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Prezidentas Kennedy Padarė 
Pirmus Pasiūlymus

Prezidentas J. F. Kennedy, Po Pranešimo Apie Unijos
Padėtį, Jau Įnešė Kongresan Įvairių Sumanymų Dėl 

Kovos Prieš Depresiją; Sį Pirmadienį Pasiūlė 
Priemones Dolerio Vertei Apsaugoti.

Amerika Rengiasi Keisti 
Politiką Konge

Amerikos Vyriausybė Persvarsto iš Naujo Savo Politiką
Kongo Respublikoje; Bandys Ieškoti Kelių Sutaikint 

Kongo Vadus; Ambasadorius Grįžo Išduoti Ra
portą; Padėtis Konge Gana Liūdna.

Prezidentas J. F. Kenne- 
dv jau pereitą savaitę pa- į 
siūlė kongresui išleisti pir
muosius įstatymus kovai Rugįja pereitog
p. ies nedarną ir ūkio depre- ^3^ gaie paleido i auk- 
Mją. Prezidentas sako, kad štybes naują “sputniką, 
vyriausybė padalys, kas yra kulis sveriąs net 7 tonas, 
jos galioje, bet reikia ir kai j>usaį sako, kad toks dide- 
kurių naujų įstatymų, kad į lis ‘.sputnikas” yra įrody- 
nedarbo šmėklą pašalintų ; mas, jog žmogauS kelįOnė į 
is musų gyvenimo. erdvę jau nebetoli.

Tari) pasiūlytų Įstatymų , Amerikiečių ir kitų Vaka
ri a praplėtimas socialinio rų kraštų mokslininkai pri- 
di audimo, bedarbiams pa-į pažįsta, kad rusai sugeba 
šaipų mokėjimo prailgini- j iškelti i aukštybes didesnius 
mas, pakėlimas minimali-, žemės palydovus, kaip va
rdų daibirinkų uždarbių iki kariečiai, bet šį kartą jie
$1.25 valandai, o po 2 me
tų iki $1.25 valandai, išlei-
sti Įstatymą chroniško ne- bia—ar jo radijo dii ba blo- 
darbo sritims pagelbėti ir gai ar yra kokia nors kita
eilė kitų pasiūlymų, kurie, 
pagal prezidentą, padėtų 
kovoti prieš ūkio deuresįia
ir vėliau priėmus kitus įs-■ sai sugeba iškelti sunkes- 
tatymus. padėtų skatinti nius žemės palydovus, bet 
šalies ūkį. amerikiečiai mokslininkai

Šį pirmadienį prezidentas toliau yra pažengę erdvės 
vėl kreipėsi Į kongresą su tyrinėjime.
pasiūlymu užtikrinti dole- --------------------------
rio saugumą ir aukso atsar- Sniegas Užvertė 
gu išlaikvma. Prezidentas 
išvardijo, kokių priemonių 
vyriausybė imasi doleriui Praeitą šeštadienį pikta 
paremti ir . prašo kongresą pūga aplankė rytinius Ame- 
išleisti kai kuliuos įstaty- rjkos pakraščius ir kai kur 
mus, kurie palengvina dole- prjdrėbė sniego net 17 su 
ii išlaikyti taip,pat biangų jjjos ribose yra apie 250 
kaip auksą. taip buv0 atkasti, bent di-

Prezidento pirmieji pa- degieji, bet šiaip jau toks 
siūlymai pradedami kong- storas snjego užklotas supa- 
roe aptarti. raližavo žmonių daug dar

bų. Dėl audios ir žmonių 
aukų būta, viso priskaito- 

, I7 j " ima, kad dėl audrų ir sniego 
Dei.lordano vandens gausybės žuvo anie 100 

žmo niu. Daugiausia tai

Arabai Grasina Jėga

A1 abu Lygos valstybės 
įspėja Izraelį ir Vakarų val
stybes, kad jos neleis žy
dams imti Jordano upės 
vandens savo laukams drė
kinti. Jordano upė vra sie
na tai p Izraelio ir Jordani
jos. Paprastai iš pasienio 
upių vanduo yra imamas 
abiem ar keliom prie upės 
prieinančioms valstybėms 
susitarus, bet tarp žydų ir 
arabų susitarimas yra ne
galimas, nes jie ir kalbėtis 
vengia. Arabų įspėjimas 
tik primena pasauliui, kad 
šventosios žemės klausimas 
dar tebėra klausimas.

Portugalų laivas “Šventa 
Marija“ pereitą savaitę už
suko į Brazilijos uostą Re- 
ciffe, ten išleido keleivius į 
uostą ir pati laivą perėmė jo 
senasis kapitonas, kurį kap. 
Galvao buvo pašalinęs iš 
vietos.

Kapitonas Galvao su sa
vo bičiuliais, kurie laivą 
buvo “išlaisvinę” jūroje, 
gavo teisę pasilikti ir gyven
ti Brazilijoj.

Tonų Sputnikas 
Kažin Kodėl Tyli

stebisi, kodėl rusų didžiulis 
sputnikas” visai nesiskel-

pnezastis.
Prezidentas Kennedy sa-

rusi'Aita g.QUaitp Lr ori2VC*V(

Rytinius Miestus

žmonės, kuriuos mirtis už
klupo bekovojant su.sniegu 
arba ji bevalant.

JO KAILIS LAIMĖJO

šis Burmos veislės katinas 
laimėjo pirmą dovaną ka
čių ir katinu parodoj Dal
ias. Tex. Jis dėvi retai gra
žius kailinius.

MASS. GUBERNATORIUS JOHN A. VOLPE PASIRAŠO DEKLARACIJĄ 

kk;

Deklaraciją pasirašant vasario 2 d., dalyvavo A LosLono skyriaus delegacija. l« kairės: Ed
mundas ( ibas. Juozas Arlauskas. Ona Ivaškienė. Ar tunas Juknevičius. Jackus Sonda (pirm.) gu
bernatoriaus tarytos narys Ernest Stasiun ir John Grigalius. Deklaraciją paskelbsim kitam Nr.

Alžyriečiai Rengiasi 
Derybom su Paryžių

Alžerijos sukilėlių “laiki
noji vyriausybė” ruošiasi 
deryboms su Piancūziios 
vyriausybė, nors iš prancū
zų pusės, bent viešai, apie 
deiybas nekalbama.

Alžyro sukilėlių vadai 
mano, kad po balsavimo pa
čioj Prancūzijoj ir Alžerijoj 
deiybos yra savaime su
prantamas dalykas, bet ar 
gen. de Gaulle taip pat ma
no, mažai kas žino. Viešai 
jis nėra pasisakęs dėl nau
jų derybų, tik Alžerijos au
tonomijos pagrindus jis jau 
deda.

Kalbama, kad Tuniso va
das ir prezidentas Burgibą 
vyksiąs į Paryžių pasimaty
ti su de Gaulle. Jis ten ir 
pakeltų klausimą dėl dery
bų tarp Prancūzijos ir Al
žerijos sukilėlių vadų.

Kadangi iš Prancūzijos 
pusės gali kalbėti tiktai de 
Gaulle, tai kol jis nėra pasi
sakęs, visokie spėjimai yra 
tiktai spėjimai.

Kuba Užgrobė Bazės 
Vandens Šaltini

Kubos revoliucinė vyriau
sybė nusavino vandentieki, 
kuris stato vandenį į ameri
kiečių bazę Kuboje, Guan- 
tanamo įlankoje. Vanden
tiekis ten buvo pastatytas 
privačių Kubos biznierių, o 
Amerikos bazė vandentie
kiu naudojosi už atlygini
mą.

Dabar Kubos vyriausybė 
tuiės vandentiekį savo ran
kose bet ar ji sulaikys van
denį amerikiečiams, niekas 
dar nežino. Vandenį Kubos 
vyriausybė galėjo ir anks
čiau sulaikyti, nes vanden- 
tiekis via už amerikiečių 
bazės ribų.
vandentiekio' 
yra tik “baidymo politika”. 
O jei vanduo ir būtų nutrau
ktas, amerikiečiai dėl to 
bazės neapleis, nes vanduo 
bazei gali būti pristatomas 
ir laivais, arba jūrų vanduo 
gali būti vietoje valomas.

Greičiausiai 
užgt obimas

Lenkų Komunistai 
Už Demokralva Sau

Lenkijos komunistų par
tija skelbia, kad ji pradės 
praktikuoti demokiatiją sa
vo eilėse. Tiktai savo eilėse. 
Tai reiškia, kad lenkų ko
munistų partijos nariai ga
lės demokratiškai statyti 
kandidatus į įvairius parti
jos narių renkamas vietas.

Toks lenkų komunistų 
“sudemoki atėjimas” vra ir 
prisipažinimas, kad iki šiol 
lenkų komunistų partijoj 
demokratijos nebuvo nė už 
sudilusį graši.

Apie grąžinimą demokra
tijos lenkų tautai lenkų ko
munistai net neužsimera. 
Tam yra priešinga “geogra
fija” it pati komunistų pri
gimtis.

BANKAS BĖDOJE

šis Shinnston. \V. Va., ūki
ninku bankas yra bėdoje 
dėl moterų. Viena jo tar
nautoja sugebėjo pasisavin
ti $222.000. o kita. ne taip 
sumani vogti, pasisavino 
tik $23.000. Dabar tikrina
ma. ar nėra ir daugiau iš- 
aikvojimii.

General. Gavin Bus 
Ambasad. Paryžiuje

Prezidentas J. F. Kenne
dy paskyrė generolą James
M. Gavin ambasadorių į 
Pay žiu. Genei olas Gavin 
1953 metais pasitraukė įš 
karo tarnybos todėl, kad 
nesutiko su prezidento Ei- 
senhovverio politika ginkla
vimosi reikale. Pasitraukęs 
iš tarnybos gen. Gavin ga
na gi iežtai pasisakė prieš 
generolą Eisenhoueri už jo 
tikrai ar tariamai netikusią 
politiką.

Ambasadoriais į Paryžių, 
Londoną, Roma ir kelias ki- 
tas sostines Amerika papra- 

; štai skiria turtingus žmo- 
: nes, kurie gali iš savo kiše
nės padengti visokias vaišių 
ir priėmimų išlaidas. Prezi
dentas Kennedy siūlo, kad 
ambasadoriams tose sosti
nėse būtų mokama daugiau 
algos ar duodami priedai 
nenumatomoms išlaidoms, 
kad tokiu būdu ir neturtingi 
diplomatai, jei jie yra nau
dingi, galėtų tokiose amba
sadose tarnauti.

Kongresas dabar turės 
paskirti pinigų ambasado
riams aukščiau minėtose 
sostinėse.

Sovietų Spauda Jau 
Kandžioja Kennedy

17 dienų Sovietų Rusijos 
spauda nejuldinėjo prezi
dento Kennedy, bet dabar 
nebeiškentė ir pradėjo ra
šyti. kad ii naujas prezi
dentas Maskvai nemoka 
įtikti.

Sovietų laikraščiai nepa
tenkinti, kadėl prez. Kenne
dy kalba apie ginklų kont
rolę (rusams kontrolė yra 
baisiausias žodis), kodėl 
jis kalba apie Amerikos ka
ro pajėgų stiprinimą, kodėl 
jis Kubą vadina sovietų ba
ze ir t. t.

Žinoma, Amerikos prezi
dento pareiga nėra rusams 
įtikti, bet kodėl, puldinėti 
Amerikos vadą pirma negu 
jis spėjo savo politiką pra
dėti vykinti??

Angolos Negrai 
Pradeda Maištauti
Portugalijos k o lonijoje 

Angoloje pereitą penkta
dienį ii- pereitą sekmadienį 
Įvyko kruvini susi: ėmimai 
tarp portugalų policijos ir 
maištaujančių negrų ir bal
tųjų. Penktadienį riaušėse 
žuvo 9 riaušininkai ir sep
tyni policininkai ir karei
viai. Sekmadienj riaušėms 
pasikartojus žuvo 4 žmonės 
ir 1 buvo sužeisti.

Portugalijos policija ne
ramumu- kolonijoj sieja su 
“Šventa Marija” laivu, kuri 
portugalų opozicijos žmo
nės buvo pagavę jūrose. 
Sanlazaro diktatūra ir lai
vo pagrobimą ir riaušes An
goloje riša dar ir su “komu- 
nistų konspiracija.”

Atrodo, kad ir Portugali
jos kolonijos laukia tiktai 
degtuko, kad suliepsnotų 
kaip belgų ir kitų kraštų 
kolonijos.

ELEKTROS MILŽINAI 
AIŠKINASI TEISMUI

Amerikos didžiosios elek
tros prietaisų kompanijos 
teisiamos už sąmokslą kelti 
kainas ir kirpti vartotojus. 
Visos žymiausios elektros 
prietaisų kompanijos yra 
įmerkusios uodegas į są
mokslą apiplėšti jų dirbi
nių pilkėjus. Daugelis pri
sipažino prie kaltės, kitos 
laukia teismo nuosprendžio.

Apie tą nekasdieninį šmu
geli pramonininkų tarpe 
bus plačiau parašyta.

