 
po pietų Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj (45 Millbury 
St.).

Draugijų atstovai kviečia-, 
mi šiame svarbiame susirin- ■ puotą. Mat, Antanui netru-

Pagerbė A. Alekną

šokiais papuošalais, o jau
nąjį HermaniuK?. kuris tėra 
vos 7 metų, pastatė tarp

kime dalvvauti.
4-tas numeris 

SLA 57 kuopos
išpardavimas

j-- no j . , • įvairių žibučių su užrašu Gruodžio 23 d. Antano; ‘ 7. o., , , • vt 11961 atstovauti Naujuosiusi Aleknos draugai įs No. Mia-1M J
mi surengė jam netikėtų pobūvis tikrai pa.

vyko.
Kitas kuopos susirinki

mas bus Šer .šnių naujame 
name, Pert St. John, Fla.

J. H.

jkus sukaks 70 metų.
Puotoj dalyvavo šie V. ir

■ P. Krausų sukviesti drau
gai : J. ir J. Neviai, A. ir A. 
Kadseliai, L. ir A. Stasiu-

Kuopa rengia sausio 28! liai, Einorienė ir, žinoma,

niene jai padarė mažą ope
raciją. Po 4 dienų iš ligoni-: chorais kartu, jie pasirodys

koncertavo tik čia išvai din- . OMAHA, NEBR.
ti trys solistai, bet kas juos --------
girdėjo, tapo sužavėti be Kėsinosi nužudyti teisininką 
galo. Reikia tikėtis, kad su

Į d. Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose centinį išpardavi
mą. Pradžia 7 vai. vak.

į
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 43 m. su
kaktis bus minima vasario 
19 d. Vilniaus Aušros Vartų

pats kaltininkas drg. Alek 
na su žmona.

“Toastmasterio” nebuvo, 
todėl sveikinome kas kaip 
sugebėjome. Ypač moterys 1 
“prosino” Antaną ii- dos
niai davė patarimų, kurie 
jam ilgai paliks atminty. 

Tenka paminėti, kad

BROOLLYN, N. Y.

Mirė A. Tautkus
Sausio p* t ? ja savaitę 

mirė šie lietuviai- J. Ži- 
džius, K. Samaturienė, J. 
Narmontas. M. Zavadckie- 
nė, A. Raižys, O. Janulienė, 
J. Zupka ir A. Tautkus.

Antanas Tautkus mirė 73 
m. amžiaus. Jam priklausė 
namas 73 Grant St., kuris 
prieš pusšimtį metų buvo 
lietuvių sueigų vieta. Šitame 
name pasitarę lietuviai nu
pirko iš vokiečių bažnyčią 
ir įsteigė dabartinę Apreiš
kimo parapiją, kurioj kle
bonauja kun. N. Pakalnis.

Velionis buvo energingas, 
draugiškas vyras. Pats lie
tuvių veikloj aktingai neda
lyvavo, bet j’ą rėmė. Liko 
žmona, duktė ir žentas.

Ilsėkis ramvje, Antanai, 
o likusiai šeimai reiškiu už-

parapijos salėje. Minėjimas , Krausai pasirūpino visus ka- 
rengiamas visų organizaci- rališkai pavaišinti. Buvo 
jų. Pradžia 4 vai. po pietų. toks tortas, kurio vidury pa

tefonas griežė “Ilgiausių 
Ser«a metų.”

__ _____________ ~_____ Sunkiai serga Jonas Em- Drg. Krausienė įteikė An-
ta žinios apie baisią nelai- kus> buv?s vie.tos Jįetuvių tanui ir kuklią dovanėlę, 
mę. Tą vakarą buvo kėsin- Ip’yenimo didelis pažiba Buvo gražus Naujųjų Metų

Petrą Riboką
Pr. metų pabaigoje, Kū-

vardo mergaičių choras,
muziko Stasio Sližio vado- n-s-j,aleista. R.dosi dar puikiau. * Tie’
vaujamas >r d.nguojamas. ;nam? minimos daktarfe! Visi Detroito m apylinkių,0^^. 
Minėjimo metu bus renka-, B Iietuviai turėtų j ši koncertą,tuvių kolonija buvo suRres-uiaiticiite , . . I +«, uiniAp Haičio mulai-mos . 7. T . ’ priežiūroje, b. Keblaitienes ;hciuvi<»i tu.CU} j m

aukos Amerikos Lietu- a dresas; 11631 indįana ateiti! Institute of Arts yra
vių Tarybai, kuri šiame 
krašte be perstojimo ir be Avė., Detroit 4, Mich. Woodward gatvėje, jo rū

mai užima visą bloką, tarp
poilsio dirba, kad Lietuva į Gražiai paminėta St. Seimo vj,.kv į,- Fernsworth gatvių.

sukaktis
Detroito Lietuvių organi

zacijų centro valdyba gruo
džio 11 d. surengė nepri
klausomos Lietuvos Steigia-

vėl būtų išvaduota iš rau
donu, kiuvinų burliokų na
gų. Kiekvieno lietuvio, seno 
ir jauno, paieiga šiame iš
kilmingame minėjime daly
vauti. kad materialiai ir mojo Seimo 40-ties metų su- 
moraliai būtu paremtas tė
vynės laisvinimo darbas!

A. N.

HARTFORD, CONN.

Detroito socialdemokratai 
gyvi

Nors kiekvienais beveik 
metais iš LSS 116 kuopos 
tai vienas, tai kitas narys 
nuvažiuoja i Woodmere ar 
kitas kurias kapines, bet gy
vieji dar nekapituliuoja. 
Nežiūrint visokiu sunkumų, 
ir pereitais metais buvo su
juosta pora pobūvių, kurių 
pirmojo visas pelnas buvo 
paskirtas LSS Literatūros 
fondui, o antrojo pelnu pa
pildytas kuopos iždas, li
tam tikras nuošimtis duotas 
Detroito Lietuvių namų fon
dui. LSS 116 kp. aukos Al
tui, Balfui ir kitoms lietuvy
bės institucijoms, ne tik ne
atsilieka nuo kitų, dažnai 
keleriopai gausesnių nariais 
organizacijų, bet daugelį 
dargi pralenkia.

Pereitų metų gruodžio 10 
d. B. ir V. Keblaičių namuo
se buvo metinis visuotinis 
kuopos narių susirinkimas. 
Išrinkta valdyba 1961 me
tams šios sudėties: Pirm. A. 
Sukauskas. organ. J. Ru
džius. sekr. A. Nakas ir ižd. 
bei fin. sekr. F. Bronskis. 
Buvo nutarta N. Metų pro-

Buvo gražus koncertas
Sausio 7 d. Lietuvių Pi

liečių Klubo salėj buvo gra
žus koncei-tas, kurio progra
mą atliko trys žvaigždės iš

kakties minėjimą. Įdomią, 
patriotinę kalbą pasakė 
buv. St. Seimo atstovas prel.
M. Krupavičius. Meninėje
dalyje duotos ištraukos (ak- chicagos: Dana gtankaity- 
torių atkurtos) is St. Seimo Stasys Baras ir Jonas 
atidarymo metu pasakytų Vaznelis.
kalbų, po to deklamacijos, • Tikraj buvo ko pasiklau- 
poi a solo dainų. Ta pati po- Sy^j Publikos buvo pilna 
pietį po minėjimo buvo \ai- sa]g. Pelnas skiriamas vie
šės. kuriu metu dažnas kal tos lietuvių radijui išlaikyti.

dainininkas, aktorius, visuo- ! sutikimas
menės veikėjas, čia gimęs ir
augęs. Lietuvių Klubo surengta-

Švento Vincento ligoninėj me Naujųjų Metų sutikime 
.... _ .. gydosi Lietuvių Piliečių buvo tiek daug svečių, kad

saulinio karo. Tureio savo Klubo šeimininkas Leonas vos sutilpo salėj. Ypač ma- 
kuklin prekvba. Kūčių is- Misiūnas ir buvęs klubo di- lonu, kad trečdalis buvo

rektorius Sam Civinskas. jaunimo.

tosi į naujo ateivio teisinin
ko Petro Riboko gyvybę.

Ribokai yra atvykę iš 
tremties i Omaha no II pa-

vakarėse anie 9 vai. uždą 
rius nrekvbp. kaž kas dar 
pasibeldė i duris. Prie durų sveikti, 
nriėio nasiklausti ir per stik
lą pasižiūrėti nats šeiminin
ką* P. Rihokas. Tuo metu

Linkiu jiems greitai pa-

Ištekėjo T. Gerulienė
Sausio 7 d. Tillė Augštai-

ts visai am njKTauarv^ sove vjvc-vciuncnc J_ _ištark cjvj

Ti-umpą meninę progra
mą atliko Anita Kams, es- ūoiauta 
tė Metta Sepp ir mūsų “Bing
Crosby” Antanas Norris. “Darbininkas” mini

Progra mai pasibaigus, dešimtmetį
iiaujasis klubu pirmininkas Sausio 22 d. VVebster sa-

’ ii i« medžioklinio šautuvo Lietuvių Demokratų Klubo Antanas Kadsel su savo pa- ]gj pranciškonai rengia kon- 
ir nabė^o. Nukentė jęs sma r- direktoriaus Juozo Zalecko. dėjėju Viktoru Krausu vi- certa Darbininko, atvežto iš 
kiai sužalotas, buvo kritiš-, Dabartinė Zaleckienė yra sus apdovanojo prašmat- Bostono, Lietuviu Žinių, at- 
kame stovvie. nes vienas Į “Mass. Parole Board” narė. niausiomis birbynėmis ir vežtų iš Pittsburgho, ir
šratas <riliai istrigo prie sme
genų ir biiomasi pašėku.

dirbobėtojas prisiminė ir prel. M. Didelis ačiū jo vedėjams,,T.ietuvoie Riboka. ____
Krupavičiaus o m. amžiaus.kad tokj op-ažu koncertą su-,teisininko darba ir buvo la 
sukakti, o sukaktuvininkas renaė. bai r visu geliamas.

Luckienėsavo ruožtu gerais žodžiais 
paminėjo savo politinį prie
šą S. Kairi ir kitus demo
kratinės Lietuvos veikėjus.

Nepaprastas koncertas 
sausio 28 d. '

Sausio 28 d. 8 vai. vaka
re Institute of Arts audito
rijoje bus retas koncertas. 
Dainuos ne tik trys įžymiau
si lietuviai-solistai: S. Ba
ras. D. Stankaitvtė, J. Vaz
nelis, bet operų ištraukas bei 
lietuviškos muzikos kūrinius 
atliekant su jais trauks ir du 
chorai: Čikagos vvru choras 
“Vytis” ir Čikagos Lietuviu 
operos motėm choras. Kon
certą rengia Detroito Lie
tuviu Bendruomenė.

Bilietu kainos nuo 2 iki 5 
dolerių. Prieš porą mėnesių

PRANEŠIMAS

Teiraujamasi, kur siųsti 
“J. Žilevičiaus Lietuvių Mu
zikologijos Archyvui” ski
riamą muzikologinę me
džiaga (chorų grupių, an
samblių, solistų nuotraukas; 
koncertu programas ir pla
katus : iškarpas, gaidas, gai
dų rankraščius, buvusių mu
zikiniu organizacijų proto
kolų knygas ir archyvus 
muzika liečiančius raštus, 
muzikines knygas ir visą ki
ta. kas su muzikiniu pasau
liu siejama) prašau siųsti:

jto.

DAYTON, OHIO

Didžiausia rinkliava Balfui

Balfmihkafi čia ; reikštis 
d r a d ė jo prieš 10 metų 
Leonardo Valiuko, dabar 
gyvenančio Los Angeles, 
pastangomis.

Lietuvių čia nedaug, to
dėl ir aukų suma sukosi apie 
$100, bet pernai 40 asmenų 
Balfui suaukojo $233.

Stambiausias aukas da
vė r Dr. Druktenis $50, Dr. 
Masionis $25, Dr. Gineitis

i • *. • m x i •• a Lietuvių Klubas $20.
Lietuviu Muzikologijos Ar- Pb J. įr A. August,

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvroodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną .daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs rJ.iškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Šeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daurf, daug kitų įdomybių! So gražtab paveikslais.

Knyga jau išėjo. UasisakiuBiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

chyvas, 2345 W. 56th St., 
Chicago 36, III.

Šalia to archyvas ieško: 
T. Brazio “Choralo Mokyk
la,” P. Stankevičio ir dr. V. 
Kudirkos komplektų papil
dymui fortepioninius veika
lus: L. Eremino chorui są
siuviniu “Lyra.”

Už visą iš anksto reiškiu 
padėką.

Juozas Žilevičius

kun. dr. T. Narbutas, F. Gu
delis ir Vyčių kuopa. Po $5: 
St. Bučinys, dr. A. Dyšas, 
kun. V. Katorskis, J. Ra- 
zauskas, M. Steinbrunner, 
J. Urbonas, Moterų Dr-ja ir 
šv. Petro Dr-ja.

Mirė
Kalėdų ir N. Metų išva

karėse mirė: .Janne Tataro- 
nienė, Katrina Jankauskie
nė, Mykolas Adamonis, Sta
sys Zanevičius, Alena Rum- 
šaitė-Kazlienė, Marcelė De- 
gesiūnienė. Magdalena No- 
vikienė, Ona Jurinskienė- 
Paškevičiūtė, Teresė Stan- 
kaitienė ir Kazimieras Ma
tulis.

Kitos naujienos
Keleivio skaitytojas Ker

šis gavo iš Darsūniškio (Lie
tuvos) telegramą - sveikini
mą Kalėdų ir N. Metų pro
ga.

Naujus metus pradedant 
savo gimtadienius minėjo 
Juozas Šalaviejus, Ignas Pi- 
gaga ir Antanas Pilkauskas, 
kuriam sukako 74 m., o at
rodo kaip šešiolikametis.

Petras Vaičiūnas, brock- 
toniškis, atsiuntė worceste- 
riečiams šventinių linkėji
mų iš saulėtos Floridos. Ačiū 
jam už tai. Maudykis ir gy
venk ilgiausius metus!

J. Krasinskas

MONTCLAIR, N. J.

.imant

SOPHIE BARČUS

YUCAIPA, CAL.

“KELEIVIS” 
•M Eaot Broadoray So. 27, Maso.

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA,

1490 kil. AM 102-7 FM 
Ka«dien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryt®.

šeštadienį ir aekmadieni 
nno 8:30 iki 9:30 rai. ryt® 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 tai. V.| 
Tel.: HEmloek 4-2413

7159 S. MAPLEWOOD A^ 
CHICAGO 29. ILL.

is
skrybėlaitėmis. Taip pasi- Amerikos iš Brooklyno su- 
puošę sulaukėme Naujųjų jungimo ir įkurdinimo 
Metų ir linkėjome vieni ki- Brooklvne 10 metu sukak
tiems laimės. Skirstėmės 4 čiai atžymėti.
vai. ryto.