ĮDOMI REPORTERĖ

Tai jauna kongietė stengia
si užrekorduoti. ką ji paste
bi neramiame Leopnldville 
mieste.

i Amerikos vyriausybė iš
šaukė iš Kongo įespublikos 
savo ambasadorių Timber- 
lake ir su juo aptaria padė
tį toje valstybėje. Padėtis 
Konge eina blogyn, Kongo 
politinės grupės tariasi dėl 
taikos atstatymo, bet kartu 
ir ginkluojasi, kad galėtų 
savo pažiūtas paremti ir 
kanuolėmis, o ne vien tik 
žodžiais. Ginklavimosi var
žytynės Konge darosi pavo
jingos dėl kitų valstybių 
pastangų apginkluoti sau 
prielankesnius kongoliečius 
ir tuo būdu sustiprinti ten 
savo įtaką.

Amerikos vyriausybė no
rėtų sutaikinti Kongo vadus 
ir užbaigti tenykštę maiša
tį taikingai. Apie tokios po- 
litikos vykdymą dabar ir 
naiuama SOSviiieje. 

i Kai kurios Kongo dalys 
samdosi jau net “svetim
taučių legionus” kovoti su 
savo priešininkais kitose 

i Kongo dalyse. Maskva gin- 
I kluoja savo šalininkus, ne- 
' atsilieka nė kiti . . .

Lenkija Gali Gauti 
Paskolą iš Amerikos

Spauda praneša, kad pre
zidentas Kennedy siūlys 
kongresui pakeisti “Battle 
Act,” arba įstatymą, kuris 
draudžia duoti paskolas 
komunistiniams kraštams.

Dabartinis pre zidentas 
jau seniau yia sakęs, kad 
Amerika neturėtų apleisti 
Lenkijos ir turėtų ją palai
kyti paskolomis ir kitokiais 
būdais.

Jei kongresas pakeistų 
įstatymą, Lenkija gal galė
tų gauti iš Amerikos rimtą 
paskolą, bet reikalas, žino
ma, priklausytų, kiek gali
ma skaityti, kad Lenkija 
yra nepriklausoma nuo Ma
skvos ir laikosi jos politikos 
tik dėl “geografijos.”

Austrai ir Italai Vėl 
Barasi Dėl Sienų

Austrija ir Italija vėl te
rasi garsiai dėl sienų, dėl 
pietinio Tirolio likimo. Ita- 
viršum pėdų. Keliai šiaip 
vokiečių, bet triukšmo jie 
pridaro beveik kaip kadaise 
2 su puse milionai zudetų.

Pereitą savaitę Bolzano 
miesto vokiečiai pavartojo 
smurto savo tautiniams in
teresams kelti viešumon, o 
dabar visoje Italijoj studen
tai ir šiaip publika demon
struoja prieš Austriją ir 
prieš vokišką mažumą Ti
rolyje, kuri norėtų gauti to
kią autonomiją, kuri tar
nautų vokiškam nacionaliz
mui.
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Vyriausybės programa
Naujoji vyriausybė ilgai nelaukdama ėmėsi darbo ir 

jau pasiūlė kongresui išleisti visą eilę Įstatymų. Vyriau
sybė sako, kad pirmiausias jos rūpesnis yra krašto ūkio 
šlubavimas. Nuo gruodžio iki sausio, bėgyje vieno mėne
sio, bedarbių skaičius krašte padidėjo 900,000 ir dabar I 
siekia 5,400,000, kas sudaro virš šešių su puse nuošimčių ' 
visų dirbančiųjų. Toks bedarbių skaičius vra ekonominio ; 
negalavimo padarinys ir vyriausybė pati imasi ir siūlo j 
kongresui nedelsiant išleisti keletą Įstatymų, kurie nedar- j 
bą krašte sumažintų. Kongresas dabar pradeda vyriau- ! 
sybės pasiūlymus svarstyti ir, jei viskas gerai seksis, vy
riausybės pasiūlymai gali virsti Įstatymais.

“Jei viskas gerai seksis.” Seksis ar ne, pareis nuo to, 
kaip demokratiška kongreso dauguma sugebės susigiedo
ti dėl vyriausybės siūlomų Įstatymų leidimo. Pareis ir nuo 
to, kaip republikonų opozicija kongrese supras savo pa
reigą dabar, kada jų paitijos žmogus nebesėdi Baltuo
siuose Rūmuose. Kai kurie republikonų vadai dar neper
stojo graužti nagų dėl pralaimėtų rinkimų ir kalba rinki
mų kampanijos kalbą. Dešinieji republikonai jau atvirai 
peršasi reakciniams demokratams i talką sabotuoti ir truk
dyti vyriausybės programos vykdymą. Jeigu ta nelemta 
koalicija “gerai“ pasidarbuos, daug vyriausybės pasimo- 
jimų gali pasilikti tik geri norai.

Kaip demokratų ir republikonų dešinė moka susi
tarti ir vieningai veikti, matėme pereitą savaitę, kada at-
stovų rūmuose buvo balsuojamas klausimas dėl praplė-! Komunistams nelauktai Worid philosophy), prime
timo “tvarkos komisijos (roles committee). Demokratų 1 jkopus miižinjšką Kiniją nąs amerikiečių republiko-

STEVENSONAS JUNGTINĖSE TAUTOSE

Naujasis JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Ad- 
fcti E. Stevensonas pirmą kartą turi spaudos konferen
ciją. o greit po to turėjo ir pirmą susikirtimą su So
vietu ambasadorių dėl Kongo tvarkymo.

Istorija tori savo raidą
VYT. SIRVYDAS

Mūsų dr. Kudirką, sako
ma, veikusios Paryžiuje ki-. 
lusios, per Varšuvos univer- i 
sitetą jierteiktos “pozityviz-į 
mo” idėjos. Vakariečių idė- 

ijos panašiai pradėjo veikti
■ Liangą veik tuo pačiu metu ..pavO)us ir » 
kaip musų Kudirką (1898

!m.). Jis jas ėmė skelbti per Prezidentas J. F. Kenne

Kas savaite
I

kas yra labai netikras ir tik 
geografijos padarinys. Pi i- 
minus Rytų Europos tautas,savo “Van<-žuroalą Si dy patiekė kongresui prane- —

Vu Po. Kinijos karalienei simą apie mjos pat e Į Opįausįą vieta toje Rytu 
šios mintys pasirodė pavo- žymiai skirtingą nuo prane- J, ‘pasirodė pavo- ^muu i Euroooie?
jingomis, todėl paliepė re- Šimo, koki senasis preziden- " Chruščiovas 
daktarių suimti ir galvą nu- tas Eisenhower patiekė tam, ka(J vimas Rvtu Eu,„_
kirsti. Langas pabėgo Ja- pačiam kongresui pnes ke- oj -am gel.oj(>-Dievu-
pomjon ir tėvynėn tegrizo has savaites apie tą pačią lio ar piktojo stalino pado. 
1911 metais, kai revoliucija Uniją Naujasis preziden- vanotas> jis apsirinka B 
karalienę nušalino. tas kalba apie Amerikai Washington0 balsas prime_

Jis visą gyvenimą svarstė, S1 cs!ant! paloju siame ne- na_ kad ir 0^^ ir stati
kas kinams darytina? Kaip lamiame » netikrame pa- neg, jje b bfi Rytp Ru 
išlaikyti kas brangu praei- faul.vJe, ° senasis preziden- padovanoję Maskvai,

visais ply- tas, W Pavojų arpavojaus, tą dalė betyje prieš

mano,

Washingtono
šiais (net pro geležines už- r^os; nemate. auja- pritarjmcs o todėl neteisėtai 

i dangas) vis besiveržiančius sis minėjo ir progą, o sena- ..^ Chruščiovui gali tekti iš- 
į Vakaras? Pradžioje Lian- •S1S a?ie progą per \ įsą savo spjautj ta ka Stalinas pra- 
i gas manė gyvenimui pritai- P1 ezidentavimą nekalbėjo,
i kinti savo mokytojo Kiango nes nemanė jos išnaudoti, 
pažiūrą, kad kinai sugebė- ka< a J1 pati pnsosi po >ta-
šią sumodemėti, pasikloda- in° _
mi Konfucijaus skelbtąja Plojus ir proga. Pavojų 

’trijų žmonijos amžių pašau- rel^,a pažinti, suptasti n 
. išžiūrą. Pirmame amžiuje nemanyti, kad jis politikos Kuboj 
žmonija, sako, išgyvenami įmetimais išvilktas die- 
vieni-;,, „rvetrEb, on. uos sviesą, o proga taip pat

ujo.
Tai yra priešderybiniai

pašnekesiai ir visai nepri- 
puolamai i tuos pašnekesius 
pateko Kubos vardas.

rusams ne
ezidentas Kennedv ša-

Deja. atsakymo i ta klau- Jei Chruščiovas to nežino,plačias teises ir savo nuožiūra gali Įstatymų svarstymą munizmas” Maskvos diri- Šis Kiangas išauklėjo sau piktybes ir pasidaro pasau-
sutrukdvti. Pakeisti taisykles nebuvo rvžtasi, o esamoji | gentų rankomis. Kita sakė, Įpėdini Liangą Či, idėjomis į ji0 valdovu .Kiangas skelbė, . . . . , , . ~
komisija turi pietinių demokratų ir republikonų daugu- į komunistai tik todėl Įkopė, panašų mūsų Kudirkai. Jo kaj jr Kinija ir Europa sy- P!^ZK e^ta> .ne,a.taiP a ai U t i
ma ir, pagal tų žmonių norą, Įstatymus praleidžia ar ne- kad nacionalistinė kuomin- biografiją pai asė prof. J. R. kju dabar žygiuoja i ši tre- *1. jo minimas pa . *------- .

‘ tango santvarka sugedo vi- Levensonas ir išleido Chi-j tįjį žmonijos amžių. Kinija VOJU> 11 10
d uje. . eagos univei'sitetas. todėl visais atžvilgiais lygi

Buvęs JAV istorikų drau- • Visi šie veikalai peršvies-j Europai, nes abi savo gėri 
gijos piimininkas ir Yale tivienapagrindinenuotaika nešąibūsimąvisuotiniogė- 
universiteto istrori jos profe- —modernine istorija (kuri rio amžių.
sorius K. S. Latourette čia privertė Ameriką iškopti 
sako: Vakarams vadu) privertė

“Kuomintango susiskal- seną. labai seną kinų tautą
dvmas. silpnybė ir gedimas ir civilizaciją prisiderinti 
viduje tik dalinai tepadėjo iš Vakaių nesulaikomai at- 

Ki-

simą mes neturime. Gal ir tai jis turi būti iš kelmo iš-

praleidžia atstovų rūmų visumai svarstyti ir balsuoti.
Įstatymas dėl komisijos praplėtimo atstovų įūmuose

šiaip taip praėjo 5 balsų dauguma, bet toje daugumoje 
yra ir 22 republikonų atstovų balsai. Be liberališkesnių 
republikonų balsų, vyriausybės pasimojimai būtų iš pat 
pradžios atsirėmę i reakcininkų bloko pastangas trukdy
ti visą valdžios programą. Už komisijos praplėtimą at
stovų rūmuose balsavo 195 demokratai ir 22 republiko
nai, prieš balsavo 148 republikonai ir 64 demokratai..
Pirmame “jėgų bandyme” vyriausybė atstovų įūmuose komunistams Įsiviešpatauti, plūstančioms idėjoms, 
vos laimėjo 5 balsų dauguma. Jei toki dauguma terems 
ir kitus vyriausybės siūlymus, perdaug i kairę prezidento 
Kennedy vyriausybė ir norėdama negalės nušokti.

Vyriausybės pasiūlymuose kol kas yra tik keletas Įs
tatymų, kurių vyriausias tikslas yra kovoti prieš depre
siją. Čia Įeina ir socialinio draudimo pagerinimas, ir ne
darbo ištiktų sričių rėmimas ir pratęsimas bedarbiams 
pašalpų mokėjimo ir panašios priemonės.

Tikroji vyriausybės programa, kuri buvo plačiai ap
tariama rinkimų kampanijoj ir kurios pasisekimas ar ne

minima proga 
amerikiečiams vra aiškūs.

Žinoma, jei prieis prie de- 
lybų, Rytų Europos ii- Ku
bos klausimai savaime bus 
darbų tvarkoje, tegu ofici
aliai ir neįrašyti. Jie bus 
derybų vadovų galvose ir 
jei ruskis skaitys savo teise

Rytų Europos laisvė

R ezidentas J. F. Ker.ne- 
Japonijon nuo karalienės dv savo pranešime konsre- 

kardo pabėgęs Liangas susi-; sui aiškiai užsiminė Rytų pasiIikti Rvtų Eulopoje, 
pažino su kitomis vakane- Europos tautas, kuriu laisvė Washingtonis skaitys tokia 
tiskomis idėjomis. Jis jsiti-i Amerikai turi rūpėti. Rytų pat sav0 tei?e paprašyti.

reikia ne = Europos žmonių, patekusiu i—i ū. "______tinomeIi * X IM X IIČ7kino, kad 
tiek Konfuciju atsidėti, kiek 
vakarietišku nacionalizmu

nuropos žmonių, paie.Kusių ka(j maskoliškas kvapas iš- 
■ *u?ų koloniahnę globa vra nyktų Kuboje ir gal kitur 

miKonų. Tokį kur “mūsų hemisferoje.” 
įkaičiu žmonių verta prisi- jg to neseka, kad kas 
minti jei iau ne vadavimo, noiS jms j,.