L. J. Stasiui is

Išteka R. Lipnickaitė
Sausio 28 d. bus Reginos 

Lipnickaitės ir dantų gydy
tojo William Davis. Bažny
tinės apeigos bus 5 vai. šv. 
Marijos katedroje, o puota 
Lietuvių Klube. Pakviestas 
ir visas lietuvių choras.

Lietuvė

HOLLYWOOD, FLA

Balfo skyriaus veikla
Pernai Balfo skyrius pa

siuntė centrui $501.06. Sky
rius turi 52 narius. Valdy
boje buvo: Pirm. V. Sku
peika, vicepirm. J. Swolki- 
nas, sek. S. Liulevičienė, ižd 
J. Goodwill. iždo glob. J 
Jasuskas ir V. Petraitienė .

COCOA, FLA.

Pirmas Naujųjų Metų 
sutikimas

Brangus sniegas
Gruodžio 11 d. prisnigo 

17 colių. Iki šiol jo valyto- 
jams išmokėta $5,569,899 ir 
tai tenuvežtas tik iš komer
cinių miesto dalių, o gyve
namųjų rajonų gatvės ir da
bar dar tebėra užverstos
sniegu, kai 
pravažiuoti.

kur dar sunku

K. Žemaitis

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviuku« ^nrjltškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 on.daniai. kaina 
$7.nn

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

Žiema artinasi, o su ja ir 
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų 
nuobodūs, skaityk šias įdo
mias knygas-romanus:

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 36-j i kuopa surengė pir
mąjį Naujųjų Metų sutikimą 

International Estate Pan- Į B. Calman namuose, 
nėra bendrovė V. K. Banelį j Stalai buvo apkrauti gar- j $4.00. 
išrinko savo viceprezidentu, džiais valgiais, kuriuos pa-' Vytautas Alantas: TARP 

V. K. Banelis yra baigęs gamino gabios šeimininkės DVIEJU GYVENIMŲ, 462 
Heidelberge (Vokietijoj) E. Urbonienė (ji buvo visų pusi., kaina $4.50. 
teisės mokslus ir St. John šeimininkių “bosas”), jos Vincas Ramonas: M1G- 
univeraitete New Yorke. mamytė, Hermanienė ir LOTAS RYTAS, 166pusl., 
Anksčiau jis dirbo King šerkšnienė. Daug prisidėjo kaina $2.00.
Merrit bendrovėj, New Yor- K. Urbonas ir J. Hermanas. Tas knygas galima gauti 

Kai kūnas subyra į dulkes, ’ ke. Dvyliktai valandai bai- Keleivio administracij o j
dar lieka gyventi taurus vardas. --------------------------------------- giantis, kuopos iždininkė J. 636 Broadway, So. Boston-

Fr. Sehiller Upės šapais neužtvengsi. Mundus svečius papuošė vi- 27, Mass.

Bendrai sutikome N. Metus
Gana didelis būrys lietu

vių (net 20 asmenų) labai 
linksmai N. Metus sutiko 
Petronėlės ir Stasio Stasių 
namuose. Svečių tarpe buvo 
Kazimiero ir Valerijos Sa
bonių sūnus marinų Įeit. B. 
Sabonis.

V. K. Banelis—bendrovės 
viceprezidentas
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Ar Lietuvoje jau yra socializmas ?
Pavergtos Lietuvos me- Amžiai slinko iki žmogus pra- 

namas prezidentas — Aukš- dėjo susiprasti su valstybinės 
čiausio sovieto prezidijumo santvarkos įvedimu. Tegu feo-

MIRĖ STASYS DIGRYS

Lietuvos kolchozų “kombi- gą tik “didžiosios rusų tau-
nacijos” su Kazachstano tos pagalbos dėka.” moky- pirmininkas .Tuntas Paleckis dalinės. Iš kiaušinio prasikala 
kolchozais ir Leningrado tojai raginami “nesutaikina- teikėsi, naujų metų proga, ne višta ar gaidys, ar kuris ki- 
klijentais mai kovoti prieš buržuazinio Maskvą iš Vilniaus tar- tas sparnuotis, o tik viščiukas,
,StpnirdMmiosi sklar- Rac^ona1izn}° į>e to. ir ti pasveikinimų ir linkėjimų net nepadaiguotas.
? .. j . . * siauro nacionalinio ribotu- žodi užsienyj gyvenantiems Šiais metais galėtume prisi-dz.au «« ^vo pnevo- mQ ,.ecidvvus.- I)al dau. valioįJ ,guviams. minti, metus, ui

Lietuvos kolchozai n,ok-\toias es«f J’a: Jis pasigyrė Sovietų Są-v™ 1236 metais susimetė lietu-
i t fJm “deginte deginti jungos kartu ir jos okupuo- 'iu giminė į visiems bendros
laiKo tam uk tis uzpi e- buržuazinės ideologijos lie- tos Lietuvos laimėjimais. Ir valstybės santvarka, feodali-

i t\k kanas’ aistringai kovoti anot jo, tik dabar Lietuva mais to meto įpročiais grindžia-
prieš buržuazinės praeities gyvenanti kaip nepriklauso- mą.
atgyvenas, išmokti giliai ne- ma . suvereninė valstybė iri rra®j° ištisi šimtmečiai, kai 

feodalizmo

tarpininkauja Lietuvos kol
chozams obuolius ar kitus _ _
produktus pelnirgiaūpar- apkęstį tų, kurie trukdo sta- jau Įgyvendinusi pas save'padėjo byrėti, irti 
duoti Leningi adė,^o_ is kitų tvtj šviesius komunizmo rū- socializmą. santvarka, pačių pažangių zmo-

Ar jau tikrai svetimų oku- ardoma; Tai bQta kovų tarP 
puota Lietuva įgyvendinusi i praeitį įkibusių ir tarp geres- 
pmT save sociali*"1*^ san- ateities ištroškusių. Jau ta-

respublikų pampina trūks
tamas Lietuvoje prekes. Bū
na ir tokių atsitikimų, kad 
tie tarpininkai iš Kazachs
tano “naujųjų žemių” atga
bena Lietuvon pigesnių grū
dų ištisais vagonais. Kiti 
užpirkėjai užsiiminėja gyvu
lių prekyba ir padeda kol
chozams (žinoma už tam 
tikrą komisiją), supirkinėti 
gyvulius prievolėms atlikti. 
Dar kiti užpirkėjai važinė
ja i Moldaviją arklių pre- 
kybos reikalais. Visa tai 
Itusiau legaliai, su kolchozų 
valdybų ir kitokiais pažy

mus.
Švietimo ministeris M. Ged
vilas rado reikalą pabrėžti:
“Būtina užkirsti kelią patek- tvarką? 
ti i mokyklas buržuazinio , Pramonės, žemės ūkio su- 
nacionalizmo atgyvenoms, valstybinimas; priva čios 
negailestingai kovoti prieš prekybos ir asmeniniai ama- 
faktus. kai mokomoji me- tu jr kitu verslu verstis už-
džiaga dar perteikiama iš 
buržuazinio objektyvumo 
pozicijų, idealizuojant pra
eiti.” Suvažiavime ir Snieč
kus “pamokslus” sakė.

Suvažiavime buvę 508 de
legatai. kurte atstovavę apie 
27,000 mokytojų. 285 dele
gatai — komunistiniai par-

mėjimais. Tai-pininkai darą tiečiai, 23 komjaunuoliai, 
milijonines apyv aitas, . sta- 200 nepartinių. Kaip kituose 
tesi sau namus, pei kasi au- suvažiavimuose, taip ir čia 
tomobilius. ; komunistai uzurpavo dele-

sa.
Taip lašo Vilniaus “Tie gatų pareigas, sudalydami 

daugumą, tuo tarpu kai tik 
maža dalis mokytojų yra kp 
nariai.

Galų gale išleis
Bostone J. Kapočius jau i 

galą eina su Lietuviškąja 
Enciklopedija, o Sovietinė
je Lietuvoje seniai apie tai 
kalba, bet tik šiais metais 
tepradėtas linkti pirmasis

Kaip Lietuvos gyventojus 
apmovė su liaudies teisė
jų “rinkimais”
(Eį Visiems žinoma, kad

“r i n k i mai” sovietiniuose 
kraštuose yra tikras blefas.
Tariamai “statomi” kandi
datai, tariamai jie “renka
mi,” net faktinai “išrenka
mi” tie, kuriuos pastatė ir jos tomas, kuris apimsiąs vi- 
patvirtino partiniai komite- są A raidę ir turėsiąs apie 
tai. Taip atsitiko ir su pas- 800 puslapiu.
Rūtiniais liaudies teisėjų ir Viso labo ta enciklopedi- 
patarėjų “rinkimais” Lietu- j ja turėsianti 20 tomu. Jos 
voje. Pačiais sovietiniais 
duomenimis, visų “išrinktų”
Į liaudies teisėjus 90.91% 
esą komunistai arba kandi-

vyriausiu redaktorių yra 
prof. Juozas Matulis, jo pa
vaduotojai Jonas Macevi
čius ir Pianas Ulevičius.

draudimas bei politinių tei
sių susiaurinimas tėra tik 
valstybinio kapitalo tvar
kos įvedimas. Tai yra, kad 
valstybės valdžia, diktato
riaus tvarkoma, o ne visų 
gyventojų per savo rinktą 
atstovybę - parlamentą kon
troliuojama ir prieš jį atsi
skaitanti ir atsakanti, virs
ta šalies vieninteliu darbda
viu, pirkliu bei žmonių lais- 
vos valio tramdytoju. Tai 
yra demokratijos atplėšą, 
pasukusi šunkeliais.

Toks “socializmas” leng
vai gali būti įgyvendintas ir 
puslaukinių genčių tarpe. 
Tokio “socializmo” būta ir 
senovės faraonų Egipte. To
kio “socializmo” buvo pa
siekęs ir Vokietijoj Hitleris, 
gyventojų dalį nacionalso- 
cializmo organizacijai pa
jungęs.

Socializmo santvarkos ug
dymui, jos įgyvendinimui, 
jos toly džio tobulinimui, 
yra būtinos šios pagrindinės 
sąlygos:

Visuomenės atitinkamu

da pradėjo ryškėti ir socializ
mo teorijos apibrėžos. Ir iš feo
dalizmo amžių tarpsnio išsika
lė kapitalistinė santvarka.

Deja, mūsų tautos vis pavė
luota. štai šiais metais vasario 
19 d. tektų paminėti Lietuvoj 
feodalizmo liekanų, tai yra bau-
džiavos panaikinimą vos tik 
prieš šimtą metų—1861 m.

O kas iš mūsų drįstų sakyti, 
kad mūsų tautai, kaip ir visai 
žmonijai, aniems amžiams vals
tybės santvarkos atsiradimas 
arba baudžiavos panaikinimas 
nebuvo pažangos reiškinys? Vi

tai įvyko kovų keliu, parei
kalavusiu daug žmonių aukų. Ir 
tais amžiais būta klaidingų pra
našų. pasukusių įvairiais šunke
liais, kaip štai dabar tokiu ne
tikru keliu einąs, mus užsienyj Gruodžio 11 d. buto I..
gyvenančius sveikinęs Justas Bendiuomenės Apy Iii.kės 
Paleckis. Jei jis gerai prisižiū- nariM visuotinis susirinki- 
rėtų sovietinio gyvenimo ir pa- mas- 
sidairytų feodalizmo laikmetyj, Pranešimus apie

datai i partiečius. Neparti
nių pateko į liaudies teisė
jus vos 9.09' ,. Reikia turėti 
galvoje, kad komunistai Lie
tuvoje sudaro tik apie 2% 
visų krašto gyventojų, o čia 
jų staiga atsiranda daugiau 
regu 90'; ! Kokie čia triu
kai? Labai paprasti: Parti
niu komitetų buvo pastatyti 
kiekvienoje rinkimų apylin
kėje tik vieno vienintelio są
rašo kandidatai, patiki inti 
ir patvirtinti partinių cen
trų, kurie, žinoma, siekė 
liaudies teisėjų postus ap
statyti savais žmonėmis. 
Taip ir susidarė blefiniai 
“rinkimu” duomenys, kada 
komunistų “išrinkta” per 
90%, o jie sudaro tik 2% 
Lietuvos gyventojų.

Liaudies teismų tarėjų 
“rinkimuose” dėl akių ne-

Nauja kavinė - 
Kaune

SAl GOJ A BALSUOTOJUS

Vykdant referendumą Alžerijoj prancūzų policija 
saugojo balsuotojus, nes arabų nacionalistai balsuo
jantiems žadėjo keršyti. Kai kur buvo susirėmimų 
su teroristais ir per balsavimo 3 dienas žuvo 20 žmo
nių. o apie 50 buvo sužeistų.

IS KANADOS.
HAMILTON, ONT.

L. Bendruomenės 
susirinkimas

KARDINOLAS IŠGYRĖ 
N1XONĄ

(E) Vienoje, Austrijoje— 
prieš Kalėdas mirė ir gruo
džio 21 d. palaidotas senas 
kaunietis ekonomistas Sta
sys Digrys, apie 70 metų. 
Buvo baigęs ekonominius 
mokslus Petrapilyje. Lietu
voje eilę metų buvo Lietu
vos Kooperacijos Banko ta
rybos pirmininku. Vėliau 
rūpinosi Tarptautinio Ban
ko reikalais. Buvo aktyvus 
Kauno miesto savivaldybės 
veikėjas. Karo metu persi- 
kėlė i Vakarus ir apsigyveno 
Vienoje, kur iki mirties gy
veno kartu su šeima. Paliko 
ligotą žmoną ir duktė: i. Ir 
svetur būdamas, domėjosi 
lietuviškais reikalais ir pri
reikus mielai patarnaudavo, 
kai kreipdavosi i ji lietuviš
kos institucijos. Kuri laiką 
buvo BALFo įgaliotiniu.

MIRĖ LIETUVOS 
DRAUGAS

Balt’motėj anądien buvo 
nurengtas Reklamos Klubo 
metinis banketas, kuriame 
dalyvavo 700 svečių, jų tar
pe ir Bostono kaidinolas 
f ushing. Žinoma, buvo ir 
Raibų. Bostono kardinolas 
kalbėjo apie buvusius pre
zidento rinkimus ir išgyrė 
republikonų kandidatą Nix- 
oną, kad jis per visą rinki
mų kampaniją elgėsi labai 
įimtai ir kultūringai, viešai 
neužkabindamas savo opo
nento Kennedžio katališki-

Pranešimus apie veiklą 
tai rastų daug bendro ir gimi- Padalė piimininkė G. Ski ip- 
ningo tarp feodalizmo ir sovie- kūtė, Šalpos i ondo, Tautos 
tiznjo Fondo, Komisijos Vasario

Deja. kapitalizmo santvarka Gimnazijos Remti ii Le- 
taip pat nėra amžina. Ir ją lė- Komisijos atstovai,
tai laiko girnos tolydžio mala. I komisiją, kuri turės
Lėtai mala. bet tiksliai, neat- įvykdyti valdomųjų organų kūmo. Anot kardinolo, Nix- 
laidžiai. Ir dabar eina kovos dėl rinkimus, išrinkti: Z. Puli- onasyra “Good \\ iii Man of 
geresnio rytojaus. Toliau
rintieji, praeitį pažinusieji,
vai protaujantieji, kūrybiškai F. Rimkus. Iš kardinolo kalbos pa

laipsniu pribrendimas. Toks nusiteikusieji, švesieji asmens Tenka pabrėžti, kad pir- aiškėjo, kiek per tuos rinki- 
visuomenės bendram darbui sukuria naujas teorijas, kaip mininke išiinkus G. Skrip- mus buvo susiiūpinę kata- 

automatai Pribrendimas galima at- gyvenimas taip sutvarkyti, kad kūtę, daug kas buvo nepa-, likai. Jo telefonas skambė- 
siekti tik per mokslą, šviesą jis visiems būtų patogus, gra- tenkintas, ypač klebonas jęs be jiertraukos; katalikai

Suomijos sostinėj Helsin
ki Kūčių dieną mirė dr. Rag- 
ner Oelleris, buv. Lietuvos 
garbės konsulas, didelis Lie
tuvos draugas.

Jis suomių spaudoj yra 
daug rašęs apie Lietuvą, 
išvertęs ir išleidęs lietuvių 
rašytojų kūrinių rinkinį. Jis 
iki pat mirties buvo labai 
uolus Vliko Vykdomosios 
Tarybos leidžiamų Eltos 
biuletinių bendradarbis.

Jis suomių spaudoj pasi
rūpino parašyti ir apie so
cialdemokratų veikėjo adv. 
Vlado Požėlos miiti. Velio
nis mokėjo lietuviškai skai
tyti ir rašyti.

LENKŲ SPAUDOS 
SUKAKTIS

Krokuvoj rengiamasi iš
kilmingai paminėti lenkų 
pirmojo laikraščio “Merku- 
riusz” 300 metų sukaktį. Ta

, w r- -• -*• \ it_ v m 1 • sukaktis sueina ši mėnesi,
liau įžiū- nauskas. V. Kazį milus A. the Year, kas reiškia: gerų Numatvta įkalti su atitin
ki- Mai- Dalangauskas, 1. 1 ieinys ir norų, pavyzdingas vyras. kamu paraįu |ente,ę prje

namų, kuriuose pasirodė 
pirmasis to laikraščio nu
meris, spaudos paroda, kon- 
ceitas, paskaitos ir t.t.

Čia primintina, kad lietu
vių kalba pirmasis laikraš
tis tepasirodė 1823 m. Tai

bei kultūrą. 0 mokslo ir žus ir visiems būtų prieinami kun. Tadarauskas, bet po 
Kaune. Stalino ir kultūros visuotiniam klėstė- į visi’ gyvenimiški patogumai, metų pasirodė, kad ir mote- 
armijo? prospektų jimui jų puoselėtojų kūrybai ’ mokslas ir kultūra, žmonijos ris ne tik neblogai, bet gal 

sankryžoje (Laisvės alėjos reikštis yra būtinos politi-* praeitis mus įtikina, kad žmo-j ir geriau už vyrus moka 
ir Savanorių prosp. kampas) nės laisvės: žodžio, spau-{nių sugyvenimui pasirinktos 1 Bendiuomenės r c i k a 1 us 

tvarkyti, be intrigų, karštų 
ginčų, kaip tai buvo 1959 m. 
Varanavičiui pirmininkau
jant.

Socialdemokratų 
susirinkimas

(E)
Raud.

atidaryta nauja kavinė-au- dos, tikėjimo, draugijų, su-: santvarkos nebuvo ir nėra am-
tomatas “Daina.” Kavinė 
esanti įrengta pagal daili
ninko J. Virako projektą.

J'f? j
siiinkimų/ Tokios laisvės Į ži 
pagrindiniuose šalies Įstaty
muose turi būti ne vien tik

Esą aštuoni automatai kon- suminėtos, bet vykdomos ir 
ditorijos gaminiams, kavai, numatytos priemonės tuos 
sultims ir kt. sudrausti, kas kėsosi jas pa-

Mirė M. Jasudavičius
Vilniuj spalio 13 d. plau

čių vėžiu mirė Mykolas Ja
sudavičius-Jasudėnas. ilgus 
metus buvęs Šiaulių Žemės 
Tvarkytoju, vęliau tarnavęs 
Vilniuje, Telšiuose.

Šelpia Kubą
“Kovojančiai Kubai pa

partiniams duota daugiau siųsta 17 tonų lydytų kiau- 
vietų, žinant, kad tarėjai lienos ir jautienos taukų, 
teismui sprendimuose ma- Tai jau antra tokia siunta 
žiau tereiškia, negu teisėjai, draugiška jai Kubai.” rašo 
Jiems duota 56.49%, parti- A. Vaivutkas “Vilniai.”
niams 43.51%, nors, kaip ------------- :------------
jau mirėt a, šie pastarieji
Uetuvos gyventojų skaičiu
je sudaro tik anie 2%. Taip 
Lietuves liaudis vėl kaitą 
buvo apmauta “rinkimais.”

PER ŠVENTES PABĖGO

žeisti.
0 tokios santvarkos gali

ma atsiekti parlamentari
niu būdu visų gyventojų iš
rinkti iš jų išstatytų kandi
datų atstovai. Visi gyvento
jai turi turėti teisę ne vien 
tik balsuoti, bet ir rinkti iš 
savo išstatytų kandidatų 
tarpo.

Jau tokiose politinio šalies gy
venimo sąlygose yra Įmanomas 
ūkinio gyvenimo demokratinimo 
siekimas. Tai yra. kad bendro 
darbo vaisiais neturėtų progos 
naudotis vien tik savanaudžiai. 
Pirmoj eilėj privalėtų būti pa
boti visų žmonių bendri ’reika-

Iš sovietinė? zonos, pasi- 'a‘ ’r kad žmogus būtų apsau- 
naudodami Kalėdų švenčių gotas nuo išnaudojimo ir kitam
judėjimu, per kalėdinę sa
vaitę atbėgo į Vakarų Ber
lyną ir Vak. Vokietiją 3,419 
vokiečių, nebenorinčių to
liau gyventi komunistiniam 
režime. Šiemet iki Kalėdų iš

žinos, pastovios. Jos iš amžių 
glūdomos tolydžio keitėsi, tobu
lėjo. žmogaus išradimams gau
sėjant. gamtą įveikiant ir iš jos 
besimokinant, turėjo keistis ir 
žmonių santykiavimo formos su 
jų nustata santvarka.

Viena iš tų teorijų žmonijai 
tobulesnes santykiavimo for
mas pramatanti, naują santvar
ką numatanti yra socializmo te
orija. Jau daug kur kaip kas iš 
tos teorijos praktiškai įgyven
dinama. Niekas negali nuginčy
ti. kad socialdemokratų sąjūdis 
yra kur nors tik vietos sąjūdžiu. 
Tuo sąjūdžiu nūdien gyvena vi
sa žmonija. Vienų jų jis smerk- 
te smerkiamas, kitų per kovas 
siekiamas praktiškai įgyvendin
ti. Bet vieni ir kiti. kartu visa 
žmonija socialdemokratijos yra 
sužadinta.

Iš seno kultūriniai ir ūkiniai 
atsilikusioj šalyj, rusuose, mė
ginta padaryti nevykęs šuolis— 
peršokti laiką. Ten atžagariai

Gruodžio 18 d. Juozo 
Stonkaus namuose buvo vie
tos lietuvių socialdemokratų 
susirinkimas. .Jame paruoš
tas šių metų veiklos planas.

Buvo tartasi, kaip sėk
mingiau platinti Literatui os 
Fondo išleistus leidinius — 
draugų S. Kairio ir K. Bie
linio atsiminimu knvgas.

Pirmininkas painformavo Maskvoje leidžiama “Li- 
apie drg. Stepono Kairio li- teraturnaja Gazeta” prane- 
gą ir jo dabartinę padėti, ša, kad Len'ingrade kažko 
Aptarta, kaip jam medžią- kia Ščelučina ima iš norin- 
giškai padėti.

Kuopos valdyba palikta 
senoji.

turtų krovimo.
Jei būtų įžiūrėta ir įsitikinta,! vograuja, kad pas save jau įgy- 

kad vieną ar kitą ūkio šaką nu- vendino socializmą, 
savinus, būtų naudingiau visuo-! Nelaiminga mūsų tėvų žemė, 
menei, tas turėtu būti daroma

Ragina mokytojus “deginte 
deginti” buržuazinės 
ideologijos liekanas

(E) Prieš pat Naujus me
tus Vilniuje įvyko Lietuvos sovietinės zonos i Vak. Ber-
mokytojų suvažiavimas. Jo lyną ar į Vak Vokietiją at- 
proga sovietinė ir komunis- bėgo apie 196,000 asmenų, 
tinė vadovybė paskelbė žo- Tokiu pat pereitų metų lai- 
dį į mokytojus. Pabrėžus, kotarpiu buvo atbėgę 144,- 
kad Lietuva daranti pažan- 000.

Bet nusavinta šalies ūkio šaka 
privalėtų taip pat būti demo
kratiškai tvarkoma.

* * *
Ne šimtai, o tūkstančiai me

tų praslinko iki žmonių giminė 
prisijaukino sėsliam gyvenimui.

balsuotojai vis klausinėję 
patarimų. Atrodė, kad aš
buvau vyriausias Kennedžio i..Nusidaw.imai Diewo Kara. 
kampanijos m e n e d z ens,t • „ kurj ,eido Nalanjc.
juokavo kardinolas. r> • i-i;- n ♦ • •J _ I liūs rndrikis Ostermejeris,

1784-1846 metais.įsikalbėjęs, jisai pasisakė p.vvpnps 
dalyvausiąs Kennedžio įves- ' 
dinimo apeigose Washing-
tone ir jau užsisakęs specia- MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
lų fraką su atlasiniais atla- JOJE NAUJAS ADRESAS 
pais. Bet dabar siuvėjas pri- i ---------
siuntęs jam sąskaitą $325! 
"Jis turbūt vaizduojasi,” sa- į 
ko kardinolas, “kad už tą! 
drabuži mokės Kennedis.” 
Mat. visi žiro, kad Kennedis i 
yra labai turtingas, jo tėvas I 
skaito savo pinigus milio-: 
nais.

Dabar jis yia toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Cresct.it 
Orbiston. BeUshili

Lanarkshire. Scotland

KNYGOS JAUNIMU!

KYŠIAI MOKYKLOSE

Hamiltonietis

ŽALGIRIO MŪŠIS

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo-

prieš joe žmonių norus peleku- 24 ?UsL

ei j tų verdanti sūkurį. Šnekoms, Neturintieji laiko storų kny- 
kad Lietuvoj yra įgyvendintas Wgelę Žalgirio mūšis Ą 
socializmas gali patikėti tik tie, apie tą Lietuvos istori
kas svetimu pnta gyvena. JOS svarbų įvyki - skaityti 

šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti

čių stoti i aukštąją mokyk
lą po 1,500-3,000 rublių ir 
juos ten Įkiša.

Tokius kyšius duoda So
vietijos ponai, kurie turi pi
nigų, bet kurių išlepinti sū
neliai tingi mokytis.

PAVYZDINGAS KNYGOS 
MĖGĖJAS

Jei jaunas nepamėgs 
(knygos, jis jos įskaitys ir 
| uaugęs. To,lė' tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau- 
iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
i’ASAKfg.P'S. 

knygoje yra 
’iėčios. 175

A. Giedrius, 
•”.7 gražios pasii- 

ps'., kaina $2.00

K. Burbulys iš Čhicagos 
pratęsė Keleivio prenume
ratą ir kartu užsisakė knygų 
už $26.00. Užsakytųjų kny
gų tarpe yra S. Kairio ir K.

Meilė akla, bet mato toli. * Knygelės kaina 50 centų. Bielinio atsiminimai.

>VVNUKk.S, N. Butkienės a- 
pysakaites vaikams. 34 psl., 
kaina ................................ $1.00

ŪRiNINKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 10S ps!., kai
na   $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina .............................................. $2.00

MfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ......................................... $1 50

Cresct.it
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P. Amerikos Sėtuvių kongresas
Jau prieš kelerius metus Ar-. krepšininkų “Kovo” komandos 

gentines Lietuvių Balsas, o vė- rungtynės su Susivienijimo Lie- 
liau ir kita P. Amerikos spauda tuvių Argentinoje komanda, 
kėlė reikalą sušaukti visų sro- Laimėjo “Kovas.”
vių Pietų Amerikos lietuvių 
kongresą. Pirmiau jj buvo ma-

• • *: t
Vėliau buvo pietūs, kuriuose

noma kviesti Brazilijoj, bet dėl dalyvavo, be atstovų, daug sve- 
didelių atstumų nuo to atsisa- čių. Čia kalbėjo svečias iš JAV
kyta ir nutarta sušaukti Argen- V. Sidzikauskas, kuris aiškiai» •

: tinos sostinėj Buenos Aires. Jis pavaizdavo ne tik Lietuvos, bet 
buvo gruodžio 3-5 dienomis taip pat kaimyninių šalių—Lat- 
Buenos Aires priemiesty Avel- vijos, Estij 5 ir kitų pavergtųjų 
laneda lietuvių parapijos salėj, tautų dabartinę padėtį. Jis pri- 

Kadangi jau seniai buvau pa- minė, kad pavergtosios tautos 
siryžęs dar kartą aplankyti Ar- nepasiduoda pavergėjui ir viso- 
gentiną, jos didesnius miestus tais joms įmanomomis priemo-

' —Buenos Aires, La Plata, Be- nėmis priešinasi. Jų visų troš- 
risso ir kt. ir ten gyvenančius kimas, kad pavergėjas ko grei- 
lietuvius, tai taikiau tą atlikti čiau pasitrauktų ir jos galėtų

Tos pačios dienos vakare buvo 
koncertas, kurio pragramą at
liko Argentinos ir Urugvajaus 
meninės pajėgos.

V. Rimavičiaus vadovaujamas 
gana geras šv. Cicilijos choras 

‘sugiedojo Lietuvos ir Argenti
nos himnus ir padaina\o kelias 
dainas. Solo dainavo V. Bagdo
naitė, kuriai akompanavo R. 
Muškietas.