Didesniu kaltininku čia bu- tais žodžiais, ir kinams stojo
vo imperialistinis japonų tas pats uždavinys, kuris te- ir pozityvizmu. Kinija, taip 
puolimas, kuris, metas po bevargina Chruščiovą ir vi- sakant, turinti i modemų 
meto nusitęsdamas, pakilto sus atsilikusius kraštus: amžių visomis kojomis Įšok- tai bent diplomatijos sume- į'eįįį būti ,R\tu Euro»o'i "o 
kuomintango pajėgumą ir kaip kuogieičiausiai “pavy- ti (prof. Pakštas mums, lie- rimais. Jei reiks derėtis, tai Kuboje rusiškos barzdos 
dvasios stiprybę. Viešoji ki- ti Ameriką.” Kaip Įlieti nau- tuviams, siūlė “laikrodi ke- , verta priminti dervbų par- bu3sutartosskusti.Taipat- 
nų opinija tada nuo kuomin- jo kraujo nusenusioms ir liais šimtmečiais pirmyn pa- tneriui. kad ne jis vienas virai nėra reikalo susikal- 
tango nusisuko. Kadangi nuo gyvenimo atsilikusioms sukti”). Ji turi apsišarvoti vali reikalavimus statyti, bėri užtektų, jei rusai ir fo
kam kitam iškopti nebuvo, kultūroms? anglu Darvino ir Bekono Tą žaidimą gali vesti du— jjau liktų sėdėti Europos ry-
komunistai pasi naudojo Vienas recenzentas tei- pažiūromis, prancūzų Dės-' tu nori Berlyno, o aš noriu įjnėj dalyje, o Kuboje bur- 
proga. Kraštas, galima sa- gia: “Rimtas žmogus netiki, cai tęs ir Montesųuieu filo- Rytu Eu: opos laisvės. . . liokiškos barzdos išnyktu

kad
pripažins įusui

pasisekimas nulems ir Kennedy administracijos pasise- kyti, buvo tiesiog priverstas kad komunistai Kinijoj Įsi- sofija. Kinijos ateitis pri- Priminimas 
kimą ar nepasisekimą bus ūkio kėlimas ir jo augimo už- pasirinkti tarp kuomintango galėjo vien Maskvos suokal- 
tikrinimas. Klausimą galima ir taip nusakyti: ar “laisva- komunistų, nes iš seniau biais ir kuomintango supu-
me" kapitalistiniame ūkyje vvriausvbė Rali ūkiška šalies ! ,k.rašte besišvaisciusiu smar-pimu Bet tikresnę pnezastj 

* ' kiųjų generolų neliko ne surasti, visgi, nera lengva.

nebuvo nei; kad ir “pačių 
“isvadavi- pastangomis.

gvatemalie-
klausys nuo to, kaip greitai grasinimas, nei
ji pasidarys stipri tautinė mo” pažadas, bet tiktai pri- Tokios mintys peršasi į 
valstybė, gyvenimą pagrin- i minimas, kad rasas neuž- ‘ palvą pasiskaičius praneši-

veiklą pagyvinti tiek, kad ūkio augirhas būtų užtikrintas
Jei vyriausyė Įvairiomis priemonėmis, nuo mokesčių ma- . riausybei sudar>li. Komuni- XX amžius. Tiesa, jie ir Ma
žinimo ar didinimo iki muitų ir nuošimčių reguliavimo, Į buvo gerai organizuoti, skvos talkininkai dabar. Ta- 
gali paveikti ūkio augimą, tada varžytynės su komuniz- į ažiais žodžiais savo tikra- čiau, jų dabartinės istorijos 
mo “planingu” ūkiu gali būti tikrai laimėtos ir sovietų ją ideologiją dangstė, ture- nesuprasime, neatsižvelgę Į 
šūkis “pavyti ir pralenkti” bus tik dar vienas tuščias šū- j jo klusnios ir drausmingos kulvartą tautos galvojime, 
kis komunistų tuščių šūkių rinkinyje. Bet jeigu kapitali- kariuomenės ir ryžtingu va- kurią padarė Įkyrus Vakarų 
stinės šilies vyriausybė pasirodytų bejėgi ūkio augimą du.” (A Historv of China,” lindimas Į šią seną ir labai 
skatinti reikiamu tempu, tada būtų tik laiko klausimas, 1^54 Pgk 203-204). senos civilizacijos tautą.

vieno stipriai nepartinei vy- Be abejojimo, kinus veikė

kada sovietiškas despotiškas ūkio tvarkymas užlips ant 
kulnų pirmaujančio kapitalizmo kraštui. Nuo prez. Ken

Tokiu būdu Maskros “di- Vakarams kinai atrodė atsi- 
rigentų” rankos teorija gal likusia tauta. Nors labai ne-

v j . . ; .. , ... \ ' . -U’ • • ir atpuola. Vokietijos Stutt- noromis kinai su šiuo įvertinedy administracijos sugebejimo tą klausimą sėkminga, , ; išžjo vokiečio nimu pdj^įaj sutiko, nes
■sspr^t, pareis labai daug kas. Pats prezidentas Kenne- i Iaikra;tininko Barcat0 bū- senuoju konfucianizmu pa- 
dy dėl to savo valstybės padėties apž\ algoje pereitą pir- pavadinimu knyga grįsta ir tūkstančius metų
madieni kongrese išsireiškė šitaip: i “China geht nicht Russ- išgyvavusi jų imperija juk

“Pirm negu mano administravimo laikas (term) pa- lands Weg” (Kinija neina visai subliūško. Konfucia- 
sibaigs, mes turėsime iš naujo patikrinti, ar tauta, orga
nizuota taip kaip mūsų. gali ilgai gyvuoti (endure). At
sakymas jokiu būdu nėra iš anksto tikras.”

Šituose žodžiuose aiškiai keliamas klausimas, ar prie 
dabartinio tautos susiorganizavimo būdo ji gali reguliuoti

Rusijos keliu). Kinai, sa- nizmo vieton moderni istori
ko. nemina rasų jiems rodo- ja pareikalavo kitokios pa- 
mą kelią. Jie eina savuoju, saulėžiūros. Jos beieškoda- 
Paskutinis komunistų susi- ma tauta pergyveno visokių 
bėgimas Maskvoje Įrodė, sambrūzdžių, perversmų,

save ūkį ir užtikrinti jo augimą ir socialinį pastovumą.'kaf' ,usai P™®"*! šitam generolu sauvalę, vakariečiu
keliui nusilenkti. išnaudojimą, japonų imperi-

Prieš 2 metus Londono alizmo puolimą, kuomintanAtsakymą Į prezidento iškeltą klausimą duos pats gyve
nimas, nors iš anksto galima abejoti, kad vyriausybei Pa-kyim^s” "hTeratūros^riedas 
vyktų ūki kelti reikiamu tempu, neįgyvendinus ūkio pla-'' recenzavo keturius kinietiš-
navimo dėsnio tam tikrose ribose. Pats vyriausybės eks-‘koTnis temomis veikalus. Kas tas konfucianizmas?
perimentas bus labai Įdomu sekti. Žinoma, vyriausybės Viena parašė žinomas ame- Tai tokia pat plati sąvoką
pastangas gali sujaukti ir kongresas, jei jame neatsiras rikietis kinu žinovas prof. J. kaip mums “Vakarai” ar
vyriausybės sumanymus remianti dauguma. R. Fairbanks pavadinimu “Rytai.” Bet tai ji Įšaknijo

Naujoji vyriausybė imasi gyviau lenktyniauti su so- “Chinese Thought and Insti- kinu tautai ios galvojimo
vietais ir ginklavimosi srtyje ir čia kongreso pritarimas tutions.” Kita išleido Kali- būdus, santvarkos bruožus
jai, be abejonės, bus užtikrintas. Besiruošdama dery- p rijos Stanfordo Univer-j ir politinius papročius. Ji
boms su rusais Amerikos vyriausybė siekia sustiprinti Kast s i ampaias, įs gyve-

Stand of Chinese Gonserva- nimo neisgaravo, kaip neis-

go nesugebėjimą ir komuni
stu isirioglinimą.”

dusi gamtos mokslais. Tik mirštu, jog ir mes turime 
tada Kinija bus lygi Euro- atminti, žinome jo skau- 
pai. t džiąją vietą ir prie progos

įdomu, kad prieš mirtį ' gal tą vietą ir paliesime . . . 
(1929 m.) Liangas grižo, •
taip sakant, prie “basanavi- Lenkijos likimas 
činių” nuotaikų, garbinti i O sovietiskos impetiios savo tautos senovę. Fary-i , x • •t, T, / . /. Iskaudzjoie vietoie vra irziaus Taikos Konferenciioj .. . . * • • . ,-.. , , . , , .. ypatingai įautriu vietų, bu-jis buvo kinų delegacijos , . T i •• i ‘• t- , • t t> • tent Lenkija, kur rasų vv- nanu. Ji pvkmo I Pasaulinio .v . ravimas ir šeimininkavimasKaro zudvnes. Europa jam ..... .. , 7 • per vei prnaukintus Gomui-pasirode perdaug sumaten- 1 ' •
alėjusi ir Bekono-Daivino j 
keliu nuėjusi. Konfucijus;
vėl jam pasidaiė mielas, imas. Juk Mao skelbiasi “ne
kaip kai kuriems mūsų mie- resniu” marksizmo teoretiku 
li mūsų senieji kunigaikš-‘ ne?u vargšas “Stalino-Leni- 
čiai, nors jie nesusiprato i no" mokinys Chruščiovas, 
mums Įkurti universiteto ar Aukščiau cituotas prof. 
palikti literatūros, kas būtų Latourette mano, kad japo- 
mums padėję vikriau mo- nų imperialistinis smūgis 
deminiam gyvenimui pasi- kuomintango nacionalisti- 
ruošti. i nei Kinijai buvo stipriau-

Todėl kinai, kurie iš Va-i sias veiksnys Mao Tse-Tun- 
karų pasiėmė socializmo ir gui i sostą Įsirioglinti. Jis 
luomu kovos idėjas, Liangą sako:

mo apie Unijos padėtį siu 
1961 metų pradžioje.

J. D.

KOKIUS DIEVUS JIE 
GARBINS?

J. Kiznis, A. šalčius, Ig- 
naitis, J. Mačiūnas rengiasi 
New Yorke leisti žurnalą, 
kuriam davė Fluxus vardą. 
I savo grupę jie tikisi Įtrauk
ti dr. J. Repečką ir A. Grei
mą.

J. Kiznis, kaip žinoma, 
buvo Darbo žurnalo redak
torių, jame leido išspaus
dinti A. šalčiaus straipsnį, 
kuriame pakartojo komuni
stu senai skelbiamas mintis 
—keisti gaires, pripažinti 
esamąją padėti Lietuvoje ir 
iš to pripažinimo padalyti 
visas išvadas—mesti Į šalį 
visas mūsų politika besiido- 
maujančias organizacijas ir 
jų vadus, o pačią politinę iš
eiviją padalyti nepolitine 
mase. Iš Darbo redakcijos 
J. Kiznis turėjo dėl tokio

‘pavadino atžagareiviu. Bet “Nors keista, bet japonai 
vistiek ir jiems tenka spręsti tai tikrieji komunistu Įsriga- 
jo spręstasis galvosūkis: Įėjimo kaltininkai. Jie skel-
kaip konfucijizmu per 2,500 besi komupizmo neapkenčią straipsnio j d ė jimo pasi
metu auklėta tautą staigiai ’r rasų imperializmo biją, traukti. Matysime, kokios 
Įstatyti Į pažangiausią mo- bet savo puolimu juk pakir-
dernau? gyvenimo vaga? Iš- to nacionalistini kuomintan- 
kopė diktatorius Mao, kuris ffą ir tuo padėjo komunis- 
vakarietiška marksizmą su- tams ikopti, o šie Įkopę, pa
lindę su vakarietiška tauti- sidarė biiomo rasų imperia-

idėjos bus skelbiamos nau
jame žurnale.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

savo kanską painiosimą, kad rusams maz.au butų noro TrečiojI buyo ^o. i garavo ir paerindiniai rusu nės valstvbės idėja ir dabar,, lizmo talkininkais.” ..
is derybų padaryti nepabaigiamą plepalynę. Pasiruosimas išėies vertimas kinų vei- tautos bruožai, raudoniems rodos, eina kalti “Dangaus Taigi, pasak mūsų liau- Hyn*», paluose Vilius Pete-

v.-.ll __ 1 - - - ” _ ____ ~ . . . . —. .. • • . . i _  , l-__ -______-  „uolom*., l/omo

Lietuviikas angliška* žu-

gali būti naudingas 
kokie gali bet kada

išvengti, ir naujiems “bušių karams,” kėjo Kiango Ju-Veijo veika- 
iškilti Konge ar kui- kitur. j0 <‘Ta tiung Su” (One(One

carams maskvinę autokrati- Sūnaus” valdovo idėją, ku-jdies patarlės: žmogus šau- raitis, 586 puslapiai, kaina 
ją pagrobus. rio tėvu buvo konfucianiz-į dė, Dievas kulipkas gaudė. $7.00,



Nr. 6, Vasario 8, 1961 nrJu-.iYi.', -tm. nū;? m' pis ?! ,via3

KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS skaido. r *_so

TAS DUOK ' PP1AO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
WORCESTER, MASS. NORWOOD, MASS.

Draugijos Lietuvai Remti 
nauja valdyba

Minėsime Vasario 16

na Lawrence, bet dirbo Lo-, 
well‘y.