Po jų pasirodė Urugvajaus 
menininkai: Pianistė prof. Te
resė Drobniauskaitė, solistai L. 
Grišonienė ir V. Dorelis ir mo
kytojos G. Stanevičienės vado
vaujamas tautinių šokių sam
būris. Nors pati sambūrio vedė
ja negalėjo atvykti, bet jos ge-

Turtingiausi amerikiečiai
Pirmą kartą Į Baltuosius 

Pūmus ateina vienas turtin
giausiu šio krašto žmonių. 
“Sunday News,” sum neda
rnas -JAV turtuolius, i ju 
skaičių Įrašo ir būsima JAV 
prezidentą Johrą Kennedy, 
kurio turtas siekias ne ma
žiau kaip 100 milionų do
lerių.

Tuos dolerius sukrovė ne 
pats John Kennedy, bet jo 
tėvas, kuris jaunystėje pra
dėjo pardavinėti žemės rie
šutus ekskursijos laivuose, 

rai paruostas sambūris taip so- «utaupęS kelis šimtus dole
riu, ėmė veistis nekilnoja-ko. kad baigus nesiliovė ploji

mai. I rugvajaus lietuvų cho- moj0 turto pardavimu, o vė- 
ras. kuriam vadovau ia Dorelis,

Bet pats turtingiausias 
žmogus JAV via 68 m. 
Paul Gatty iš Texaso. Jam 
priklauso dauguma naftos
Įmonių akcijų, kurios duo
da per metus viii 50 milio
nų pajamų. Kiek bilionų 
turto tas pasakiškas turtuo
lis turi, nežinia.

BALANDŽIAI PARKE

laisvai savo gyvenimą tvarky
ti. Jis ragino P. Amerikos lie
tuvius budėti ir nepaliauti ko
voti dėl Lietuvos laisvės.

Buvęs Lietuvoje Argentinos'

tuo metu, kad galėčiau ir lietu- 
į vių kongresan patekti.

Vykau kaip Keleivio kores
pondentas (nekviestas), o taip 
pat kaip Urugvajaus Socialistų

j Partijos Lietuvių Skyriaus na-i konsulu Arnoldo Borsanti gra-
rys ir stebėtojas. • žiai apibūdino tą nepriklauso-

Gruodžio 2 d. 8 vai. ryto Mon- mos Lietuvos laikotarpį, kada 
tevideo Plaza Libertad (Laisvės jam teko būti konsulu ir linkėjo, 
aikštėj) sėdau i gražų didelį 50 kad Lietuva vėl būtų laisva ir 
vietų autobusą, kuris per dvi su nepriklausoma. Be ko kita. jis

neatvyko. Ir gerai padarė, nes 
Argentinos publikos nebūtų su
žavėjęs.

(Bus daugiau)

M. KRASINSKAS

SKAITYTOJŲ BALSAI

liau spekuliuoti biržoje ir 
čia sukrovė šimtus miliorų. 
Tas laikraštis rašo, kad jo 
tuitas siekia 400 mil. dole
rių.

Bet turtingesnė už Ken
nedy šeima yra Rockefel- 
lerių šeima. Jų turtas verti
namas virš biliono dolerių., 
Kiekvienas iš 6 šeimos na- i 
rių, tame skaičiuje ir Nevv 
Yoiko gubernatorius bei lie
tuvaitės Ievos Paulėkai-

Kas nori F.oritioj apsigyventi?

Daug kas mūsų važiuoja į
puse valandų, nuvažiavęs gražiu pasakė, kad jis Lietuvai daug Miami. bet len cidelis miestas, 
cementuotu keliu 178 kilometrų, padėjo, bet Lietuva jam dar *\r !je^e*jau * n^ra į tės buvusis vyras turi po 200
buvo prie La Platos upės Colo- daugiau padėjo, nes jam davė 0et >^a,mil'.onų dolerių.
nia miesto uoste. žmoną lietuvaitę. Savo toks pat gražus pajūris, auga

...... . . ‘ oranžiai, greifrutai, lemtinai ir
čia jau laukė laivas, kuris jis baigė lietuviškai: “Valio Lie-

—Pasakyk, Maiki, ar ga- Stalinas Įklampino Roose- 
li būti teisybė, kad prezi- veltą ir Trumaną, taip j 
(lentas Esenauris priklauso Chiuščiovas galėtų iklam- per 3 valandas pervežė mus per tuvai.”
prie CIO unijos? pinti Kennedi. Amerikiečiui I-a Platos upę ir išlaipino Bue- • Lenkų vardu sveikino O. Kul-

—Ne, tėve, tas negali būt įklimpti labai lengva, tėve

t.t.
io.ua vieta yra Vero Beach. 

Indian River apskrity. Važiuo- 
pinski. Lietuvos draugas žurna- darni keliu N'r. 1. užsukite pas 

ir nėra teisvbė. —Kodėl lengva? j * * * Įlistas Jose P. Martinez-Berseche, mane. Aš mielai apylinkę paro-
—Tai kodėl jis pereitą —Todėl, tėve, kad ameri- Kongresas prasidėjo gruo- kuris palietė dabartinės Lietu- dy»iu. pataršų ir padėsiu, kuo 

savaite Kongrese pasakė kiečiai užauga daugiausia ;džio 3 d. 9 vai. ryto. Į prezidiu- į vos kančias, ragino Pietų Ame- Ma"° adįesas: Į*56
prakalbą apie uniją? dėmesio kreipdami Į futbo- ma buvo išrinkti: Pirm. Z. Juk- 1 ubur Ave" vero Beach, Fla.,

_ Tėvas nesupratai, apie Kai Europos studentai nevičius, I vicepirm. V. Dorelis
kokia unija jis kalbėjo. Pra- kelia revoliucijas, tai ameri- (iš Urugvajaus). II vicepirm.
dedant naujus metus, Ame- kiečiai kamuoliu žaidžia ir agr. A. Boguslauskas (iš Bra- ................ _ .
rikos prezidentas visada pa- aiskrymą valgo, larptauti- zilijos), I sekr. inž. S. Bronis, kalbėjo įs JAV atvykęs kun.; Sveikinu redaktorių ir kitus 
sako Kongrese kalba anie politika jiems nerūpi ir II sekr. J. Papečkys, į rezoliuci- Saplys- į L. linkiu’ kad

♦ » ♦
Kongresas pasisakė įvairiais

: nos Aires uoste.
* *

rkos lietuvius ne tik senus, bet
. .. tel.: JO 2-5335kovotiir jaunus, čia gimusuis, 

dėl savo tėvų žemės laisvės ir 
nepriklausomybės. P a s k utinis

Jurgis Klimas 

Aš senesnis už Maikio tėvą

Ir už Rockefellerius tur
tingesni yra Andrew Mel
iono ketui i šeimos nariai, 
nes jie turi po 700 milionų 
dolerių.

Dar didesnius turtus turi 
Du Pont šeima. Jos vyriau
sias atstovas Irene Du Pont. 
dabar 84 m. amž., kontro
liuoja vieno biliono ir 200 
milionų dolerių vertės tur
tą.

Balandis Londono parke 
nutupė ant žmonėms skirto 
paaiškinimo apie parko 
grožį ir sparnus iškėlęs ką 
tai nori pasakyti žiūrėto
jams ar kitiem balandžiam.

sako Kongrese kalbą apie
“State of the Union ” kas j^e niekad neišmoksta tokių jų komisiją: J. Vaštakis, A.
reiškia kalbą apie krašto politinių gudrybių, kaip bol- Balčiūnas, kun. Giedrys, lg. Pa
būklo. Matai žodis “State” ševikai. Štai kodėl Stalinas dvalskis, V. Nalivaika ir kun. lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos
čia reiškia būklę arba stovi, galėjo-taip lengvai sukimšti A. Šteigviia. laisvinimo reikalais. Kongreso
o “Union” reiškia vieningą I 63X0 P.VPk§ (^u Amerikos Pranešimą apie Pietų Ameri- nutarimuose tarp kitko pabrėž- 
valstybę arba kraštą. Tokioj prezidentu. kos lietuvių Įnašą į Lietuvos ta:
kalboj piezidentas padaro —Bet Chiuščiovas, vaike, laisvinimo darbą padarė Kazys a) Tėvai privalo šeimoje kal- 
Įiereitų metu apžvalgą, pa- Papkės nerūko, taigi Kere- Čibiras. Diskusijose dalyvavo! bėti lietuviškai, palakyti lietu- 
gjiko, kas buvo nuveikta ir džiui tokios liziKOS nėia. dr. A. Kairelis, V. Malėlaitė- viškus paproeus.
kas vra manoma toliau veik-1 —Kilpų gali būti ir be Survilienė, vienintelis Brazilijos 
ti Bet ši kaita prezidentas PYP^ės, tėve. Bet tikėkim, atstovas agr. A. Boguslauskas,
Eisenhovveris apie ateities kad Kennedis bus atsarges- Argentinos Lietuvių Balso red. 
planus nekalbėjo nes tai n*s *r mokės nuo Chruščio- K. Norkus, S. Raibutis ir kt. 
priklausys jau naujam pre- iv0 apsisaugoti. Bet pa- j Kadangi
zidentui, kuriuo bus nese- Į gunflaįgali būti didelė, 
nai išrinktas Kennedy. Už-! Kokia pagunda.’

vedusios rinkti žinias apie 
latviškas knygų ir laikraščių 

Jau buvo anksčiau praneš- leidyklas ii išaiškinti būdus,

IEŠKO IŠDAVIKŲbūtų laimingi.
Kartu siunčiu prenumeratą ir

už kalendorių. __________________ ____
Aš esu daug senesnis ir už apįe sovietines pastangas kajP__  ___t

pabaltiečiams Vakaių Eu- gaiirna pasenauMaikio tėvą. nes turiu 99 m., 
todėl man sunku skaityti, bet 
mėgstu Keleivį ir ji skaitau.

Aš buvau ir tebesu viengun
gis : jaunos už mane neina, o 
senu aš nenoriu.

toms leidykloms būtų

Sovietu ambasada Stock-ropoje Įsteigti žurnalus, ku- _ ,
rie skleistų “tiesą apie tėvy- me. ( a,ė ( pastangų 
nę.” Ypač buvo ryškios tos ;^zularą paskatinti gŲzti 
nastantrns Vak Vokieti inip J Latviją, JCt šitas gi įeztai

imdamas prezidento vietą. 
Kennedy pasakys savo “Sta
te of the Union” kalbą.

—O kokią naujieną ponas 
Kennedv galės mums pasa
kyti?

—Žinosime, kai bus pa
sakyta.

—Žmonės kalba. Maiki. 
kad per Naujus Metus Ke
nedis gavo iš Maskvos tele
gramą nuo Chruščiovo. Sa
ko. Maskvos bosas kviečia 
jį pas save i svečius. Tai 
kaip tu rokuoji, ar Kenedis 
lėks Į Maskvą? Juk jam bū
tų lengva, ba turi savo loc- 
na raplena. katino prieš rin
kimus skraidė po visą Ame
riką.

—Ką Kennedy darvs, tė
ve. tuo tarpu gal ir jis pats 
nežino.

—Argi galėtų nežinoti? 
Juk prieš rinkimus jis kriti
kavo Eisenauri. kad nemo
kėjo su Chruščiovu apsieiti. 
Taigi dabar Kenedžiui ge
ras čenčius parodvti, kaip 
reikia su tuo buivolu kalbė
tis.

—Prieš-rinkimus tėve. po
litikieriai daug ko piikalba: 
bet tai yra tik propaganda, 
kad gautų daugiau balsu 
rinkimuose. Po rinkimų gi 
reikia jau atsargiau elgtis, 
kad neįklimptu i balą.

—O Į kokią balą Kenedis 
galėtų įklimpti?

—J politinę balą. Kaip

K. Ru nimas savo 
kalboje pareiškė, kad jaunimas 
turi būti bažnyčios globoje, tai 

—Chršuiovčas, tėve, siū- paėmusi žodi Lietuvoj buvusi 
lo Amerikai nusiginkluoti, medicinos studentė Vladė Ma- 

1 Tuose jo planuose gali būti lėlaitė-Survilienė tą klerikalą 
pavojingų kilpų. Nusigink- sumušė i dulkes. Ją parėmė dr. 
luoti ir sutaupyti daug pi- i Al. Kairelis. agr. A. Boguslaus- 
rigų, kuriuos būtu galima kas ir kt. Tenka pastebėti, kad
suvartoti geresniems tiks- pastarieji yra iš pokarinės 
iams. Kennedžiui gali būti eilių ir labai malonu, kad jie 
didelė pagunda, tėve. nepabūgo savo nuomonės pa-

—Tai tu. Maiki, rokuoji, reikšti ir pasmerkti juodojo in- 
kad nusiginkluoti būtu ne- i ternacionalo garbintojus, kurie 
gerai? Įsavo supelėjusiomis dogmomis

—Nusiginkluoti, tėve, bū- ne tik Lietuvoj, bet ir užsienio 
tų labai gerai, bet nusigink- i lietuvių jaunimui daug žalos pa- 
luoti reikėtų visiems O kad darė.
visi nusiginkluotų, tuiėtų 
būti tarptautinė inspekcija, 
kuri prižiūrėtų, kad niekas 
nepradėtų iš naujo ginkluo
tis. Bet Maskva iki šiol to
kios inspekcijos nenorėjo. 
Ji nori, kad visi imtų ir iš 
karto sunaikintų savo gink
lus. o tik paskui kalbėti apie 
inspekciją. Be to, ji reika
lauja. kad būtu sunaikinti

Po pertraukas kongresas pa
dėjo gyvų gėlių vainiką prie 
Argentinos laisvės kovų didvy
rio gen. San Martino paminklo. 
Tose iškilmėse dalyvavo kongre
so atstovai, nemažas būrys tau
tiškai pasipuošusių lietuvaičių 
ir nemažai argentiniečių.

* * *
Į antrąjį posėdi atvyko iš

b) Tėvai turi daryti Įtakos 
į vaikus, kad jie draugautų tar
pusavyje ir kurtų grynai lie
tuviškas šeimas.

c) Yra šeimų, kurios išvyko 
sunkiausiais Lietuvos kūrimosi 
laikais ir tebegyvena tų laikų 
Lietuvos vargais ir nedatek- 
lium, nepažinę paskutiniųjų ne
priklausomos Lietuvos laimėji
mų—klaidingai nušviečia savo 
vaikams Lietuvos gyvenimą.

d) I talką tėvams turėtų at
eiti lietuviškoji spauda, talpi
nant savo skiltyse medžiagos 
apie mūsų tautos garbingą ir di
dingą praeiti, jos žygius ir nar
sius jos valdovus. Spaudoje tu
rėtų būti specialūs jaunimo sky
riai—kur jų dar nėra.

e) Tėvai turėtų patys skaityti 
lietuvišką spaudą ir raginti vai
kus ją skaityti.

Jaunimo reikalu „ dar buvo 
svarstyta ir pabrėžta šie dės
niai : Organizacijos privalo 
įtraukti jaunimą į aktyvų dar
bą. Reikia steigti, remti ir iš
laikyti šeštadienio mokyklas, 
įvairius lituanistinius kursus. 
Kad jaunimas noriai dalyvautų 
lietuviškoje veikloje, reikia su
daryti sąlygas jam pritraukti. 
Reiktų steigti klubus, sporto 
baseinus, aikštes, skaityklas ir 
kita. Ruošti l>endras ir Lietu
vos pažinimo varžybas, jaunimo 
subuvimus, iškilas. Jaunimui

pastangos Vak. Vokietijoje, 
Good bve redaktoriui ir Mai-; kur atsirado latvis, sutikęs 

<iui su tėvu. ; organizuoti toki žurnalą
•Vokietijos latviams. “Eltos
Į Informacijų” bendradarbio
1 pranešimu iš Stockholmo,

VVorcester.
Ch.

Mass.
Areska

atsilakė.

GERIAUSIA DOVANA

Nenusimink, 
degtų.

nors ir bala

.JAV Vaclovas Sidzikauskas.
Amerikos kariniai Įrengimai Europos Pavergtųjų Tautų ir 
Europoje ir Azijoje, ir kad Lietuvos Laisvės Komiteto pir- 
būtų panaikintos demokra- mininkas. kuris buvo pakvies- 
tinių valstybių apsigvinimo tas Į garbės prezidiumą. Jam 
sąjungos. Jeigu Kennedis su buvo duotas pirmasis žodis, ku-
tUO sutiktu, iis būtu patekęs riame kalbėtojas gražiai nu-Į įtraukti į spaudos darbą reikia 
Į Chruščiovo kilpas. Ką jis švietė lietuvių kovas dėl savo į ruošti įvairius konkursus, tei- 
mano daryti, gal sužinosi- tėvynės laisvės. įkiant premijas, ypač tautinių
me iŠ jo “State of the Toliau buvo skaitomi sveiki- Švenčių proga. Skatintinas lie-
Union” kalbos. nimai: Vliko pirm. dr. A. Tri- tuviško jaunimo santykiavimas

—Okei, Maik, lauksime, mako, vysk. V. Brizgio. St. Lo- tarp atskiru kolonijų, lankant
ką jis pasakys. zoraičio. Br. Balučio. J. Kajeo vieni kitus ir susirašinėjant.
------------------------------------------- j<o rfr g. Graužinio ir kt. Nutarta suaktyvinti politinę

Nors ir daug žinai, bet mo- Kitą dieną iš ryto buvo pa- veiklą, Įtraukiant Į darbą nau- . 
kaisi amžinai. maldos, po jų vietos lietuvių j’l je»ų

SUBMARINŲ PRIEŠAS

Nauja raketa—Lulu.—kuri 
iš lėktuvų bus paledžiama į 
povandeninius laivus. Tokį 
ginklą turi JAV karo pajė
gas.

Jei galvojate apie dova-
mos ir Skandinavijoje, kur J^y0 pažistamam ar 
taip pat sovietų vyriausias j 'iraugui, tai atsiminkite, 
dėmesys nukreiptas Į latvių kad geriausia dovana bus 
sekretorių. To paties Mažu- šios knygos:
Jano pareiškimu, jam buvę' SleponQ Kairio ..LirtuT.

budo”, kaina $5.50

j panašios pastangos tęsia-

t. k. pavesta
rasti Švedijoje leidėją, ku
ris sutiktų bendradarbiauti 
su sovietinėmis įstaigomis 
tokio žurnalo leidime. Tik
riems to laikraščio tiks
lams užmaskuoti pirmuoju 
laiku jis turėtų laikytis an- 
tisovietinės linijos, tik vė
liau “įeiti į vėžes.”

Dar Įdomu, kad sovieti
nės Įstaigos Mazulanui pa-

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

"Dieno-

Kipro Bielinio 4 Penktieji 
kaina $6.00.metai”

Jas galite šauti ir Kelei
vio adminisV arijoje:

itroinwav.
PiKton ‘21. Mass.
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99 KELEIVIO

KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir šią savaitę ji pradedame siųsti visiems užsisakiusiems. 
Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra Įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, vra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kairia dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------ :------ South Boston 27. Mas*.

io.ua


Puslapis šeštas

MOTERŪ SKYRIUS
;'tscm

TO13VIS. 50. BOSTON Nr. 3, Sausio 18, 1961

LUOŠIESIEMS PAGALBON

šitos dvynukės pačos gimė luošos, bet Easter Seal 
(Velykinu ženkliuku) fondas joms padėjo pasigydyti, 
šiemet toks Easter Seal vajus bus nuo kovo 2 iki ba
landžio 2 d. šitoms dviem mergaitėms teko garbė bū
ti rodomoms vajaus skelbimuose.

MUZIKA

arbata.
III diena Į

Pusryčiai: Žirneliai su 
sviestu, arbata, sumuštinis

1S PRIESKONINE ŽOLIŲ 
ISTORIJOS

visada būdavo papuošiamos 
krapais.

O apynius senovės lietu
viai vartojo ne tik alui ga
minti, bet ir vainikams pin
ti. Šalia rūtų vainikų mer
ginos ant galvų dėdavosi ir

Egle, žalčių karalienė
(Lietuvių liaudies pasaka)

(Tęsinys)
-Kai Eglė su vaikais pasiekė namus, neapsakomai 

nudžiugo visi: visa jos šeima, ir kaimynai iš arti bei 
toli, ir giminės suėjo pasveikinti jos ir išgirsti, kaip ji 
tenai, žaičių karalystėje, begyveno: ar gera, smagu buvo 
jai tenai? Ar laiminga buvo? Ir džiaugsmui nebuvo galo, 
kai Eglė pasakojo, o visi šnekino ją ir linksmino. Eglė 
buvo taip laiminga, kad nė nepamatė, kaip devynios die
nos piabėgo. Gi per tas devynias dienas Eglės broliai, 
sesės ir tėvai suko galvas, kaip ją pasilaikyti namie, kad 
nebereiktų jai pas žaltį grįžti. Ir broliai nutarė išklausi
nėti vaikus, kaip jų motiną žaltį turėjo prie jūros šaukti.
Tada jie nueitų prie kranto, iššauktų jį. . . užmuštų. Taip 
vieną naktį, jodami naktigonėn, Eglės broliai pasiėmė 
vyriausiąją jos sūnų Ąžuolą. Supančioję arklius, jie su
sėdo po medžiais, sukūrė laužą ir pradėjo šnekėti. Viso
kiais būdais klausinėjo jie vaiko, norėdami išgauti tėvo 
vardą, ir kaip motina turėjo jį, priėjus jūros krantą, šauk
ti, bet vaikas atsakė nežinąs. Tada pradėjo jie jį gąsdinti 
ir grasinti, ir, galiausiai, ėmė jį rykštėmis plakti, bet sū- j 
nūs neišdavė savo tėvo paslapties. “Až nežinau!”—jisai 
tiktai kaliojo.

Rytą, grižus jiems namo, vaiko akys buvo užverktos, 
sutinusios ir paraudusios. “Sūneli, kodėlgi tavo akys to-• 
kios raudonos?”—klausinėjo susirūpinusi motina. “Ne
sirūpink, mamyte, — atsakė sūnus, — sėdėjome prie ug
nies, malkos buvo žalios, tai ir pripūtė vėjas dūmų į 
akis.” Antrą ir trečią naktį naktį broliai pasiėmė kitus du 
sūnų—Uosi ir Beržą—naktigonėn. Tokiais pat būdais 
broliai bėgino išgauti vaikų tėvo vardą, ir kaip motina tu
rėjo jį šaukti, bet. nežiūrint kad ir rykščių gavo, neišdavė 
vaikai paslapties.

Ketvirtą naktį broliai pasiėmė vienintelę sesers du
krelę—Drebulę. Iš pradžių ir jinai gynėsi nežinanti kaip 
motina turėjo tėvą šaukti, bet, kai vyrai išsitraukė ryk
štes ir pradėjo grasinti išlupsią ją. mergaitė išsigando ir 
. . . viską išplepėjo.

Auštant broliai sugrįžo namo, pasiėmė dalgius ir avienos, riebios paukštienos, f Maistas turi būti virškina
slapčia nuėjo prie jūros. Iššaukė jie Žilviną, ir, kai tasai lašinių, taukų, kiaušinių,į mas ir gerai Įsisavinamas    ___ _______,______ ,
išsinėrė iš pieno putos, broliai puolė jj ir užkapojo dai- smegenų, kepenų, plaučių, Mėsiškus. patiekalus stengą sumuštinis su sviestu ir ža- lietuvių dainos Amerikoje, 
giais. Tada jie grižo namo, ir, lvg niekur nieko, pakabino i^bios žuvies, nes šiuose tis gaminti daugiausia iš jjornjs daržovėmis, 
savo dalgius priemenėje. .valgiuose yra daug choles- maltos mėsos ir virt. juos p^. Ve™išelių sriuba

Nujautė Egles sirdis kažką nedoro: argi is gero jo- ,. ’ vvstvmasi Nere- rali būti ir nemalta, bet ge- n^tlP',ame sultinyje, virta
Ereliai vvantrinr. rialoinc tnki ankstu rvta? Tr tur tnn- SKieiozes vystymąsi, rseie jį<ui uuu ii vištiena SU IVZiaiS ir glietl-bioliai žvangino nalgius toki ankstų rytą. ii tuc tuo ]<omenduojami ir pomido- .rai išvirusi. Virta jautiena. nėg padažu; pieno drebu- 

rai, ypač didesnis jų kiekis. į veršiena ar vištiena valgo-
Iš riebalų galima naudotiį ma su daržovių, kruopų ar 
aliejų, grietinę ir sviestą, tik ' makaronų priedu ir baltu 
ne daugiau kain norą unciiu I grietinės padažu. Virta mė-

Klausausi—ir verkiu. O tu manęs nebai k.
Juk ašarom negesinu aš niekad nerimo ugninio. 
Man tik iš grožio kartais baisiai noris verkt.
Iš grožio — plėšiančio kiūtinę . ..

Klausausi aš, džiaugiuosi — ir verkiu,
Kad jis toks didelis — gyvenimas — ir toks gražus. 
Ir gal todėl taip myliu, taip aš juo tikiu,
Kad jis man į tave lyg panašus.

O gal todėl tai myliu aš tave,
Kad tu bekraštė ir šventa kaip jis,
Kad eini į širdį — tarei jis — gyva,
Kad tu — jo pats gražiausias spindulys?

Klausaus — ir ašarų nesulaikau karetų . . .
O tu nebark — ugnies jos negesina.
Jos pačios dega — taip kaip tu —
Ir laime spinduliuoja begaline.

J. Degutytė

Lauro lapai, be kurių 
su sviestu ir su gerai ismir- šiandien sunku išvirti ska- 
kyta silke. nią sriubą, turi garbingą

Pietūs: Ryžių sriuba su praeitį. Senovės Graikijoj 
daržovėmis, be mėsos ir be vainikai iš šių lapų puošda-j apynių vainikus. Dvyliktą- 
druskos, virta mėsa įdaryti Vo olimpiadų nugalėtojų jame - keturioliktąjame am- 
hlyneliai, lėkštelė kompoto, galvas. jžiuose lietuvaitės per vestu-

Vakarienė: Bulvių vynio- Tačiau ir kitų prieskonių ve? Papuošdavo apynių 
žolių istoiija nemažiau įdo- vainikais.tinis su malta virta mėsa, 

arbata. aaa
IV diena Senovės Egipte, o vėliau i

Pusryčiai: Grikių košė be ir Graikijoj petražolės buvo
druskos, su sviestu arba su sielvarto simbolis. Ko nors

mi.
J L O ii Ai

Skaidri užuomina
stikline pieno, sumuštinis su 
vilta mėsa.

Pietūs: Vegetariški bare- 
čiai su grietine, be druskos, 
virta jautiena, supiaustyta 
mažais gabaliukais ir pa
troškinta grietinės padaže 
su virtomis bulvėmis be 
druskos, vaisių drebučiai.

Vakarienė: M a k a r onų 
apkepas su varške; arbata.

V diena
Pusryčiai: Bulvių košė su 

sviestu ir žalių daržovių sa
lotos su aliejumi: arbata su 
bulkute.

Pietūs: Pertrinta Įvairių 
daržovių sriuba su pyrago 
džiūvėsiais, be draskos: vir
tos mėsos apkepas su ry
žiais; virtas obuolys sirupo 
padaže.

VI dienai
Pusryčiai: Virti varškie- 

čiai su sviestu; arbata, su- 
: muštinis su uogiene ar me
dum.

Pietūs: Daržovių sriuba 
su grietine, be draskos: mal
tos mėsos kukuliai su kruo
pų koše, žali vaisiai ar uo
gos.

Vakarienė: Kaista daržo
vių mišrainė su sviestu; ar
bata.

Aplankęs susirgusi turtuolį, 
vienas juokdarys paklausė, kuo 
šis sergąs.

— Man labai negražioje vie- 
vot is, —

gedėdami, žmonės ant gal
vos užsidėdavo petražolių 
vainiką.

Senovės graikai švenčių 
dienomis savo triobas pa- toje išaugo didžiulė
puošdavo salierų lapais. Sa- atsakė ligonis.
Herų lapų vainikus uždeda- — Aš nematau ant tavo 
vo ant sporto rungtynių nu- veido jokios voties. — nustebo 
galėtojų galvų. Salierų Šak- juokdarys. Tuo jis norėjo pri- 
nis virdavo ir gautąjį skys- minti, kad turčiaus veidas labai 
tį vartodavo kaip vaistus. biaurus.

Krapą senovėje žmonės-------------------------------------------
laikė puošniu augalu, turin- Pakalbinkim ciraugue ir 
čiu tokį pat puikų kvapą kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaip rožės. Gėlių puokštės vį.” Kaina metam; tik $4. 

JODOCOJOTrm -zrzz ~zz~:zz 'v:/?. •

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena r-oga. .Mažiais kietais vir

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

DIENOJANT. “knvernešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 401 os!.. kaina.... $6.00

' 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 pu ianiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. žibo i- 
domūs atsimiijimai. 477 psl kai
na .......................................... $5.00.

VII diena
Pusryčiai: Trinta jautie

na su balta duona; arbata,-

PASAULIOr LIETUVIU ŽINYNAS 
paruoš- Aniceta* dausjv-
bė žinių lietuvių i anglų kalbomis 
apie Iietiiviu s visame pa-anlv. 