I.owel!‘io lietuvių parapi- 
,i os klebonas Skaiandis buvo 

usirgęs ir dabar taisosi na- 
nuose. Ji pavaduoja kun. J. 
Jansonis. Tai tokios nau-

GRAŽI MCSŲ LIETUVA IŠ SAULĖTOS FLORK oS
MIAMI, FLA.

Visų jungtinis Lietuvos . .. . ,
Sausio 29 dieną buvo tos nepriklausomybės paskelbi- ienOs ls lnu>Ų padanges.

Loweliškisdraugijos skyriaus narių su- mo 43 m. sukakties — Va- 
sirinkimas, kuriame pirmi- sario 16-tosios minėjimas 

ninkavo Mykolas Žemaitai- Įvyks vasario mėn. 26 d., 
tis, sekretoriavo Jonas Palu- sekmadieni.
beckas. Skyrui priklauso 9 vai. ryto bus iškilmin- 

vietos didžiausios draugijos gos pamaldos už Lietuvą lie-1 
ir atskiri atsmenys. Ir šita- tuvių šv. Jurgio parapijos 
me susirinkime Įstojo bro- bažnyčioje.
liai Antanas ir Stasys Mar- 3 vai. po . T ... , . »v ...
cinkevičiai, stambūs duon- ir meninė dalis pobažnyti- ’ au ’ -11 i> ei es i
kėpiai. nėję salėje. ca^os *.nieste engiamose

Skyriaus sumanymu pra- Kalbės kun. V. Martin- 131 Plautinėse pai ^ose^ e 
dėtas organizuoti ir Vasario kus iš Providence, R.I. Me-
16-sios minėjimas, todėl jo ninėje dalyje pasirodys vie- 
delegacija— Juozas Glavic- t°s jaunimas, parapijos se
kas, Vincas Mitrikas ir Juo- sėlių vadovaujamas. Lietu- 
zas Krasinskas aplankė kie- i viy liaudies dainų paraoš 
bonus ir kitas organizacijas.' muz. Y. Kamantauskas.

Visi vietos ir apylinkių

CHICAGO, ILL.

I

Lietuvos pavilionas 
tarptautinėj parodoj

Tarptautinėje Parodoje •
pietų paskaitos į® .LietuvGs. P“"10™?'

Pasiruošimas minėjimui ei
na sparčiai.

Susirinkimas paskyrė Lie
tuvos laisvinimo reikalams! 
$100.

Taip pat paskirta $50 vie- i 
nai 8 asmenų šeimai, kuri 
labai vargsta Sibire. Tos šei
mos galvos dėdė praeitą va
sarą lankėsi Lietuvo ie ir grį
žęs visiems pasakoja, koks

tuvos konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio iniciatyva jose Įren
giamas Lietuvos pavilionas. 
Nors ir kukliomis visuome
nės sudėtomis aukomis, bet 
pavilionai buvo Įrengiami ir 
lietuviai pasirodydavo savo

lietuviai kvSia'mi kuo škai-! “ut,iniais eksponatais. kai 
tlingiausiai dalyvauti.

B. Kovas

LOWELL, MASS.

Noi-s 
paudoj

geras dabar ten gyvenimas, bet čia

i kuriose srityse atsiekdavo 
j gei-ų pažymėjimų ir parody
davo bei primindavo sve
timtaučiams Lietuvos oku- 
pacjią ir savo kovą už lai
svę.

Šiais metais tarptautinė 1 
paroda Chicagoje Įvyks lie
pos 25 d.—į-ugpiūčio 5 d.

Kur banguoja Nemunėlis. 
Kur Šešupė miela plaukia— 
Ten Lietuva mano brangi. 
Tenai širdis mane traukia.

Įvairios naujienos
Lowell‘io vardas
mažai matomas, naujoje McCormick salėje, 

gyvena virš 2,000 i Sausio 18 d. konsulate
bet tas Taudonasis dėdė pa- lietuvių, čia yra D.L.K. Vy- jVyko organizacijų atstovų- 
miršo, kad tolimame Sibire tauto Klubas, kuris yra vi- jr visuomenininku pasitari- ’ vargta jo giminaičiai. sų LoWell% lietuvių cent- ^ili^o73-

Keista, kad tie musų eks- ras. čia Įvyksta daugumas kalu. Susirinkimą sukvietė 
kursantai pasiduoda juos lietuviškų parengimų. Prieš konsulas Daužvardis ir pats 
važinėjusiu rusų šoferių su-keletą metų klubas buvo'jam vadovavo.
kvailinami. ...............perstatytas ir padidintas, i Nutarta pavilioną ruošti.

Į siu metu valdybs isiirk- Ths kainavo apie 60,000 flo- jj jrengti bei rūpintis jo pa- 
ti: pirm. Mykolas Žemaitai- lerių. Dabar viskas yra iš- gisekimu šiais metais apsiš
ils,, vicepirm. Juozas šala-mokėta ir yra numatoma Lietuvos Inžinierių ir 
yiejus sekr Jonas Pakibec-dar šiais metais pagrąžinti Architektų Sąjungos Chica- 
kaa. fin. sekr. Ona Tarai- klubą iš vidaus. aOS skyrius.
lienė, ižd. Jonas Dvareckas, šių metų viso klubo valdy- ' Susirinkime dalyvavo to 
iždo glob. Jonas Valiūnas, ba yra sudalyta iš jaunų čia skyriaus pirm. inž. V. Lapa- 
Vincas Mitrikas ir Juozas gimusių vyrų. Itinskas ir visa eilė kitų lie-
Matijosaitis. , Per pereitus metus nusto-! tuvių: dr. K. Drangelis, T.

i o veikusios pora prie para-'j Blinstrubas, D. Bielskus, dr. 
pijos susikūrusių pašalpinių Į a. Verbickas, P. Gaučys, 

Sausio 27 d. Notre Dame draugijų. Bet jų vietoj Įkur- p]k. A. Rėklaitis, dail. V. 
kapuose palaidota Marijona a motera klubiečių organi- Vijeikis ii Valerijonas šim 
Maston - Verkauskienė, -80 zacija. Joms Įsikurti daug kus. kuris pasižadėjo savo 
m. amžiaus, palikusi liūdin- padėjo vyrai klubiečiai C. darbo jėga ir medžiaga pa
čias 3 dukteris ir sūnų Bandzevičius fr W. Pieslia-
pulk. Viktorą Maston-Ver- kas.
kauską, dabartiniu laikv gv-! Lietuvos Nepriklausomy- 
venanti Paryžiuje. bės minėjimas ruošiamas

Sausio 31 d. tuose pačiuo- kaip ir anksčiau — visų lie- 
se kapuose palaidotas Juo- uvių organizacijų bendrai, 
za?. Česaitis. Minėjimo diena dar nenu-

Štaių duktė Irena iš mo- tatyta.
kyklcs tėvų komiteto gavo Lowell‘y taip pat yra vie- 
$100 dovaną mokslui tęsti, na iš stipriausių apylinkėj 
Tai gabi mergaitė. SLA kuopa.

Pastai-uoju metu Į visuo- Per praeitus metus mirė 
menini darbą stipriai Įkibo 7 Lowell‘io lietuviai.
Julius Sviklas,, nors ir silp- Į pensiją išėjo buvę klubo 
nos sveikatos. Jis siunčia pirmininkai J. Mikalopas ir 
siuntinius į Lietuvą ir ki- W. Piesliakas. Taip pat i 
tur. gerai ir greitai tą darbą pensiją išėjo žymus veikė- 
atlieka. J. Krasinskas jas J. Piesliakas, kuris gyve-

Kitos naujienos

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Mass.

talkininkauti paviliono Įren 
gimė. Jis yra Chicagoje sta
tybos kontraktorius ir labai 
jautrus lietuviškam reikalui 
su savo parama.

Susiorganizavo Lietuvos 
Dukterys

Jau Keleivyje buvo pa
minėta. kad Chicagoje Įsi
kūrė nauja organizacija: 
Lietuvos Dukterys, Ine.. Jų 
tikslas — šalpos organicija 
lietuvių vargui švelninti.

Po steigiamojo susirinki
mo naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: Pirmi
ninkė—Br. Dikinienė, vice
pirmininkė—Aid. Jankaus
kaitė, sekretorė—O. Dauk
šienė, iždininkė—Ir. Railie
nė ir direktorės—L. Braz- 
dienė. A. Rūgytė, E. Bara
nauskienė, V. Tumasonienė 
ir B. Periavičienė.

Naujoji pirmininkė išlei
do narėms ir prijaučian
čioms informacini praneši-
7a.ru1

SOPHIE BARČUI
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: noo pirmadienio iki 
penkiadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadienį ir nekmadienj 
nno 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

Į VAKARUŠKOS: pirmad. 7 mi. v.)
Tel.: HEitilodc 4-2413 

*7159 S. MAPLEWOOD AVE.I 
CHICAGO 29. ILL.

mą apie ligonių globą, tstovą. o tos politinės gru- 
pinigų rinkimą ir kitokius >ės (organizacijos), kurioa 
reikalus. lar nepateikė pilno kandi-

Organizacija visai nepoli- latų sąrašo, šiame susirin- 
tinė, kaip pasisakyta—pa- rime, galės juos pasiųsti vė- 
galbos ranka vargstančia- jau.
jam lietuviui. Narės asme- Susirinkimui gabiai pirmi- 
niškai eis ten ir lankys varg- nnkavo Vytautas Jucevi- 
stančius, kur bus lietuvis pa- jUs.
tekęs nelaimėn. Laikys tam- .
prų ryšį su BALFu ir tuo Dr’ Jono s,,upo 
reikalu išrinkta speciali ry
šininkė, veikli chicagietė 
Stasė Semėnienė.

PITTSBURGH, PA.

Ruošiamės minėt Vasario 16
Sekmadieni sausio 22 d. 

Lietuvių Piliečių salėje Įvy
ko Amerikos Lietuviu Ta-

pagerbimas

Floridą.
Apsistojau pas ‘“Keleivio” 

skaitytoją Antaną PakšĮ, 
anksčiau gyvenusi Racine, 
Wis., o dabar nuolatiniai 
apsigyvenusi V -t Palm 
Beach 703 42nd St., pusė 
bloko Į vakaras nuo 41-o ke
lio. Čia jis turi nusipirkęs 
naują, gana puikų ir moder
nišką namą. Medeliai ir gė
lės jo sodyboje žydi visą 
laiką, nes jis pe perstojimo 
juos prižiūri ir laisto.

Pas jį apsistoja nemažai 
pažystamų, atvykusių pra
leisti keletą savaičių saulė
toje Floridoje.

Jo namai lyg ir vietos lie
tuvių klubas, kur lankosi jei 
ne vieni, tai kiti. Pas ji gali 
dažnai sutikti atvykusių ir 
iš kitų artimesnių vietovių.

Kiek anksčiau netoli jo 
namų prie kelio 41 turėjo 
gyvulių ligoninė veterinari
jos daktaras Einoris, bet 
jam miras, visą turtą jo 
žmona pardavė ir išsikėlė 
kitur gyventi

šis miestas vra puiki vieta 
atostogas praleist? arba se
nesnio amžiaus žmonėms 
išėjus Į pensiją Rėtis.

Daugelis peikia Floridą 
dėl jos žemų vietų, bet čia 
miestas stovi gerokai aukš
čiau jūros paviršiaus, o va
karinė dalis visai kalnuota. 
Tai, jei kur kitur ir žemos 
vietos, bet ne čia.

Teko lankyti; St. Peters- 
burge, Tampoje. lietuvių 
kaimelyje prie Tampos, bet 
man labiau ria: "atiko ši vie
tovė.

Pravažiuoja irtiems tautie
čiams, manr ’ Pakšvs nie
kad neatsisi.k.5 pabarti ar 

žiavo automobiliu, o žmona tai namų rusi pilkime ar 
lėktuvu atskrido. Kelionėje apsistojimo i k reika- 
Stasiūną ištiko didelė nelai- lajs.
mė — šuo papiovė jų čivava Atvykus čia sausio pabai- 
veislės šunytį, kurio Stasiu- goje teko ne tik saulėje pa
nai labai gailisi. sišildyti, bet net pasimau-

Jau pasirodė daug svečių, dyti gana šiltame ir sūriame

Vasario 112 d. minime 
Nepriklausomybės šventę
ALTO skyrius vasario 12 

d. 2 vai. po pietų Lietuvių 
Klubo salėje (3655 N. W. 
34th St.) rengia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 43 metų sukakties mi
nėjimą.

Visi lietuviai kviečiami 
jame dalyvauti.

Floridos gubernatorius 
Rarris Brvant šita proga iš
leistame pranešime rašo, 
kad Floridoj gyvenantieji 
lietuviai yra geri piliečiai, 
jie didžiuojasi savo tėvų pa
likimu, supranta ir Įvertina 
piliečio teises ir atsakomy- 

i bę, todėl jam, kaip guherna- 
į toriui ir privačiam asmeniui, 
yra didelė garbė Įsijungti Į 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimą.

Įvairios naujienos

Sausio 13 d. iš Ludington, 
Mich., atvažiavo daktaras 
C. Paukštys su žmona li
pas mus apsistojo. Žada pa
būti pora mėnesių.

Vasario 12 d. Povilas 
Usanis ir jo žmona (1022 
Brickell Avė.) minės savo 
vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukakti.