404 psl. Kaina ...................  $6.50

S1OS

jau ji pradėjo ruoštis namo. Atsisveikinus su tėvais ir gi
minėm, ji su vaikais išėjo. Priėjus jūros krantą, Eglė už
dainavo :

“Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas — pieno puta:
Jei negyvas — kraujo puta!

per parą Įsą galima sumalti ir gaminti

ciai.
Vakarienė: Daržovių sa

lotos su virta mėsos ir ma
jonezo arbata.

Prieš miegą: Kiekvieną
Valgius reikia gaminti be-į iš jos apkepus su daržovė- diena'stiklinėSūgusio pie-

1 YniO O >• m O L O O 10 l-OllTYlO OIIr suūžė, susiūbavo jūra iš pačių gelmių, ir verpetais i veik be draskos, kad sergąs . mis ai makaronais. Galima
kraujo puta pasirodė. Ir išgirdo Eglė savo vyro balsą: 

“Tavo broliai devyniais dalgiais 
Mane sukapojo:
Mūsų dukrelė, mūs Drebulėlė,
Jinai pasakė, ji juos pamokė
Kaip mane šaukti, kaip pavadinti. . .”

Ir nuliūdo Eglė, ir nusiminė didžiai. Atsigręžus į vai
kus ji gailiai užraudoja:

“Mano dukrele, mano jaunoji,
Kad tu pavirstum į drebulėlę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę,
Kad lietus praustų tavo burnelę,
Vėjas šukuotų tavo galvelę .. .
O jūs sūneliai, mano brangieji,
Būkite stiprūs girios medelai,
O aš, mamelė, liksiuos eglelė ...”

Ir kaip ji tarė, taip ir pasidarė: jos trys sūnūs tapo 
stipriais girios medžiais—ąžuolas, uosis ir beržas ir šian
dieną tebėra stipriausi Lietuvos medžiai, gi drebulė taip 
ir tebedreba vos mažam vėjeliui papūtus.

(Galas)

Maistas ir sklerozė

no.
asmuo jos nesuvalgytų dau-, virti ar apkepti pudingus,
giau kaip penktadalį unci- įvalgyti maltą mėsą, paska- Ąr kad Helis praraja
'jos per dieną. Mėsą ir žuvį nintą svogūnais_ ir trupučiu Idaho vslstijoje yra 7<9Oo pė- 
(valgyti tik virtą, nes kepant druskos. Svogūnus reikia dy gylio, tuo tarpu kai Grand 
ir troškinant joje pasilieka (supiausty ti, kiek apvirinti, Canvon praraja Arizonoje 
ekstratyvinės (skoninės ir .nusunkti ir tada apkepinti ra 6100 ^dų gylio, 
kvapiosios) medžiagos, ku- riebaluose.
rios skatina kraujagyslių Sergantieji ateroskleroze 
spazmus. Daug ekstratyvi- turi maitintis po truputį 4-5 
nių medžiagų turi sultinys, kartus per dieną. Visos pa-
1__ •__ _ _ Q

t»-

lvs. 472 dainos m gaidomis. Ark
liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta
326 pusL kaina .........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA. rarr.šė Gim. 
butienč. J. Giml.utas. J Lingis, J. 
Balys "r J. Žilevičių?, 226 nsl.. 
kaina .......................................... $5.90.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Goriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, anglišku- pasikal

bėjimus. Kaina ............... .. ’5 Cnt.

Taisyklingas gyvenimo sos, konservų, mėsiškų bei 
būdas ir teisinga mityba žuvies sriubų, o ypač stip- 
aterosklerozę gali sustabdv- raus sultinio (buljono), 
ti. Rūkymas, dažnas nervi- stiprių, aštrių padažų, kep- 
nimasis, pavargimas, valgy- tos mėsos, šaltienos, vartoti 
mas nelaiku, vienodas, gy- aštrių prieskonių (pipirų, 
vuliniais riebalais persotin- garstyčių, krienų), gerti al
tas maistas skatina atero- kobolinių gėrimų, alaus, 
sklerozės vystymąsi. stiprios arbatos ar kavos.

Sergant ateroskleroze, ne- Negalima valgyti riebios, 
galima valgyti rūkytos mė- nors ir šviežios kiaulienos,

kuriame virė mėsa ar žuvis, 
todėl vištienos, jautienos ar 
kitos mėsiškos neaštrios 
sriubos leidžiama valgyti 
tik retkarčiais. Sriubos val
gyti iš viso tik pusę lėkštės 
per dieną.

Maisto skoniui pagerinti 
leidžiama naudoti rūgščią 
druską (citrinę rūgštį), ci
trinas ar truputį acto, svogū
nus, šiek tiek laurų lapų.

Sergantiems aterokleroze 
rekomenduojama valgyti 
varškę, menkę, avižines ir 
grikių kruopas, žirnius, pu
pas, soją, rūgusį pieną, ža
lius, virtus ir džiovintus vai
sius.

Retkarčiais galima valgy
ti labai gerai išmirkytą sil
kę. Sriubas virti pieniškas 
ar daržovių, tačiau bulvių 
ir kopūstų daug nevartoti. 
Skysčių gerti nedaug, kartu 
su sriuba ne daugiau kaip 
5-6 stiklines per parą.

Miltinius valgius valgyti 
neriebius, beveik be sviesto 
ir kiaušinių.

ros maistas turi sudalyti 3,- 
000 kalorijų šilumos.

Štai vienos savaitės val
gių pavyzdžiai:
I diena

Pusryčiai: Daržovių miš
rainė su grietine, aliejumi ar 
majonezu (be druskos), ar
bata su pienu, baltos duonos 
sumuštinis su sviestu, me
dum ir baltu sūriu.

Pietūs: Pertrinta žirnių 
sriuba be mėsos ir be dras
kos su pyrago džiūvėsiais; 
virta jautiena su daržovėmis 
ir grietinės padažu, obuolys 
ar kiti žali vaisiai bei uogos.

Vakarienė: Ryžių košė su 
obuoliais ar džiovintomis 
slyvomis, arbata su pienu.
II diena

Pusryčiai: Varškė su grie
tine, sumuštinis su uogiene.

Pietūs: Pieno sriuba su 
lakštiniais be druskos, virti 
maltiniai garuose su daržo
vių priedu ir baltu padažu; 
spanguolių kisielius.

Vakarienė: Virta menkė 
au majonezu ir balta duona;

AR PATINKA?

MARI.BORUr(;yi S TJTHUA NI AN 
SELF-TAUGIIT M Iokie..-, re. 
ras vadovėlis lietuvių kalbc- mo
kytis angliškai kalbančiam. 14» 
psl., kair.a ........................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALI ZMO 
PRADAI. Populiari ir raudir.ga 
knyga šia dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 50-

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio roma-as. 514 ns’., 
kieti vigeliai Kaina........... $5.90.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romanas iš 19X5 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dalis 2*0 
psl. Kaina................................. $2.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 
lapiai. Kaina ............................. $4.f:O

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, ’o 
meninių formų pletoiimes7 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė knv- 
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. R. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.90

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Ijibai dau? informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPTEŽTUS YRA KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigae M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 72 
psl., didelio formato, perą ponio, 
ra, kaina.......................... ...........$2.50

KODftL AS NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .............................20 Cnt.

New Yorke 
Eilėn Broeke 
sarrai 
pat

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis roiflajias iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMft DEGA, .1 Savicko kare nu tų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMft DEGA, J Savicko užrašų an
troji daiis, 414 psl. kaina ....$4.50

SOCTALIZMO TEORIJA. Tmimpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI, M. Kati
liškio rnejętrišfcas aprašymas, kaip 
karui einant prie palo tūkstančiai 
lietuvių bepo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTI NŪ J. T’tinio 15 trumpų 
pasakojimo 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Pae; Laperkvistu istori
nė apysaka, laimėjusi Nebeito pre
mija. Kaina .............................. $2.25

ŽEcIAITCS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina............................................50 C’t.

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.90

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
V. Michelsonienė. 25('i įvairiu lietu, 
viškų ir kitu tautų vaikiu receptų, 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

POPIEŽIAI IR LIE’I'UVA, kumjro
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina ............................$2.50

A KISS IN THE DARK. .1. Jazmino 
an>rlų kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATI.AIDU PAVĖSYJ, P. Abelkio ro-
i manas iš Žemaičių Kalvarijos pra

eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas t-jti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina............25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVTZMAS. Pajral Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 23 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina.................................25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pa-idaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINES GAI. 
RftS, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nė
ra vienybes. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVftS IJETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės p-alo 1795 metais. 
Parašė Jonas Kary«, daugybė pa
veikslų, 396 psl.. peras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

AT.TORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vien* 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. Kainu .................................... $e!oo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVISM E. Bra4way Sa.
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VIETINĖS ŽINIOS
lietuviai arba jų draugijos. Seniau ii revolverių, dabar

Jubiliejinis koncertas I Šv. Petro parapijos cho-

| Viena draugija parašyta an
gliškai, kita lietuviškai. 

Arba skaitykite choro da

ii “laikraštuko”

Storas radijo pamoksli-
„ jo vadovybė,*qJ ypatin- 2±?I±’£‘E51S?a

DĖL BELGIJOS ĮVYKIŲ

L. B. Apygardos
(Atkelta iš 2-tro pusi.)
Po Namui- pasitarimų Va

vo garbinga kova už kleri- kais buvo nuverstas nuo so- 
kalizmo ir bažnyčios reika- sto ir visi antihitlerininkai 
lūs. visame pasaulyje tada sakė

Dabartinis Belgijos sočia- bravo belgų darbininkams, 
listų partijos piimininkas nors Belgijos klerikalai ir 
Collard tada buvo švietimo labai norėjo turėti soste sa- 
ministeris ir prieš jį klerika- yo draugą, tegu ir susitepusisv. Bet o Uetuvių Para- dirigentas komp. Je- vadinama •Jadvyga Baru- plasta drąsa. Jis kadaise » ...

pųos Bostone choras, kom- vlį mene," o jos duktė “Audro- dviejų revolvenų ir is paša- , y socialistų delegacija , ., , . . •- - .... „ jšdavvste
lų nudėjo daktarą Joną Be, ijos ^Hui ’?> Uda ^v0 P,kc au7, *eS *SdaVySU>

— . & j t S1US puolimus. Tą pat darė j--------------
ir lietuviškų pranciškonų

i,. «/ tekėjusiu moterų pavardės Bet kalėjimas nepagelbė- “Darbininkas” Brooklyne.gebėjimus yra įvertinę nė baigiasi raidėmis “ienė," tai jo Riebus pamokslininkas Ta k'^imi dai^iednės Jame toda skaitėme aprašy-
.& lietuviai bet ir ameri- M >* abeSonės> ,žln®J®> ka‘I* “J3“' “udo> h* Jaa Beleij& socialistai ir tęs mą' pai-asytą su pasigereji-

Koncerto programa buvo įiečiai „ėsdami ji Mel- ba«iasi H' ^tebėjuąų pa- be .s revolverių o šmeižtais į jr Bej^ mu, kaip katalikiška chu- 
idomi ir kruopščiai paruoš-! J.L,t,.o va,dfe- Bet kodėl -1is taiP B savo locnos burnos, o kai kril™ion;u demokratu koa-'hganų m,n,a l'aleldo I Satvę
ta. Be didžiulio 77 asmenų“Iatin:u dirieentu ‘ . nerašė' kodėI lis toki« miš' kada P“®*®1'"3 amunicijos įibelalaįs irU „rieš Smala ‘šteptą l>aiš? ir prie J° paklause- kod'!l ,ai® »“ielsė,

ReiktaneužSti ir to raine tramino? ir iš “laikraštuko.” i“'S?!jo kainieriaus prisegė para-Jis atsakė:

gai jo dirigentas komp. Je
ronimas Kačinskas yra nu

ne narūnas.
l onimo Kačinsko vadovau- ^omVnVplgar-' . Jei programos redakto- Brundzą už ką gavo para- apie reikalą pertvarkyti Bel-
jamas, sausio 8 d. Jordan _____  T ------------- ---- -
Hali labai iškilmingai at-

50

l-oztlonaus n d.rtgento Je-! j , ypatingos bostono ne Karūnas."
icinsko vadovau- .. . 'F ° . Jei progr

bos ir paramos, j" KaSo ^ žinojo, kad lietuvių* «“«

šventė savo gyvavimo 
metų sukakti. P

.1 V OKAl
Taip ramiau

Vienas dailininkas metė ta
pyti ir pasidarė gydytoju. Kai

rainę gamino r 
i Tik dėl to, kad lietuvių

choro, koncerto atlikime da
lyvavo dar virš 70 asmenų tyliojo visų priebėgos šalti , , . ..
Melrose simfonijos orkes- njQ _  prej Pranciškaus kalbai pagarbos neturėjo
tras bei mūsų žymiausieji įvirmauskio, kuris vpatin-1,.Antra-Pri,eš koncertą sa- 
solistai: Dana Stankaitytė,' ai rėmė ši kondeitą ir be leJ Prabll° k®m!tet?.P,rn?.1- 
Stasys Baras ir Jonas Vaz-Į atvangos ,:emia kiekvieną ?lnkas angliškai Lietuvis- 

G- . - i ».,- • kai nė vieno zodzi

L. B. Apygarmos 
suvažiavimas

tos koalicijos priimtąjį įsta
tymą, kuris darbininkams 
yra ir lieka nepriimtinas.

Kada gėda, kada ne!

nelis.
Pirmoje koncerto dalyje i pejgį'imą. 

buvo atlikta amerikiečio į 
kompozitoriaus G e o r g e i 
Chadvvick nuo 1897 m. Nau- i 
josios Anglijos konservato-' 
rijos Bostone direktoriaus, 
aukštai iskėlusio konservą-i

. . .. Sausio 15 d. buvo L. Jdomu pažiūrėti, kaip kai
lietuviškosios kultūros pasi- kai ne \iyno žodžio, o tuo Bendruomenės B o s t o no kurie lietuviai vertina Bei-. . . 1 fovnn eoloi tib įoneio liritn_ < v

Pranas Lembertas

jo 
šą
prisegė
naši švietimo ministeris bu- atsitinka
vo perstatomas kaip riebus žemė.
patšas, o jo pavardė suskal- į--------------------- —----------
dyta į dvi dalis (apykaklė iri Jei tik žmogus turėtu ištver-
lašiniai) puošė tam tikras mingumo, jam beveik nebūtų
paršo kūno dalis. Tai šito- negalimų pasiekti dalykų.
kie “demokratai” yra dievo-: Chamisso
baimingi lietuviški pianciš-________ ______________
konai. Bet dabar jie šaukia
didžiausiomis raidėmis apie
“didžiausią gėdą.” Veidmai- ’ -----

-•i- j. JEŠKAL KAMBARIO FLORIDOJEmus pažinti yra naudinga, FloridoJe ieškau kambario pas lie.
nes įdomu Žinoti SU kuo tu- tuv‘-s. Esu pensininkė, negaliu mo- 

. .... _ ... keti daugiau kaip $10.00 į savaitę,nme reikalą ir musų eilese. Žii<iu važiuoti šio mėnesio pabaigoje.
. . . , , , Suinteresuoti rašykite:Darbininkų kovos parla- ~

mente ir už parlamento ri
bų yra senas dalykas ir poli
tiniai streikai kovai parla
mente paremti nėra belgų 
socialistų išradimas. Užpar- 
lamentarinėmis kovos prie
monėmis naudojosi, naudo
jasi ir naudosis darbininkai 
visur, kur kovos pasisekimui 
tas bus reikalinga.