Sausio 13 d. Lietuvių 
Klubas nurengė žuvies va-

Va?ario mėnesyje sukan-

lz ftnai įcuę. T Ti UZ.
:uuien galėjai

valgyti tiek kiek tik norėjai. 
Žuvis buvo tiki ai gardi. Už 
tai Antanui Sobol reikėtų 
duoti auksinį medali. 

Stasiūnai sugrįžo iš Chi-
a šimtas metų nuo didžiojo cagos. Pats Stasiūnas atva

! rybos Pittsburgho skyrių su
darančių draugijų atstovų i uešiasi
susirinkimas.

Susirinkimą atidarius, pla
tų pranešimą apie A. L. T. 
darbus padarė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centro ir 
skyriaus vicepiimininkas P. 
Dargis, ragindamas draugi
jas ir atskirus asmenis tvir
čiau lėšomis paremti ALT 
darbus.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimui parinkta va- 
savio 19-ta diena. Vieta: 
Lietuviu Piliečių salė. Į vie
tinio ALT skyriaus direkto
riatą pasiūlyta ir išrinkta: 
nuo Lietuviu R. Katalikų 
Federacijos Vera Količienė, 
kun. W. Karaveckas, A. 
Naujelytė, Vytautas Jucevi
čius, A. Krapas, A. Želedo- 
nis ir J. Alešiūnaitė.

Nuo SLA: J. Čekauskas, 
Ona Gedeminskienė, Henri
kas Spingys. Spingienė, P. 
P. Dargis, B. Lapeika ir 
Gertrūda Dargienė.

Nuo Sandaros: Ona Ma
čiulienė, Jurgi? Žilinskas.

Nuo socialdemokratų: St. 
Bakanas. Nuo Bendruome
nės: Jonas Skimundris. Kai 

i kurie delegatai atstovavo 
i' (kartu) keletai organizacijų, 
naklio lošėjai. Dabar Pak- 
šiai nustojo gero bičiulio, o 
visa Floridos kolonija nete
ko gero lietuvio patrioto.

Kiekviena vietinė organi
zacija turi teisę paskirti (Į

ušrininko ir SLA kūrėjo 
Dr. Jono šliupo gimimo. 

SLA kviečia visus narius, 
uopas ii- anskričius rinka- 
nai atžymėti šio garbingo 
autiečio atminimą.

Teko girdėti, jog vietinis 
SLA 3-čias apskritis jau 

tam minėjimui.
Pokylis senatoriaus

namuose

Praeituose rinkimuose bu- 
o išrinktas senatorium di
lelis lietuvių draugas, vals- 
ybės gynėjas Leonard Stai- 
ev.
Laimėjimui atžymėti jo 

lamuose buvo suruoštas po- 
vlis, kuriame dalvvavo 
.pie 20 asmenų. -Ju tarpe 
uvo miesto ir apskričio pa- 
eigūnai ir sykiu SLA pre- 
identas Povilas P. Dargis. 
Svečiai tikrai karališkai bu- 
o pavaišinti.

Reikia pažymėti, iog se- 
latorius Staisey yra kilęs iš 
migiantų-serbu tėvų.
Jis via nuoširdus lietuvių 

Iraugas, dalyvaująs lietuvių 
ueigose ir vra daug sykių 
albėjęs i lietuvius |>er lie- 
uvių vedama radijo prog- 
amą iš radijo stoties WPIT.

Venta.

AURORA, ILL.

Mačiau čikagiškius dr. G 
Semeri, Geo. Norbutą, J. 
Jacką, Dan Kuraitį, Milerius 
ir t.t.

”Munšeiną“ varo ir

jūros vandenyje.
M. Ta.nulenaa

čia. RUMFORD, ME;
Neseniai toki bravorą užtiko _ ,
pačiame mieste. Draugijos renka vadovybes

Sausio 22 d. buvo pami- Naujiems metms prasidė- 
nėta Lietuvių Klubo 8 m. • jus, draugijos renka naujas

direktoriatą) po vieiną savo be.

Dr. V. Sruogienė darbas 
kolegijoj

Dr. Vanda Sruogienė, ko
legijoj pradėjo dėstvti rusų 
kalba, praeita semestrą dės
tė ir Rusijos istoriją, o ši se
mestrą jau dėsto ir rusų kul
tūros istoriją.

Sėkmės mūsų mokslinin
kei sunkiame mokymo dar-

sukaktis. Dalyvavo apie 150 
asmenų. Meninę programą 
atliko Anita Navickaitė - 
Karns ir Vytautas Lipnic- 
kas.

Per Kalėdas turėjome 
staigmeną: buvo atsklidęs 
mano sūnus daktaras su 
žmona Kathy.

C. K. Braze

Bay Front Park teatre minės 
mūsų šventę

Vasario 15 d. 7 vai. 45 
min. vakare aukščiau minė
tame teatre bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis. Gar
saus dirigento Ceazaro I^a 
Manaco vadovaujamas or
kestras grieš ir Lietuvos 
rapsodiją, bus solistų, kalbų 
ir t.t.

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti. Tuo minėjimu rū
pinasi Adolfina Skudžin
skienė.

W. PALM BEACH, FLA.

vadovybes arba palieka tas 
pačias.

Piliečiu Klubas nedarė di
deliu pakeitimų, tik pirmi
ninkui Justinui Žutautui at
sisakius, jo vieton išrinktas 
Adomas Belskis.

SLA 294 kuopa iždininku 
išrinko J. Abarį.

šv. Roko Dr-ia nebesisku
bina namo parduoti, kai pa
aiškėjo, kad grynais pini
gais turi $8,0000 ir $20,000 
vertės namus. Kadangi na
rių bėra 70, tai tiek turto tu
rint dar galima ilgai gy
venti.

Lietuvos Dukterų Dr-ja 
turi apie 65 narius ir $7,000 
tinto, todėl susirinkimas bu
vo ramu?, vėlia ; pavalgyta 
vakarienė, pašokta, bet to
kių nedaug tebuvo.

J. K iulaičia

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųui Keleivio 
prenunaem*ori.i. kurie kei
čia adresus, pranešant nau-

Gera vieta atostogauti ir 
nuolat gyventi 

Sausiui einant Į pabaigą jąjį adres* nč-:žmiršti para 
laimingai pasisekė pasiekti »yti ir senojo.
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Bloga žemės ūkio padėtis minti ir valstybei atiduoti 81 
milionus pūdų (238,0951 
centnerius) glūdų, 245,000| 
tonų mėsos (1960 m. reika-l 

, .x a -j i • lavo 189.000 tonų), pienol 1-250.000 tonų liLiai p.i-| 

statyta 704,000 tonų).

Dabartinis Lietuvos "gau
leiteris" Antanas Sniečkus 
komunistų partijos centro

gavo pasakyti, kad Lietuvos 
žemės ūky yra begalės ne
gerovių. Pasirodo, kad dėl 
pa’šelių didelio kritimo ne
gali kiaulių prisiauginti,
49' pristatytų galvijų bū
vi mažesnio svorio negu nu
statyta, mažai auginama 
paukščių ir jų dėslumas la- j 
bai menkas, mažai paruošta 
šiaudų, šienas suimtas men
kos kokybės, mažai esą ir 
pašarinių glūdų.

Nusilenkęs Chruščiovui 
Sniečkus pareiškė:

"Mes esame teisingai kri
tikuojami už atsilikimą ga
minant gindus. Mūsų res
publikoje dar menkas grū
dinių kultūrų derlingumas.
Todėl pastaraisiais metais 
grūdų kultūra nors ir didė
jo, bet 1959-60 
dar buvo 18'; mažesnė už 
septynmečio rodyklių nu
matyta Ivgi...“ 1960 metais 
bendrasis grūdinių kultūrų 
derlius sumažėjo palyginti 
su 1959 metais, nore pagal 
sėjos darbų kokybę ir trąšų į 
kieki visiškai pagrįstai buvo 
galima laukti, kad grūdų 
gamyba žymiai padidės**.

Pripažino Sniečkus, kad Jau anksčiau buvo pra- 
nepakanka traktorių ir kitų nešta, kad tai p Vak. Vokie- 
mašinų, kad daug darbų at- tijos ir Jungtinių Tautų pa
liekama rankomis. Trūksta bėgėiių komisaro yra suda- 
įrengimų gyvulininkystės ū- ryta speciali sutartis nacių 
kiams aprūpinti vandeniu, aukoms atlyginti. Tai sutar- 
melžimui mechanizuoti ir čiai vykdyti yra gauta stam- 
kitų "nepaprastai reikalingų bios pinigų sumos, 45 milio- 
įrengimų“. Lietuva nesanti nai DM.

Kolchozin inkai neina 
partiją

Sniečkus partijos komite-| 
to susirinkime Maskvoje tu-l 
rėjo pripažinti, kad partinis! 
darbas kolchozuose nesise-l 
ka. “Dalyje kolūkių ir ta-| 
rybinių ūkių partinės orga-l 
nizacijos dar negausios iri 
nedaug turi Įtakos ūkinei! 
veiklai*4.
Išvežė vysk. J. Steponavičių

Žiniomis iš Romos, Vil-Į 
niuje suimtas ir uždarytas! 
Vladimiro <netoli Maskvos)! 
kalėjimai! Vilniaus ir Pa

I

VASARA LIETUVOJE

■

j lietuvių tautą
[Broliai ir Seses, Lietuvių Tautos vaikai visame pasauly!

Minėdami Vasario 16 die- su blogiu, jam pasiduodavo, 
Inos keturiasdešimt trečiąją tardami, kad tai darą taikai 
Lietuvos nepriklausomybės išsaugoti ar net žmonijai 
sukakti, sveikiname Jus, nuo sunaikinimo išgelbėti.

F. Kennedy savo inaugura
cinėje kalboje prisiekė:

“Tegu žino kiekviena tau
ta, vistiek ar ji mums gero 
ar blogo linkėtų, kad mes 
mokėsime bet kurią kainą, 
pakelsime betkuriuos sun-J 
kumus, sutiksime kęsti bet-4
kuliuos.nedateklius, ltm^‘/g,-a2ūs prisiminimai apie jas tautinių šokių šventė, ku-

:??e. l<:. iau^a* .^!ie.~jdar ir dabar neišdilę. Nore rioje lietuviams atstovavo 
swsin.es kiekvienam pnesui.I. d ; i,- garsiai Vasario 16 gimnazijos šokė-
kad pat.knr.tume pavesi Majnuo^ j. jaį su va(lovais p,, skeriu ir
išsaugojimą ir jos klestej.-Į^ ,abaj A‘nks. V. Vykintiene.

. i . . . Bciau per tokias šventes ivyk- 1 šventę buvo atsilankę
.. a*-0* * tokių nemalonumų, žymių Vokietijos civilinės

isian ien pašau yje va s y Jkurie ir po švenčių kai kam valdžios pareigūnu, ameri- 

“Rdar ilgai grauždavo akis. kiečių, anglų, belgų ir vo- 
šiemetinės šventės parodė, kiečių karininkų, daug ki- 
kad pradėjome kultui ėti. tos kviestinės publikos. Bu- 
Bet pošventinę nuotaiką su- vo atvykęs ir YLIKo Vyk- 
drumstė keletas netikėtų domosios Tarybos pirm. Jo- 
mirčių ir nelaimingų atsiti- nas Glemža, prof. dr. Z. 
kimu. iš kuriu retesnius čia Ivinskis ir kt.

paminėsiu. i Be to, dar šokta belgų ka
riams ir jų ligoninėj. Toks 
pabaltiečių pasirodymas yi a

LIETUVIAI KITUR
TORONTO. ONT.

Ramios šventės

Didžiosios žiemes šven
tės jau senokai praėjo, bet

I VOKIETIJA

Pabaltiečių šventė
Gruodžio 17-18 dienomis 

Koelne buvo pabaltiečių

ti pagrindan Lietuvos laisvi
nimo dalbų išeivijoje ir ly
giai pagrindan mūsų sesių ir 

į brolių išsilaisvinimo vilčių 
pavergtoje Tėvynėje.

Kap ilgai besitestu nak
tis, rytas i

Susikaupę minime šviesią 
atminti visų tų, kurie žuvo 

J kovose dėl Lietuvos lais- 
kurie

1939 m. atidavė Eu- ar kenčia dėl jos kalėjimuo- 
Hitlerio- ir nacių tero- se, Sovietinėje tremtyje ar

Mirė Kazys Baliūnas
Prieš septynetą metų jis

kurie kenčiate rusiškojo ko- Tokių nuotaikų Įsivyravi-j Vės, visų tų, kurie kentėjolbuvo torontietis, bet, sušipa- dldeIes 'e,tes- Ryšium su 
munistinio imperializmo o- mas 1939 m. atidavė Eu- ‘ ar kenčia dėl jos kalėjimuo-lžinęs su brooklyniete lietu-
kupaciją pavergtame krašte, 
Įir Jus, kurie Tėvynės pasi-

ropą
rui, tokių nuotaikų skiepiji-

nevėžio vyskupas JulijonaslįĮ^ę įr išblaškyti po visą pa- mas šiandien gali Įstumti 
Steponav įcius. Tame kalėji-lg^ų tvirtai jaučiatės lietu- pasaulį i naują katastrofą.
rvi za c'/m, mi Pvi ii -z-v nii 1 - vi L-1 w H _ _ *_  - . — - «me seniau buvo nukankin-

metais visi tas vysk. M. Reinys.
Sakoma, kad viena iš su

ėmimo priežasčių bus vys
kupo atsisakymas šventinti 
4 klierikus, kuriuos jis] 
žinojęs esant žvalgybos a- 
gentus.

Maskva pasiryžusi daryti 
viską Europoje (Berlynas ir

dar kaip kitaip dėl Lietuvos 
nukentėjo.

Reiškiame pagarbą yi-l 
siems lietuviams, kurie iš
garsino ar garsina Lietuvos

Įviais esą, pasiryžę lietuviais 
[išlikti patys ir išlaikyti to-

savo jaunesnes ir pa- Vokietija), Afrikoje (Kon- ir lietuvių vardą per mokslą,| 
jcias jaunąsias kaitas, pasi- go), Azijoje (Laos), Pietų menus, f>er tiesos skelbimą,] 
ryžę puoselėti meilę Lietu- Amerikoje (Kuba), pačiose per tautinį apaštalavimą.
[vai ir įyžtą ją išlaisvinti iš Jungtinėse Tautose jas j Aukštai vertiname Lietu-|

lite, apsivedė ir pasiliko 
pas ją gyventi. Apie šešetą 

lėtų išgyveno laimingai, 
bet vėliau jį pradėjo kan- 
Ikinti įvairūs kūno negalavi- 
|mai, kurie ir privertė baigti 

ludringą šios žemės kelio- 
|nę. Kadangi jis čia turėjo 
|m< įtiną, du brolius ir seserį, 
todėl šie jį parsivežė ir pa-

tuo aiškėja ir Vasario 16 gi
mnazijos reikšmė. Jei jos 
nebūtų, lietuvių jaunimas 
sutirptų vokiškoj jūroj. Da
bar gimnazijoj jis atlietuvėr 
ja ir įneša gražų įnašą į su
sipratusių lietuvių eiles.

Mokytojas Skėrys pasi
kalbėjimuose su vokiečių 
valdžios ii- kitais žymiais as
menimis turėjo progos pa
pasakoti apie lietuvių gim
nazija, Lietuvos praeiti ir

NUKENTĖJUSIEMS 
NUO NACIŲ

[svetimųjų vergijos, prisiekę griaunant, kad tik keltų vos Diplomatinės ir Konsu-I'aidojo lietuvių kapinėse.
I • i.,:____rp.__._- i •___ - *__ ~ . .. - --______ ... .w.

Jung-nės Valstybės, Didžoji Mflai pačių lietuviškoje Lietuvių Bendruomenės cen-|k?s <iarbc- išvažiavo į miš- 
Britanija, Kanada. Australi- **njoje pradėjo atsirasti tro valdybos, o tai,, pat visųlku;; Ten. sunktai n per d.- 

pavienių asmenų, kūne yra kitu lipt.nvi.5kn nraani^ariinldelius saldus dirbdamas,ja. Filipinai ir kitos valsty- Payen'M asmenų, kune yi a kitų lietuviškų organizacijų . . .
bės per savo atstovus Jung- hnk^ bendrauti su Sovietų i bendradarbiavimą ir talką|Perslsalde ir atsigulė i sa 
tinėse Tautose, kai ten per- Sąjungos patikėtiniais lietu- Lietuvos laisvinimo darbe,

viškais kvislingais, vardan, lėšų telkimą laisvinimo rei- 
kultūrinių ir kitokių ryšių j kalams, tautiniu ir kultūri-

aprūpinta Lietuvai pritai
kintomis žemes ūkio maši
nomis, o tuo tarpu kai ku
rie Lietuvos žemės ūkio ma
šinų fabrikai neturi pakan
kamai darbo, nes trūksta 
metalo.

Sniečkus daug bėdų ver
čia ant oro sąlygų, bet ne
galėjo išsisukti nepripaži
nęs, kad yra ir daug organi
zacinių trūkumų, tik, aišku, 
pagrindinės priežasties ne
minėjo — kad visos bėdos 
gludi kolchozinėj sovietinėj 
tvarkoje.

Iškels 90,000 kiemų
Sniečkus sako, kad viena 

iš rimtesniu žemės ūkio at- 
silikimo priežasčių via ta. 
kad vis dar daug yra vien
kiemių. Pastaraisiais metais 
iš v ienkiemių iškelta 26,000 
kiemų, o iki 1965 m. numa
toma iškelti dar 90,000 kie
mu.

gali gauti atlygini
mą?

Visi, kurie nukentėjo nuo 
nacių dėl savo tautybės ii 
kurie 1953 m. spalio 1 d

Kas

eitų metų pabaigoje bu
vo svaretomas kolonializmo 
klausimas, kėlė faktą, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija

KJVVIVVlį Ca uin/rAc

užgrobtos, sulaužius tarp-

su lietuvių tauta okupuota
me ki ašte. Jie vadina tai 
"tilto“ statĮ-mu į Lietuvą.

Visi duomenys rodo, kad
tautine teisę, pasižadėjimus toks tiltas yra tik Į vieną 
ir sutartis, ir dabar laiko- Pus?,: . komunistine, propa-

. , _____ . . , . mos kolonialiniai pavergtos. Sandai gabentu j vakarus ir
tuvo dar tremtiniai. Atlyg.-!^ ikšta kad Sovietų sk ę«*ka1’ P3?10-

-------- 0.1. ...o. ... L------’SaJun‘ga turėtų joms laisvę tiška., nlealistlska. nusista-

grąžinti, jei nori įrodyti sa- 
gerą valią teisėtumui ir

nimo negali gauti tie. kurie 
jau buvo vienaip ar kitaip 
kompensuoti, .pagal ..kitus f
potvarkius ar kurie ^«U-ĮXtoviai uikai , je j. 
gravo pnes 1953 m. spalio’ 
mėn. 1 dienos.

naujų draugų svetimtaučių 
tarpe. Jie parodė, kad lietu
vių tauta yra kultūringa, gy
va ir pasiryžusi atsilaikyti 
prieš visokius vėjus—ir su
laukti mūsų tėvynės laisvės 
ryto.

Pareiga pirma visko.

latoriją. Keletą mėnesių pa
sigydęs, pasveiko ir vėl pra
lojo dirbti, bet liga vėl at- 
inaujino. Tada, gydytojų 

patariamas, metė darbą ir 
Inai važiavo ilo-esnio noilsio------ MR-
Bet poilsiaudamas pajuto 
ėl didelius vidurių skaus- 
us ir nuvežtas į sanatoriją 

uojau mirė. Palaidotas lie- 
uvių kapinėse. Kadangi 

riminių čia neturėjo, todėl

ir
nių darbų vykdymą, lietuvy-l 
bės stiprinimą ir jaunesnės! 
kartose išlaikymą.

Didžiai branginame visosi 
lietuvių visuomenės organi
zuotą ir pavienį dėjimąsi įl 
Lietuvos laisvinimo veiklą| 
sugestijomis, darbu, lėšo
mis, bet ypač tai. kad ji iš-Į 
laiko šviesias viltis, kuriasi 
perduoda savo vaikams ir 
vaikaičiams, kad verta gy-l 
venti ir kovoti dėl gėrio, dėl 
žmogaus teisių, dėl tautų! 
teisių, dėl žmonijos šviese
snės ateities, dėl lietuviųĮ 
tautos teisių, dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, dėl jos 
ateities šviesaus idealo lais-l 
vėje.

Broliai ir seses lietuviai,] 
abejose geležinės uždangos 
pusėse! Kova už Lietuvos 
laisvę bus vedama iki laimė-| 
jimo.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo . Komiteto 

Prezidiumas.
1961 m. vasario mėnuo

GERIAUSI LAIKRAŠČIAI!

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

Kad ilgi žiemos vakarai 
nebūtų nuobodus, skaitykite 
šias įdomias knygas-roma- 
nus:laidotuvėmis pasirūpino ar

lomesnieji jo draugai. Mirė, jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO 
išgyvenęs 42 metus. SPARNIŲ SOSTAS, premi-
Susižeidė Stasys Sutkaitis juotas romanas iš politinių 

Jis užėjo i vieną valgyk- emigrantu gyvenimo, 268 
|lą pavalgyti. Pavalgęs pano- psi.? Raina $2.50. 
ro išeiti į išvietę, kuri buvo motimoc
.algyklos rūsyje. Žemyn nu- MOTINOS
lipo gerai, bet lipdamas i RANKOS, i Omanas apie
riršų pasprūdo ir nespėji mot,nos ,mel «• 1°3 tlksl« *.r 
rankomis susilaikyti krito lfaukletl .s3.vo. '“C

Ižemj-n i rūsio cementines ikus P,lna,s t>-
grindis galvą taip smalkiai
sutrenkė, kad trūko viršu-

čiusios lietuvių išeivijos tar
pe. Maskva ir jos lietuviš
kieji pakalikai siekia sunai
kinti lietuviškoje išeivijoje 
pasipriešinimo komunizmui 
ir Maskvai dvasią.

Broliai ir seses lietuviai ! 
Jei galima būtų pastatyti iš 
laisvojo pasaulio į Lietuvą 
tiltą, per kurj galėtume susi
siekti laisvai su savo tauta, 
bet ne su Maskvos Lietuvai 
primestais k o munistiniais 
piisilaižėliais, jei per tokį 
tiltą į Lietuvą galėtų keliau
ti laisva mintis, laisvas žo
dis ir tiesa ir šviesa, mes vi
si kaip vienas prie to tilto 
statybos prisidėtume. Bet 
kol tiltas yra statomas pa
gal komunistų iš anapus pa
tiektus planus ir turi tarnau
ti tik jų tikslams, tai yra, 
mus tai p savęs kiršinti, 
skleisti mūsų tarpe defetiz
mą ir grauti Lietuvos lais
vinimo darbus, esame pri
versti smerkti panašių “til
tų” statytojus ir visus tuos, 
kurie prie tokios statybos 
darbo prisideda.

Tvirtai tikime ir žinome, 
kad pasaulio grumtynėse 
tarp laisvės ir komunistinės 
tironijos pergalė bus laisvės 
pusėje. Gali Maskva žvan- 

<aly- šydami Balfo Centrui (195 egzistencija, laisvąjį pašau- ginti ginklais Affrikoje, A- 
Grand St., Brooklyn 11, N.į U užliūliuodamas, jo budru- zijoje, Lotynų Amerikoje ar 

- mąužmigdydamas, stiprin- kuriuose kituose žemės ka
riamas jame defetistines muolio užkampiuose. Tatai 
nuotaikas ir mintį, kad kito neturi lemiančios reikšmės, 
kelio nėra: arba pasiduoti Visų sprendimų raktas yra 
komunizmui arba žūti nuo Vakaru Europos ir Jungti- 
atominio sunaikinimo. nių Amerikos Valstybių

Laisvajame pasaulyje vi- rankose. Vakarų Europa 
sada buvo žmonių, kurie y»a ryžtingai nusistačiusi 
pasiduodavo defetistinėms nepasiduoti Maskvai, o nau- 
nuotaikoms ir, užuot kovoję jasis JAV prezidentas John

Atlyginimo gali reikalau
ti ir nacių aukos našlė (ys) 
ar našlaičiai, jei jiems iki 
šiol nebuvo atmokėta aiba

* gyvendinti.
Atsakydamas į tai Chruš

čiovas Jungtinėse Tautose 
daužė į stalą kumščiu ir ba
tu, tuo demonstruodamas.

pe yra finansinėje bėdoje,^ kad Sovietų Sąjunga nė ne
tapiau jie turėjo būti 1953 j°s pavergtosioms
m. spalio 1 d. tremtiniai, f tautoms laisvę grąžinti, mė-

Jei asmuo nukentėjo nuo gindamas visus įtikinti, kad 
tik Afrikos ar Azijos tautų 
kolonialinė priklausomybė 
yra pavergimas, bet Lietu
vos ir kitų lytų Europos tau
tų sovietinis pavergimas yra 
"išlaisvinimas“. Ir net dau-

Vcrgas negali savo pono 
negarbinti

Maskvos peniukšlis 
tanas Sniečkus komunistų
partijos "pravadvrių“ sub
rinkime Maskvoje kalbėjo:

"Nėra tokios gyvenimo 
srities, kurioje lietuviu tau
ta negautų nesavanaudiškos1 
pagalbos iš rusų ir kitų mū
sų šalies tautų... Mūsų tauta gtinėse 
iš savo istorinio patyrimo

nacių dėl rasės, tikybos ar 
politinės ideologijos, jis tu
ri teisę atlyginimo ieškoti iš 
Vak. Vokietijos vyriausybės 
tiesioginiai, todėl iš minėto 
fondo negauna.

Kurie turi teisę gauti atly- "įau» naujausias komunisti- 
ginimą. užpildo specialius Pa,Tijų manifestas, pa- 
pareiškimus iki 1962 m. sau- skelbtas Maskvoje 1960 m. 

Ąn_ šio 1 d. Jų pareiškimai bus gt*uodžio mep- dieną, ir 
svarstomi tuoj, tačiau galu- ?vėli<iu Chruščiovo kalba, pa
tine suma bus nustatvta tik skelbta 1961 m. sausio mėn. 