Į “Col,” O prie užpakalio į — Klaidas, kurias padariau 
•isegė parašą “Lard,” vadi- tapydamas, visi mato ir visi

gydytojui .paslepia

tarpu salėj tikriausia lietu- Apygardos suvažiavimas, gijos įvykius. Tas įdomu to- 
į viu buvo 99 nuoš. _ kuriame dalyvavo iš 4 apy- dėl, kad rodo, kokių de-
j Kodėl taip daroma? Vėl linkių 21 atstovas ir 37 sve- mokratų mes turime mūsų 
dėl savos kalbos negerbi... TT„ čiai. Jame buvo išklausyti 1 eilėse, 
mo, nenoio ją puoselėti. L z valdybos ir apylinkių prane- Brooklyno 

— tai smerktinas kiekvienas girnai, tartasi ateities darbų
Visi sutinka, kad kalba lietuv is, dar daugiau tas, veikalu, išrinkta nauja apy-

Kodėl patys save 
smaugiame

torijos muzikinį lygį, simfo- vra vienas svarbiausių da- 
ninis veikalas “Noel” ir vo-į lykų tautybei išlaikyti. Vi- 
kiečių-žydų kilmės kompo-:si žinome, kad šiame krašte 
zitoi iaus, dar vaikystėje pri- niekas nedraudžia lietuviš- 
ėmusio liuteronų tikybą, kai kalbėti, savo tautybės 
Felix Mendelssohn-Barthol- atsižadėti. Priešingai, iš- 
dy simfonija Nr. 4. mintingesnieji paskutiniuo-

Pirmasis veikalas savo ju metu net skatina savo tė- 
ramiu charakteriu nuteikė i vų kalbas puoselėti. JAV 
klausytojus susikaupti, o an- švietimo ministerija net pa-
trasis — gyvesnis, nemažiau 
įdomus už pirmąjį, buvo lyg 
ir įvadas į piancūzų kompo
zitoriaus Charles Gounod 
operinio žanro koncertines 
“Messe Solennelle.”

skyrė lėšų tirti, kokiu būdu 
tautinės mažumos puoselėja 
savo kalbas ir kaip jų pa
stangų vaisius padidinti. 
Tas darbas dirbamas JFila- 

i delfijos universitete.
Tiek koncerto, tiek ir j Dabar pažiūrėkime, ką 

choro atskiri ir bendri są- į kai kurie iš mūsų tuo požiū- 
skambiai buvo preciziškai t riu darome, kaip mes patys 
išlaikyti — darnūs. savo kalbą smaugiame, ją

Solistų Danos Stankaity- darkome, 
tės ir Stasio Baro brilijan- Sausio 8 d. buvo gražus 
tiniai balsai, bei Jono Vaz- šv. Petro parapijos choro
nelio sodrus balsas, choro 
ir orkestro fone teikė klau-

koncertas. Jo meninio lygio 
įvertinimą rasite kitoj vie-

svtojams ypatingo pasigė-Jtoj. Komitetas padėjo daug
rejimo.

šiuo tikrai puikiu koncer
tu Bostono Lietuvjų šv. Pet-

pastangų gana gausiai pu-

ro Parapijos choras įrašė į j neturėjo būti.
lietu viu, gyvenančių Ame
rikoj. kultūriniu parengimų 
istoriją vieną iš gražiausių 
jos lapų.

kuris pasišauna kitiems va- gardos valdvba, kurią suda- 
dovauti.

Dai-bininkas”, 
vienuolių pranciškonų lei
džiamas laikraštis, apie Bel
gijos darbininkų kovas kal-

ro apylinkių pirmininkai irba kaip apie “didžiausią 
J. V-gas suvažiavimo išrinkti Justi- Europos ir demokratijos gė-

nas Vaičaitis, Antanas Vilė- dą.” Vienuolių laikraštis la- 
niškis ir Edmundas Cibas, į bai piktinasi, kad Belgijos 

—;— . _ kandidatas — Ona Ivaškie- darbininkai drįsta kovoti už
Mes saviškių laimėjimams nė parlamento ribų prieš kleri-

galime būti neobjektyvūs,, j>ev Komisijon išrinkti: kalų ir liberalų leidžiamą 
galime juos be reikalo pa- K Rriščiukaitis, Dildą ir įstatymą. Atrodo, kad lietu- 
didinti, bet svetimieji tos pipirac. viski pranciškonai ir jų lai-
klaidos nedaro, todėl įdomu Priimtos atitinkamos re- svai samdomi pranciškonai

Kiti apie mus

žinoti, ką jie sako ir apie zoliucijos,, kurios bus pasių- 
buvusį Jordan Hali lietuvių stos JAV aukštiems parei- 
koncertą. ;gūnams ir lietuviškųjų poli-

Didžiausio Bostono dien-^jnjų jr kt. veiksnių vadovy-
raščio “Boston Globė” muzi- bėms. 
kos kritikas Svrus Durgin, Paskaita apie “Naujus

redaktoriai yra labai dideli 
demokratai — parlamentas 
nutarė, tai visi turi klausyti!
Jei kas neklauso, tai tam i Verta priminti, kad toje 
“didžiausia gėda.” i pačioje Belgijoje darbinin-

Bet neapsirikim. Pranciš- kų kovos už parlamento ribų
pastebėjęs neatsimenąs, ka- akiračius L. Bendruomenės konai ar marijonai, jėzuitai privertė trauktis nuo sosto 
da didelės apimties Gounod sampratoje ir pritaikymuo- ar saleziečiai, jie visi yra Belgijos karalių Leopoldą, 
veikalas “Messe solennelle” skaitė kun. dr. Stasys > demokratai tik tiek ir tik kuris prancūziškosios Belgi- 
Bostone buvo viso sąstato yla. J suvažiavimą buvo at- ............................. *
atliktas, rašo: vykęs ir Centro valdybos

Aiškiai matyti, kad ruoš- 
aamas šv. Petro Lietuvių ra-

pii-m. Stasys Barzdukas. 
Suvažiavimui pirm. J.

rapijos chorą J. Kačinskas Vaičaitis, sekr. L. Čepienė 
statė griežtus reikalavimus, jr pipiras, 
nes jo giedojimas buvo pa-: _______________

blikai sutraukti. Vis tai tei- žymėtinai aukšto lygio. Vy- j 
giami dalykai, o štai tas, ko ir moterų balsai yra pa

Imkite programą. Angliš
kai surašyti visi koncerto 
globėjai, nors ten amerikie- 
'čių teradau tik 3, visi kiti

kankamai gausūs, kad ga
lingai skambėtų reikiamose

L. B. Apvl. valdyba 
pasiskirstė pareigomis

J ieškosimai

Mrs. .M. Dubor 
660 40th Street, 
Brooklyn 20, N. Y.

Ieškau savo giminių ir draugu iš 
Lietuvos, kilusių iš Raudėnų parapi
jos. Prašau atsilepti šiuo adresu: 

Jurgis Žilinskas
P. O. Box 503
Millinocket, Maine (5

Ieškau Onos IEŠKUNAITES iš Pa- 
oilės miestelio, Šiaulių apskr., Kau- 
•.o gub. Kartu atvažiavom i Ame
rika. Turiu svarbų reikalų. Ji pati ar 
ij žinantieji rašykite:

Rokas Praspalewskas 
2435 W 45th Street,
Chicago 32, III. (3

A NEI RAŠTO. A NEI DRUKO 
MUMS SKAITYT NEDUODA\ . .

Mūsa seneliai taip bran?ino. aukojosi ir rizikavo savo gyvy
be. nes i'ž lietuviška spausdinta žodi atėjūnų buvo vežami mir
čiai į Sibiro tyrus. Kiti dabartiniai laikai; mūsų spausdintas 
žodis būvėdamas svečiose šalyse ieškosi prieglaudos ir pastogės 
visuose, kur tik lietuviška širdis plaka, namučiuose.

Vertingas, Įdomias ir kainos atžvilgiu pigiausiai pasaulyje 
lietuviškas knvgas išleidžia “Nidos” Knygų Klubas Londone, An
glijoje. Ligšiol jau išleido 30 knygų. Ar Jūs esate “Nidos” kny
gų prenumeratorius—klubo narys ? Jei ne. parašyk ir gausi visas 
informacijas. Rašykit šiuo adresu:

JONAS JANULAITIS,
4510 So. Hermitage Avc. Chicago 9. III.

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai Įdomavosi Karalienės Mikai- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi 
pildydavę. Dabar teko gauti originala tos knygelės, kuri 1880 me 
tais buvo i lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske 
vičius. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų kan 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jj prašom kreipti* 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygute paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy 
kitę ir pinigus siuskite šiuo adresu:
P. Pleskevičias 288 Emerald St., North Hamilton. Ont. Canad;

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

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

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

“KELEIVIS”
<36 E. Broadway, So. Boston 27, Mase.

L. Bendruomenės Apylin
kės valdyba šitaip pasiskir-

kūmas, ereitas ir jautrus re- ?tė R1™-?®??-
agavimas i dirigento mostą l'38 ™ep™>. Lidija

^Čepiene (jaunimo reika
lams), dr. Bronius Baškys 
(kultūros reikalams) ir An
tanas Matjoška (finansų 
reikalams), sekr. dr. Bro
nius Mikonis, ižd. Stasys 
Jurgelevičius.

vietose, bet pagrindinis šio 
choro biuožas—puikus aiš-

agavimas
ir detalių subtilumas.

“Solistai buvo lygiai ma
lonūs, nes jų balsai plataus 
skambėjimo ir visi giedojo 
muzikaliai. Stankaitytė, Ba
ras ir Vaznelis sugebėjo to
bulai tona sulieti, kas tarp 
solistų dažnai neįprasta.”

Legionierių moterų kortų 
vakaras

Stepono Dariaus legionie
rių posto moterų kortų va
karas bus šį šeštadienį, sau
sio 21 d. 8 vai. vak. posto 
salėje (168 H St.): bus ge
rų dovanų ir gardžiu vaišių. 
Visi kviečiami ateiti savo 
laimės išmėginti ir maloniai 
vakaro praleisti.

Komitetas
F. Kirša subatvakary

Griaus cukraus fabriko 
pastatus

Domino bendrovė, kitoj 
vietoj pastačiusi naują mo
dernų cukraus fabriką, se
nuosius pastatus So. Bosto
ne pardavė greta veikusiai 
Gillette bendrovei, dirban
čiai peiliukus barzdai skus
ti.

Gillette bendrovė Domino 
pastatus rengiasi nugriauti 
ir jų vietoj pastatyti 3 nau
jus gražius pastatus.

Kaip žinoma, cukraus fa
brike dirbo ir daug lietuvių. 
Naujame fabrike modernios

tada, kada ir kiek jiems tas jos akyse buvo kvislingas ir ? 
yra naudinga. Ne daugiau ir savo’ krašto išdavikas. Tas‘syt,: 
ne mažiau, o tiktai tiek! išdavikas darbininkų strei 

Jei kas netiki, tai primin
sime, kaip tie patys pranciš- . 
konai rašė apie Belgijos įvy- 

..kius tada, kada krikščionys 
! demokratai buvo opozicijo- 
j je, o socialistų ir liberalų 
'vyriausybė pasiūlė įstatymą 
Belgijos mokykloms per
tvarkyti. Tada teisėta vy
riausybė ir parlamento dau
guma rėmė įstatymą apie 
parapijinių mokyklų mažą 
suvaržymą, bet kokį lermą 
už parlamento ribų dėl to 
sukėlė krikščionys demokra
tai. O lietuviški pranciško
nai per savo “Darbininką”
Brooklyne tą belgų krikščio
nių demokratų kovą už par
lamento ribų visa širdimi rė
mė. Tada nebuvo “didžiau
sios gėdos” kovoti prieš par
lamentą, bet, priešingai, ko
va gatvėse prieš valdžią bu-

1’ARPlOnC FARMĄ
Pasilikus viena, pigiai parduodu 7 
akrus žemės ir 2 šeimynų namus. 
Taip pat garažas ir arkliams vieta. 
Tink:: bizniui, netoli miesto, netoli 
didelės mokyklos. Labai graži vieta, 
viskas geram sto/y. čiapat Courtlana 
miestas, netoli ir Bin^hamptor. Ra-

Mrs. Mary Stasunas 
24 Copeland Avė.,

N-’ V

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI

Šį šeštadienį, sausio 21 d.
Subatvakary savo poeziją 
skaitvs poetas Faustas Kir- mašinos atlieka daug tokių 
sa ' Į darbų, kuriuos senajame fa-

brike turėjo atlikti žmonės, 
todėl į naująji fabriką te- i 
priėmė tik mažą dalį. Tiems 
atleistiesiems, kurie yra se- j 
nesnio amžiaus, sunku kitą j 
darbą gauti, ir jie kol kas 
gyvena iš nedarbo pašalpos, j

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
nerjrina ai našle tarp 30-40 metų. 
Esu 36 metų, 5 pėdų 11 colių, turiu 
gerą darba ir neblogai atrodau. Dau
giau žinių per laišką. Rašyti ang
liškai ar lietuviškai. Su laišku pra
šom prisiųsti fotografiją.

P. A.
7722 George Street 
La Šalie, Montreal 32, P. Q. 
Canada (5

Siųskite siuntinius gimi
nėms į Lietuvą ir kitus Ru
sijos kraštus, kvieskite savo 
gimines ii Rusijos nuolati
niam apsigyvenimui ar vizi
tui Amerikoje per vieninte
lę įstaigą Naujojoj Anglijoj

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

J

>

i

• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 .....................................$33.00

dydis virš 42 numerio .......................................... $37.00
• VYRU 3/1 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu

šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
dvdis r.ao 36 iki 42................$61.00

dydis virš 42 numerio.................$70.00
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis

nuo 36 iki 42 ................................$93.00
virš 42 numerio.......................... 106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL-
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42......................$98.00

virš 42 numerio...................$110.00
• Vyru STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, r.auiai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo .......................... $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu.