1962 m. sausio 1 d., kai 6 dien3- aiškiai pasako,, kadpo
bus galutinai nustatytas 
prašančiųjų skaičių.-

Pareiškimų formos gauna- kad tai įvyks artimiausioje 
mos Balfo Centre arba Jun- ateityje arba, anot Chruš-

Tautose__United čiovo, žmonijos dabartinės
Nations High Commissioner kartos anūkai jau gyvens vi-

komunizmas įžūliai siekia 
i viso pasaulio užvaldymo ir
' J^3(| f oi ivvlrc oi tirnio ncinin

į so pasaulio komunistinėje 
J santvarkoje.įsitikino, kad draugystė *su ^or Refugees.

didžiaia rusu tauta, su viso- Prašantieji tų formų tu .....
mis Tarvbu‘ Sąjungos tau- TėtM pi’™au labai gerai Įsi-1 To atsiekti Chrusciovas 
tomis y: a gyvybiška jos gy- Raityti ši pranešimą ir ra-‘ tikisi ne karine jėga, bet ko 
vavinio ir klestėjimo
; a ' y.) pridėti 8 centų pašto’ mąužmigdydamas, stipiin-

S’.atys antrą celiuliozės ženklą
fabriką Kun. L. Jankus

(E) Vilniaus radijo žinio- Balfo Reikalų Vedėjas
mis, jau šiemet numatoma ---------------------------------
statyti naują, daug didesnį žmogaus gyvenimo vertingu- 
negu Klaipėdoje celiuliozės apsprendžia blaivus jo 
ir popieriaus kombinatą. galvojimas ir nuolatinis darb- 
Kiek reikalauja iž Lietuvos štumas.

Maskva reikalauja paga- s- Freytag

Amerikos laikraščių lei-J 
dėjai buvo paklausti, kokiusj 
laikraščius jie laiko geriau
siais. J tą klausimą iš l,596j 
leidėjų atsakė 276, tai yral 
17'<. Jų nuomone, geriausi! 
esą šie amerikiečių laikraš-J 
čiai: The Ne\v York Times,| 
St. Louis Post-Dispatch, Thel 
New York Herald Tribūne,j 
The Christian Science Moni-| 
tor, The Milvvaukee Jour-| 
nai, The Louisville Courier- 
-Juomal, The Washington| 
Post and Times Herald, Thel 
Los Angeles Times, The’ 
Chicago Tribūne ir The’ 
Kansas City Star.

Riebi galva pgotui liesa.

Pakalbinkim draugue iri 
kaimynus užsisakyti “Kelei-, 
▼į.’’ Kaina metams tik $4.

_ I

krais lietuviais, 397 psl., 
kaina S4.00.

įgalvio kaulas. Greitai buvo 
(pašaukta policija, kuri jį 
lnuvežė į ligoninę. Ten tuo
jau buvo padalyta net dvi
•aivos operacijos, bet sąmo
nės dar ir dabai nėra atga
vęs.

J. Mikalauskas

EAST COULEE, ALTA

Mirė A. Vaisnis
Sausio 5 d. mirė 69 metų 

mžiaus Andrius Vaisnis, il
gametis Keleivio skaitytojas 
r bendradarbis. Mirė vos 2 
iieni tesirgęs. Sausio 9 d. 
-kilmingai palaidotas.

Velionis Kanadoje išgy- 
eno 32 metus.
Jo liūdi žmona Ona, sū

nus Vytautas, 5 dukteiys, 5 
žentai, viena marti, 14 anū- 
Lų, 3 proanūkai, sesuo su 
vyru Jankausku Kanadoje 
ir du broliai ir keturios se
serys Lietuvoje. Jiems vi
siems reiškiame gilią užuo
jautą.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį iisiraiyti — ilgais žie- 

vakarais turės gerą
draugą.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos
gyvenimo,
$5.00.

Pranas
PELIA1
KALNUS,
$4.00.

394 pust kaina

Naujokaitis: U- 
NEGRIŽ T A Į
509 pusi., kaina

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoj 
636 Broad way, So. Boston 
27. Mass.

ŽALGIRIO MŪŠIS

“Keleivis"
jos daktarės

išleido istori- 
Vandos Sruo

gienės parašytą 24 nusl. 
knygelę “Žalgirio mūšis *. 
Neturintieji laiko stora kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvyki skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti. 

Knygelės kaina 50 centų.

swsin.es
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Linkolnas ir laisvė
Tas, kas stovi už laisvę, žodis gali reikšti, kad jie ga 

stovi už visą žmoniją. Toks li ką nori daryti su kitais 
žmogus buvo Amerikos še- žmonėmis ir kitų žmonių j 
šio liktasis prezidentas A- daibo vaisiais^

, braomas Linkolnas, kurio “Tai ne tik skirtingi, bet 
152-ąjį gimtadienj minėsi- ir visai nesuderinami tuo 
me vasario 12 d. i pačiu vardu vadinami daly-

Gimęs kuklioje medinėje į kai. Tuo pačiu žodžiu vadi
nama laisvė ir tironija.”! bakūžėje Kentucky valsty- 

; bėj Abraomas Linkolnas 
; pradėjo savo ilgą kelionę 

i aukštvbes medžių kirtėju, 
žemės ūkio darbininku, Mis- 
sissippi upės jūrininku, ma
žos krautuvėlės patamauto- 

1 ju Illinois valstybėje ir kai
mo laiškanešiu. Pagaliau 
naktimis skaitytomis kny
gomis apsišvietusi Linkolną 
priėmė teisėju, tris kartus 
išrinko i Illinois valstybės 

Į atstovų i ūmus.
Vėliau jis buvo išrinktas

i JAV atstovu rūmus, tačiau*
jis visai tautai tapo žinomas 
tik 1858 metais, kada jo 
kandidatūra buvo išstatyta 
i JAV senatą. Rinkmų kam
panijoj jis visu griežtumu 
iškėlė vergijos panaikinimo 
klausimą. Jis sakė:

“Taip, kaip aš nebūčiau 
_ vergu, nebūčiau ir ponu. Tai 

— legul bus pagarbintas, gūs paveikslai u kitokie da- išreiškia mano demokratijos 
Maiki! tykai. Kai Lenkijoj prasidė-idėją. Visa, kas nuo šito ski-

—O kas girdėti, tėve? jo sumišimai, tos brangeny-, i iasi, nėra demokratija.
—Nu, as galiu tau pasa- bės buvo atgabentos Kana-' "Tauta, pati prieš savo 

kyti, kad naujienos nesiek- don ir sudėtos Quebec’o norą suskirstvta, negali lai- 
Chruš- provincijos muzieju je, ši kytis. Aš tikiu, nuolat nega- 
Ameri- provincija via Kanados ka- li būti pusė tautos vergijoj 

ė laisva.”

tos. Gii dėjau, kad 
čiovas atvažiuoja
kon, o gal jau ir atvažiavo, talikų tviitovė, ir lenkų dva- ir puI ♦ * 1, Ji i 4- , 1 _ - — •

—Ar tėvas vadini tai ge-

Amerikos žmonės Abrao
mą Linkolną išrinko prezi
dentu ir antram terminui.1 
Tarp sveikinimo laiškų, ku- J 
rie atėjo i Baltuosius Rū
mus, buvo ir Karolio Mark
so laiškas, kuriame jis rašė:

“Nuo Amerikoje prasidė
jusios titaniškos kovos pra
džios Europos darbininkai 
instinktyviai juto, kad žvai- 
gžėmis nusagstyta Amerikos 
vėliava nešė jų klasių liki
mą. Jie laiko šios epochos 
svarbiu Įvykiu tai, kad Ab
raomui Linkolnui, origina
liam dirbančios klasės sū
nui, tenka užduotis vesti 
kraštą per niekam neprilyg
stamą kovą, kad išgelbėtų 
grandinėmis surakintą rasę 
ir pertvarkytų socialinį pa
saulį.”

Ap jakelio John Wilkes 
Booth kulka 1865 metų vie
nos balandžio dienos vaka
re nutraukė Abraomo Lin- 
kolno gyvenimo siūlą. Jis tą 
beveik nujautė jau prieš ke
lerius metus.

Kai jis buvo išrinktas pre-

Puslapis penktai

PAGARSĖJĘS "ŠV. MARIJA” LAIVAS

Apačioj portugalų laivas "šventa Marija,” kui i sausio 22 d. Karilieju jūroje buvo 
pagrobę dabartinės Portugalijos diktatūrinės \aldžios priešininkai. Laivas plau
kiojo vandenyne, kol Brazilijos vyriausybė sutiko leisti jam Įplaukti i Brazilijos 
uostą. Ten buvo išlaipyti virš 600 keleiv %ių. jų tarpe 12 amerikiečiai; Sukilėliu va
das sutiko laivą atiduoti i Brazilijos vyriausybės rankas, o ši laivą atiduos Portu
galijai. Iš laivo Įgulos tik 27 sutiko tarnauti su similėiiais. o kiti norėjo grįžti į 
Portugaljią pas savo šeimas. Sukilėliu vadui, kap. Galvao. užgrobusiam laivą jū
roje. ir jo vienminčiams Brazilija sutiko duoti prieglaudo, teise. Viršuje karininkai 
iš JAV lėktuvo, kurie sekė "šv. Mariją” jūroje, kad ji "nepaklystu.”

ra naujiena.
—Jes, Maiki, aš vokuo

ju, kad gera. Jeigu naujas 
mūsų prezidentas gražiai jį 
priims, tai ir mūsų Lietuvai 
galės būti daug geriau. Gal•ii , . . laiva. Laikraščiu reporteriaiir nepnklausomvbę jai gra- .. .* 7“ J . .

‘ .sj šmugeli sužinoto ir ola-22MŠ " * ■*-' • * •
-Ne, tėve, ne tam Chru-I Ėiai.-» aprašė. Vfcka- buvo 

ščiovas Amerikon važiuoja, komunistų Lenkijon,
kad Lietuvai nepriklauso- .. *^u; kokiu spasabu
mybę duotų. Jeigu jis su čia^popiežius gali būti kal- 
mūsų prezidentu susadrau-, '
gautų, tai Lietuva galėtu bū- kaiP tėvas manai, ar

A« to bi- Kanados vyriausybė savo 
valia atidavė tuos turtus 
Lenkijos komunistams? Va

zidentu antram terminui, 
siškija tikėjosi, kad tokiems Abraomas Linkolnas tuos! pakely į Washingtoną jis 
dalykams čia saugiausia rinkimus pralaimėjo, tačiau sustojo Philadelphijoj Ne
vieta. nes komunistų l ankos jo žodžiai įgijo reikšmės vi- priklausomybės salėje. Jis 
jų čia nepasieks. Bet štai siems laikams. atvyko nepasiruošęs kalbėti
viskas buvo tylomis atga- Tada ir šiandien žmonės ir, paprašęs klausytojus jam 
benta iš Kanados į Bostoną Įvairiai supranta demokrati- už tai atleisti, pasakė: 
ir čia sukrauta i komunistų jos ir laisvės sąvokas. Lin-1

kolnas, tapęs prezidentu, ne 
Balti menėje pasakė: be* ji

negalima siųsti.
• Vaistai į Lenkiją iki vie
no svaro nueina be receptų

_____________ ir be kliūčių. Didesniam
Sausio pabaigoje Balfo aptarta galimi pagalbos i svoriui vaistų kraunami di- 

atstovas buvo pakviestas į Lenkiją sustiprinimo būdai, dėsni muitai. Balfas vaistus 
šalpos organizacijų JAV Deja, lietuviams daug vilčių j Lenkiją tebesiunčia, bet iš 
specialų susirinkimą, kuria- nėra, o jie bene skuidžiau- prašančiųjų reikalauja rė
mė buvo gana plačiai infor- šiai iš visų Lenkijos gyven- ceptų. Kartais prie receptų 

: muotasi apie privačia, ne tojų gyvena. gaunami ir oficialūs netur-

Lenkija ir jos šalpa

tik iki 20 svarų ir tik tiems,: tai pininkavimą lupa ir Len-"Mes visi einame į laisvę, šauliui, visiems ateinan- lon0 (C\\S> atstovas. ,-
Tačiau vartodami tą patį tiems laikams. Ji davė pa- Jo pasakojimu, lenkams k.U!'įe gauna kokią nors so-j ajoj 
•z/Ari i moc notri oi ii cn_ Vari lailflli ..JeVz* tinilrcto ii* i\nnL'Ie Cialllię 1)31 dlUd IS VaidŽlOS.

keitimo į zlotus vertė
žodį. mes nevienodai jį su- žadą, kad atėjus laikui, naš- visko trūksta ir bent penkis cįalinę paramą is valdžios.: menka, nusiuntus rūbus-me- 
prantame. Kai kam žodis tos bus nuimtos nuo visų metus ten laukte laukiama Kitais atvejais gavėjas ne-j'tytagas, se piamasis u- 
laisvė gali reikšti, kad kie- žmonių pečių ir visi turės bet kuri amerikiečių para- begali išpirkti siuntinio. A p-j £iau gauna
kvienas asmuo su savim ir lygias teises. Balfas naudoja visas prie-

ti visai užmiršta, 
jau, tėve.