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ......................... $.38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas.......... $99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas...........$75.00

• Stora, minkšta MEDVIi.NSS (FI.EECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ...................... $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS. MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTU TRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

T A Z A B
SI Rnervoir SL, CAMBRIDGE, Ma«. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroai, audėja 

tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčial 

lr dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienia Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro. Rašykite tokio adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, Nevr York 1, N. Y.

1
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Vietines žinios
Pabaltiečių koncertas Į Kaip minėsime Vasario 16

N. Anglijos, Pabaltiečiųi Minėjimą 
Dr-jos koncertui, kuris Įvyks 
Jordan Hali sausio mėn. 20- 
tą diena 8:30 vai. vakaro, 
via pakviestas garsus estų 
tenoras Naan Pold iš Han- 
noverio (Vokietijos) ir jo 
akcmponijatorium Dagmai 
Kokker iš Monrealio (Ca
nada).

Naan Pold piimą karu 
1 as i odys Bostone. Prieš at- 
yažiuodamas Į Ameriką, jis 
turėjo eilę koncertų su sim
foniniais oikestrais ir cho
rais "Vakarų Vokietijoje.
Olandijoje, Šveicarijoje ii 
kitose Europos valstybėse, 
kur susilaukė šilto publikos 
priėmimo ir vietinės spau
dos kritikų labai gero Įver
tinimo.

Savo programoje jis at
liks pasaulinių kompozito
rių kūrinius (Puccini, Dur- 
rante, Mozart. Shubert, R.
Strauss ir estų garsaus kom
pozitoriaus Mait Saar).

Koncertas tikrai bus aukš
to lygio, todėl Bostono vi
suomenė yra n u o 1 a n kiai 
kviečiama dalyvauti.

Kurie dar neturi bilietų 
i koncertą, galės gauti ka
soje prie Įėjimo. Studentams 
ir moksleivaims bilieto kai
na tik vienas doleris, kitiems 
$1.80 ir $2.75.

rengia Amen- i 
kos Lietuvių Tarybos sky-; 
rius Įprastoj vietoj — So. 
Bostono aukšt. mokyklos sa
lėj sekmadieni, vasario 19 
d. 2 vai. po pietų.

Jame kalbėti pakviestas 
senas lietuvių kovų dėl lais
vės dalyvis Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys Kipras Bie
linis. Meninę progiamą at
liks Onos Ivaškienės vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris ir komp. Jeronimo 
Kačinsko vadovaujamas šv. 
Petro lietuvių parapijos 
choras.

Liet. Darbininkų Dr-jos 
susirinkimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jo metinis banketas bus ši sekmadieni So. Boston ) 
Pradžia 5 vai. vakare. Banketas bus su dainomis

Banketas-konc ertas Tėvynės Mylėtojų metinis 
susirinkimas

Sil 1.0 DAUBĄ RADIJO PROGRAMA

Pagerbs F. Kiršų

i Reikalinga darbininkė Lunch-Deliea- 
tesscn krautuvėje. Pradžiai $42.00 ir 
maistas. Išdirbus metus—savaitė ap
mo a"'Ų atostogų. Lietuvis savinin
kas. Kreiptis Tel. G E

K< nn 's Lan h 
356 \\ .ishington Street, 
t»o,\he ter, Muss.

6-9213 arba

PRANEŠIMAS

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
|iš stoties WLYN, 1360 ki- 
iociklų, veikia sekmadie- 
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

į pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai-

Globe Parcel Service, nos ir Magdutės pasaka, 
kurios vedėjas yra J. Ado- I Biznio reikalais kreiptis j 
monis, praneša siuntėjams, Baltic Florists gėlių ir dova- 
kad užpirktas didesnis kie-,nų krautuvę, 502 E. Broad-

ŠĮ sekmadieni, sausio 22 
d. 2 vai. po pietų So. Bosto
no Liet. Piliečių Drjos patal
pose bus Lietuvių Darbinin
kų Dr-jos 21 kuopos narių 
susirinkimas, kuriame da
bartinė valdvba duos oraei-

Paprastai būna arba ban

Gediminas Šveikauskas,
Yilkas,Jr. ir Petras Kon

tautas.
Rungtynės su Harvardo 

giomis 2 :21 2.
Sausio 21 d. Boylstono

šachmatu klubas atvyksta £ —
rungtynėms su lietuviais i 

Bostono L. P. Klubą.

J.

ketas arba koncertas, bet ši Tėvynės Mvlėtojų kuopos 
sekmadieni, sausio 22 d., metinis susirinkimas bus ši 
So. Bostono Lietuvių Pilie- ketvirtadienį, sausio 19 d. 
čių Dt-jos III aukšto salėj 7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
bus kartu koncertas ir ban- Dr-jos salėj.

_______ A,____  ketas. Ji rengia Bostono Visi nariai prašomi daly- So.
tų metų darbų apyskaita, (Lietuvių Mišrus choras, ku- vauti, nes bus svarstomas Rungtynių pradžia 7:30 v. v.
bus renkama šių metų vai-iriam vadovauja komp. Ju- kuopos veiklos planas, ren- _________________________
dyba, o taip pat ir komisija, liūs Gaidelis. Pradžia 5 vai. karna valdvba. revizijos ko-
kuri rūpinsis balandžio 9 d. po pietų. misija ir t.t.
rengiamu koncertu. Be to, Rengėjai bus pasirtiošę

I

kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
Įstaiga rėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kitko.

Taip pat siunčiame Sin- 
gerio siuvamąsias rankines 
ir kojines mašinas, Home- 
rio akoidionus, maistą ir kt.

(Skelb.) (—)

! Dr. Robert Sterns i ■I
Praneša, kad

Peter Maksvytis i i rosengard
jis atidarė • 
KLINIKOJE!

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Ray V iew Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4! 14 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Keal Estate Rr„k< riai

Namu. r»rm» ie bienių ,»ard:*vi 
mas, paskolų išrūpinimas. vi <>kia 
apdiau ia < insuran-.-c, namu ba1 
du bei automobiliu, n'><> to'.iu i 
ieškojimas gaisrui ar kitai nela: 
m c i ištikės.

! Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay
South Bostone 

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai.:
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Į ! • 380 VV. Broadvvay, So. Boston !
i KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ į
j •
• Lankvmo valandos susitarus į

»
i

t 
♦

« ♦

« • ! I I « 
« I

Carpenter & Builder
925 E. Fourth St., 

So. Boston
yra ir daug kitų svarbių rei- svečius ne tik gai džiai pa
kalų. vaišinti, bet duoti ir didelę

Visi nariai prašomi daly- meninę programą. Dainuos So. Bostono Lietuvių Pi- 
solo J. Tubienė, moterų tre- !liečiu Draugijos šachmati- 
jetukas ir vyrų choras. ninkai šeštadieni, sausio 14 

Į Šokius grieš Šmito orkes- d., Įveikė tarpklubinėse Bos-
tras, bus laimėjimų ir kitų (tono rungtynėse “Sylvania” p Telefonas AN 8-3630

i staigmenų. Į santykiu 3:2. Taškus pelni- į_________________________ i
Choras atlieka dideli kul-

vauti.
N. Jonuika, sekretorius

1. Vasyliūno koncertai
Bostone gyvenantis poe

tas Faustas Kirša vasario 13 
d. užverčia savo gyvenimo 
turiningos knygos 70-tąjĮ koncertus: 
puslapį. Bostoniečiai tą su- Vasario 26 d. So. bostono 
kaktį rengiasi iškilmingai Liet. Piliečių Dr-jos didžio- 
paminėti šeštadienį, vasario joj salėj kovo 5 d. Cam- 
11 d. So. Bostono Lietuvių bridge (Robert School sa- 
Piliečių Dr-jos didžiojoj sa- lėj) ir kovo 12 d. Norwoode 
lėj. (šv. Jurgio parapijos salė).

Tam reikalui yra sudary- Visų koncertų pelnas ski
tas komitetas, į kuri Įeina namas Fondui lietuvių kom-Į 
šių organizacijų atstovai: pozitorių gaidoms leisti. 
Kultūros Klubo, Bendruo-, Tam tikslui I. Vasyliūnas 
menės. Lietuvių Enciklope- į jau yra surengęs 5 koncer- 
dijos. Dramos Sambūrio tus.

Žymusis smuikininkas Izi- . . 
dorius Vasyliūnas rengia griūnnj dai bą puoselėdamas 

lietuvišką dainą ir tuo stip
rindamas Išeivių pastangas 
išlikti lietuviais. Tos jo pa
stangos visų remtinos, to
dėl reikia manyti, kad no
rinčių choro bankete daly
vauti bus tiek, kiek didelė 
salė gali sutalpinti.

Mirė J. Sinkus

Laimėta prieš Sylvania

.V vi us pataisymo, renion-
v»o ektavimo darbus iš lau

ko ir viduje, gyvenamų namu ir
'<: : o : astatų. pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų \ akaro.

i
Telefonas: AN 8-1500

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ĮR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

K\ iečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Būsimų koncertų progra
moje yra ir komp. Juliaus 
Gaidelio 3 kūriniai.

Filmas apie vėžį

Moterų Klubo, Keleivio 
Red., studentų, ateitininkų.

Komiteto pirm. yra poe
tas Stasys Santvaras, sekr. 
inž. dr. Jurgis Gimbutas, 
ižd. Juozas Kapočius.

Paskaitą minėjime skai- So. Bostono viešojoj bib- 
tys Aidų redaktorius rašyto-riiotekoj (greta Keleivio 
jas Antanas Vaičiulaitis, Įstaigos) sausio 23 d. 7:30 
meninę programą ruošia vai. vak. bus rodomas fil- 
Dramos Sambūrio režisorė mas apie vėžį. įėjimas vel- 
Aleksandra Gustaitienė. tui.

Sausio 2 d. mirė 68 m. 
amžiaus Jurgis Sinkus, ilga
metis Keleivio skaitytojas, 
palikęs liūdinčius žmoną 
Oną, du sūnus — Jurgi ir 
Antaną su šeima Dorches
tery ir seserį Lietuvoje.

Iš Zaleckienės koplyčios 
palaidotas Kalvarijos kapi
nėse.

Tegu jam būna lengva il
sėtis Dėdės Šamo žemelėje.

J. Valentukevičius

Floridoj visi linksmi

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—1 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti L’pham's Corner 
Dorchester, Mass.

PrL-.tat.vmas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

ji ♦ i » 
t i t t ♦ 
t

»» 
t 
•• T'ir!rr!<- p; trinkimą medžiagų. odų ir kitokiu daiktų pigio-
• rr»i< k;:; :- mis. Gavon e austriikj deimantinių stiklui piauti
iriežtukų nuo 8LC.5 už štuką Siur/iame su Inturisto leidimu. 
{ Siuntiniai nueina per 1—6 savaites
i

i General Parcel & Travel Co., Ine.I 7
• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Įstaiga atdara: 
kasdien 9 A. M. 6 P. 
šeštadieni us S A. M. - 1 P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
furės..an a- gerą, automatišką aliejaus pečių (buenerj) visiš
kai įrengtu su visomis kontioiemis ir 2<5 gai. aliejaus tanku

UŽ SPECIALI NŲ KAINĄ $275.00

{Taisome, šingeliuojame. den-• 
i ariamo aliuminį jum ir dažo- 2 
t me iš lauko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai
{ Charles ir Peter Kislauskai • i 
{ Garantuojame gerą darbą {

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

nuo polio,

t♦»
>

J Draudžiame

t ♦ » « t
t

VISO- •, »J kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis; audra ir kt.) .. { 

reikalais}
I i i ♦
( ♦
♦ t i

{Visais 
{ kreiptis:

BRONIS

insurance

KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

► ► ► ►

{ Tek AN 8-2712 arba BI 4-9013

j Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

t{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{ 534 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, .MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

į Dr. J. L. Pasakomis J 
Į Dr. Amelia E. Rodd:

OPTOMETRISTAI
t 
t t
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakarot Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Mielam choristui.

VYTAI TU I BRUZGELEVICIUI.

Jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu su juo liūdime

Bostono Lietuviu Mišrus Choras

«~.e - * - .ST' s'-hf- ar.. rsHSFV-' -
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS
kitan Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
i> SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Ml SŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik
tu saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu Kalima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVI** A. KRF.IPK1TRS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nnn S iki ’> vai. vak.. ketvirtadieniais nno
S vai. ryto iki 7 vai. vak ir šeštadieniai. nnn M ryto iki 2 vai. pn pietą.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

Bostonietis V. Klimka. | 
nuvykęs i Miami, Fla., ato- ’ 
stūgauti, rašo:

“Naujuosius Metus suti- į 
kome Lietuvių Klube. Buvo . 1 
daug svečių iš Įvairių vietų. į i 
Salė padidinta, graži, dau- ! I 
giau vietos šokti.

“Čia lietuviai kitoki negu 
šiaurėje. Čia jų organizaci
jos didėja, o šiaurėje mažė
ja. Čia jie linksmesni, nepa
siduoda senatvei, čia atvy
kę ne vienas ar viena su
randa sau draugą ir ‘žiedus 
sumaino.’ čia sutikau dau
giau senų draugų negu Bos
tone : Stasiulius, Nevius, 
Aleknas, Jakštus, Vaičiū
nus, Stupelius, V. Jankų, 
Kirtiklį ir kt.

“A p 1 a n kiau Stasiulius, 
Nevius, Skerstona.”

VIETA PENSININKUI
Kambarys ir niaista< farmoje |>en- 

-ininkui. Gera vieta. Skambinti tele
fonu .MO 8-3569 arba rašyti:

M rs. B. Stonis
15|p Washinp"ton
\Valpolv. .Ma-s. (3

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

j

Dažau ir Taisau

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET S L, DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- C 700 1
tadieniais ŠAUKIT O-1£U4
Nauji siu.o oro. garo ir karšto ' endens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------:-------------------- - -----

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Lipdau popierius 
Namus iš lauko 

{■ viską, ką pataisyti reikia. į 
Naudoju tik geriausią

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS 

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

imin

■ Charles J. Kay g
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
| Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

imimuiiin,
k

S

12 MT. VERNON STREET!

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų 
ceptus ir turime »>r>;s gatavus vaistus.

Turitne vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuva ir ki
tus kraš* ;s. kain per.iciliną. streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel U Rosengard. B. S.. Reg. Pharm., 

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

Nno 9 rifo ik; g Ta|e išskyrus šventadienius, ir sekmad.

DORCHESTER 25, MASS. !

.BaocaaBOOUBeoBPooooo——»
PAMALDOS LIEiLYlAMS 

EV ANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai 

jo. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
SYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURfi 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarck 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą j lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
-—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
* Rūpestingai taisome laikrodžius, 
) žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. .MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

{ Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
{ Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

**«-**«***■*««

F