__ Riia,i \afl nnna<s Ken tikanas, tėve, kloja sau ke- žė spaudos ir žodžio llaisvę, būti išgelbėtas, aš save

npdv npnadarvtn f Ma*kv^ P61’ Ameriką, kad kas nepasakytų ir nepa-; laikysiu pačiu laimingiausiu
nedv nepadarytų Ch.uscio- To(lėl pcpježius jgįkišo ir į rašytų karčios teisybės apie žmogumi pasaulyje, jei ga- 

mūsų prezidento rinkimus' Maskvos diktatorių. Matai,
pereitą rudeni. Jis pasakė, kas radosi: čia popiežius iš- 
kad katalikai privalo bal- varo nepriklausomos Lietu- 
suoti kaip jiems vyskupai vos atstovą, o čia iš Kana- 
pasako, suprask, privalo ■ dos vežami Lenkijos komu- 
balsuoti už kataliką. Ii- da- nistams istoriniai jos turtai, 
bar mūsų katalikas prezi- kurie buvo nuo jų paslėpti, 

palankią

ma. Deja. jos įgabenimas glitai, daugumas vartotu .
savo darbo vaisiais gali da-i “Dabar, mano draugai, labai suvaikytas, nes urmu ’ūbų siuntinių gavėjų, dėl moi.t.-, ai daugiau page- 

6 - : muitų didumo, atsisako 1 betų Punsko ir kitų vietų
lietuviams Lenkijoje. Tamįyti tą, ką nori. Kitiems tas ar gali šis kraštas būti išgel

bėtas šiuo principu? Jei jis

vui pavojingų nusileidimų.
—Nebijok, Maiki, jis to 

nepadarys.
—Gali būt visaip, tėve. 

Juk jis ir Eisenhovverį kriti
kavo, kad Paryžiaus kon
ferencijoj nenusileido Chru
ščiovui, kai tas ėmė buvusi 
mūsų prezidenttą kolioti.

—Maik, tu turi misteiką. 
Algi tu nežinai, kad dabar
tinis mūsų prezidentas yra 
geras katalikas?

—Žinau, tėve.
—Nu. tai kaip jis galėtų 

bedieviui Chruščiovui nusi
leisti ?

—Bet tėvas nežinai, kad 
ir pats popiežius gerinasi 
Kurijos diktatoriui. Pirma 
jis skelbė komunizmui ko
vą: bet kai pamatė, kad ta 
kova nieko nereiškia, kad 
komunistai iš jos juokias ir 
sodina kardinolus į kalėji
mus, jis pakeitė savo takti
ką. Jis pradėjo pamažu ko
munistams gerintis. Juk tė
vas žinai, kad nelabai se
niai jis atėmė pripažinimą 
nepriklausomos Lietuvos at
stovui. Tai jau buvo nusilen
kimas Maskvos politikai. O 
dabar štai, popiežiui tarpi
ninkaujant, Kanada išdavė 
Lenkijos komunistams isto
rinius Lenkijos turtus.

—Kokius turtus?
—Tai via buvusių Lenki-

< lentas jau ruošia 
atmosferą ( hruščiovui i 
Ameriką atvykti. .Aukštiems 
mūsų valdžios pareigūnams 
jau įsakyta prikąsti liežu
vius ir nekritikuoti Sovietų 
valdžios, kad Chruščiovo 
neužgauta. Įvesta cenzūra.

—Kokia cenzūia?
—Ar tėvas nežinai, kas 

yra cenzūra?
—Nausa, nežinau.

• —Cenzūra reiškia spau
dos ir žodžio laisvės suvar
žymą, tėve. štai. admirolas 
Burke, Amerikos laivyno 
viišininkas, anądien parašė 
sau kalbą, kurią jis ketino 
pasakyti Amerikos pramo
nininkų suvažiavime. Bet 
\Yashingtono cenzūra tą jo 
kalbą taip iškandžiojo, kad

Ir jeigu dabar mūsų prezi
dentas su Chruščiovu tikrai 
-usibičiuliaus, tai popiežiui 
durys į komunizmo imperiją 
bus atviros. Štai, tėve, kodėl 
aš sakau, kad per Ameriką 
popiežius tiesia sau kelią į 
Maskvą. Štai kolei jis rūpi
nosi, kad Amerikos prezi
dentu būtų išrinktas kata
likas.

—Džiūsta minut, Maik! 
Jeigu tu viską žinai, tai pa
sakyk. kam tas kelias i Ma-I • 7 *
skvą galėtų būti popiežiui 
reikalingas, ką?

—Jam, tėve, rūpi apsau
goti katalikybę Sovietų im
perijoj. Jis nori kaip nors 
su Maskva susitarti, kad ka
talikams būtų duota dau
giau laisvės, nes kitaip jie 
tenai išnyks. Bet dabar taip

lesiu prie to darbo prisidėti. 
Tačiau, jei šis kraštas nega
li būti šituo principu išgel
bėtas, ateitis bus tikrai bai
si. O jei šis kraštas negali 
būti išgelbėtas neatsisakius 
nuo šito principo, tai aš ge
riau norėčiau žūti negu jo 
atsisakyti.”

Nepriklausomybės dekla
racijos principas buvo išsau
gotas. šiandien, kur tik lai
svi žmonės kovoja dėl savo 
laisvės išlaikymo ar jos iš
kovojimo, Abraomo Linkol- 
no dvasia yra ten.

American Council

atvežtas gėrybes Gdynėje . . . ... . . ,. * . , ...
perima Lenkijos vyriausvbė slunrimus paimti ir muitinė-! ie uviarns en įjoję. am 
r dalina savo nuožiūra. Liu- J'e “ėtosi iš kampo i šalpos darbui jokių pnvile- 
tercinai išsiderėjo šiek tiek , kampų. Siunčiant vartotus Rijų ne. suturėtų »u Lenkijos 
lengvatų nes iu atvežtu oė- riibus Lenkijon reiktu būti vyriausybe netun, nors atl- 
lybiu apie 30ri dalinama kad gavėjas ju no- įjpkami buvo daryti,
liuteronu nurodytiems šei- galės atei.mti ir nėra spe-i I a.fo adresas lietuviams 
niamieriems CWS gabena fantas. i Lenkijoje žinomas ir jų pra-
Lenkijon maišų CARE or- reikalauti vietos tymai Balfan ateina gausiai,
ganizacija irgi dirba Lenki- kunty° af kito žinomo as- ( K. L. J.
joj, bet labai menkai tegali mens paliudijimo. Tokia bu-__________________
padėti dėl tu pačių suvaržy- vo organizacijų atstovų nuo
mų. Įveža šiek tiek ūkio ma- mone. J
šinų. įrankių. Lenkų oigani- . J Lenkiją galima nusiusti 
zacijos, kaip ir Balfas, šei- naujų ?ū>ų ai medžiagų,, 
pia individualiai, siųsdami anksto apmiikėjusme- 
privatiems asmenims siun
tinėlius, įstaigoms įrengi-

TUEIME LIETUVOS 
iSTORIJĄ

beveik nieko iš jos neliko.
Arba vėl, šiomis dienomis Vatikano ir Kremliaus ne
atvyko iš Rusijos kalėjimo ra tilto, nėra kaip su Ma
dų Amerikos lakūnai, ku- skva susisiekti. Vieninteliu 
riuos rusai buvo numušę tiltu gali būti Amerika su 
neutralioje jūros zonoje ir kataliku prezidentu. Ar da- 
apie pusę metų išlaikė kalė- bar aišku, kodėl popiežiui 
jime. VVashingtono įsaky- įeikalingas kelias į Mas- 
mu, laikraščių reporteriams kvą?
buvo uždrausta prie tų dvie- —Maiki, aš nežinau, ar 

jos kaialių, kardinolų ir vy-: jų lakūnų prieiti, štai. tėve, tu man teisybę sakai, ar me- 
skupų kalimos, brilijantai, ką reiškia cenzūra. Mūsų luoji. Kibą eisiu rožančių 
visokios puošmenos, bran- katalikas prezidentas suvar- sukalbėti.

JĄ UŽMI ŠĖ

Janke MeKeraow. 14 metu. 
ii Albuquerque. N. M., ras
ta užmušta. Jos klasės vie
nas mokinys prisipažino ją 
trenkęs akmeniu į galvą, 
bet nepasakė priežasties, 
kodėl taip padarė.

mus. Gavėjus rekomenduoja 
vietos kunigai ar visuome- 
nės atstovai. Siunčiami nau
ji rūbai (per specialią agen
tūrą), vaistai ir pinigai.

Žydų oi ganizacijos atsto
vas pareiškė, kad jiems Len
kijoj daugiau rūpi ne šal
pos, bet emigracijos reika
lai. Jie tvarko 25 tūkstančių 
žydų išvažiavimą iš Lenki
jos. Gabena i Palestiną, 
Australiją. Pietų ir šiaurės 
Amerikas. Vieno asmens iš
gabenimas kainuoja nuo 2 
iki 5 šimtų dolerių.

Kadangi i epatriacijos su
sitarimas tarp Lenkijos ir 
SSSR dar pratęstas, laukia
ma naujų repatriantų iš 
SSSR. Jų tarpe būsią apie 
8-9.000 žydų ir tuos tekdą 
išgabenti, bet Lenkijos įsta
tymai reikalauja, kad repa
triantas turi išgyventi Len
kijoj bent dvejus metus 
prieš užvesdamas emigraci
jos bylą.

Susirinkimo buvo plačiai

Dar turime dr. V. §ruo- 
1 į rikoje muitą. Tačiau muitas gienės Lietuvos istorijos ke- 

ir persiuntimas tokių siun- lis egzempliorius. Tai di- 
Linių beveik tiek pat atriei- džiausią ir visiems supran- 

parašyta knyga, 947kiek ir siuntinių i Lietu- tarnai 
vą ar SSSR. Kaip žinome, pri. kaina $12. Kainą pakė- 
į SSSR vartotu rūbu visai leidėjai.

KELEIVIO
KALENDOKiUS 1961 METAMS
Mū.-ų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems jį užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendor.ų užsisakyti, jį tuoj gausite.

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

Dėi pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
toja.’ tą supras. Kalendoriaus kaina dabar vra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay ------ :------- South Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
i fv&inv’1’

Džiaugsmai ir vargai

Debesėli s taip lėtai slinko, jog aš maniau, kad jis ruo
šiasi užmigti, aukštai, baltas, lengvas. Bet ne, štai jis pa
mažu dingo už aukšto klevo šakų ir nebesirodo. Gal už
sikabino? Ne. jis ir vėl pasirodė ir slenka toliau, gomna- 
zijos link, slinks ir dingi už stogo, o gal už bažnyčios 
bokšto užklius? Abejoju.

Apsiverčiau ant šono. Smilgos lėtai sugruoja, atrodo, 
jos linksmos ir kužda.-i. Apačioje, ramus ir lygus, tviska 
tvenkinio vanduo. Jame it veidrodyje atsispindi triauk
štis pastatas, toks pat kaip anoje tvenkinio pusėje, tik 
atbulas, stogu žemyn Į dugną, kuriame plaukia anas tin
ginys debesėlis.

Kiek nuošaliau kvepia sena liepa. Ji žydi ir bitės 
dūzgia po ją. Aš tai užuodžiu, girdžiu, o žiūriu i aną tri
aukšti pastatą anoje tvenkinio pusėje, prie kurio paradi
nių durų iš abiejų purių veda laipteliai. Ant sienos len
telė su Įrašu, tačiau jo suskaityti negalima, toli, bet aš 
žinau, tenai užrašas “Kretingos gimnazija”. Tenai gim
nazija, o aš būsiu gimazi-tas. Niekada nebūčiau juo ta
pęs, jeigu ne tas gerasis dėdė, kuris man kadaise norėjo 
išvalgyti visus blynus, nebūtų tėveliui pasakęs:

—Gi leisk vaiką mokytis, jeigu jis nori. Dabar mok
slas mažai pinigo reikalauja, o mokytas žmogus lieka 
mokytu.

Ir pagalvojęs, tėvas sutiko su dėdės nuomone.
Pagautas paslaptingos energijos, nulėkiau prie “gim

nazijos” tvenkinio ir atsiguliau didžioji klevo paūksmė
je. Pagaliau pradėjo išripildvti mano norai!

Tačiau aš gimnazistu netapau, o tapau tik vidurinės 
mokyklos mokiniu. Tais metais visas gimnazijas perfor
mavo i vidų ines mokyklas su vienuolikos metų kursu, Įs
kaitant Į ja ir keturias t radines mokyklos klases.

'Įdomusis Ii: . rr?< mokinio gyvenimas. Draugai, 
draugės, visi kaip tu. tik vienas mokosi daugiau, antras 
mažiau, trečias ni ’ . i-tiek viską. žino. Aš laikiausi
“auksinio vidurio.”

Berniukams iki aštuntos klasės plaukų auginti nelei
do ir mes vaikščiojome kaip avinėliai plikais pakaušiais, j 
Ir man dėl to buvo gėda. Jau ėjau penkioliktuosius metus. 
Buvau išstypęs kaip grybas po lietaus. Nekertą stebėjosi 
kaimynės prikišdamo? mamai:

—Tavo sūnus jau tikras vyras, ir merginėtis berno- ■ 
kąs, mačiau aną dien . . .

—Kur čia merginėsi? toks jaunas.—nenori sutikti 
storoji kaimynė:

—Jaunas, pagalvok tik, dabar vaikai daugiau žino 
negu senieji.—šaukia trečioji iš anapus gatvės iškišusi

—Tiesa, tiesa. Petronėle, tiesą kalbi.
O mama patenkinta šypsodavosi.
Teisybė moterys kalbėjo. Aš nebebuvau visai kvai

las. Viena mergaitė man tikrai patiko . . .
♦ £

galvą pro langą.
Rusams vėl užėmus Lietuvą, prasidėjo partizaninė 

kova. Buvo daug tokių, kurie neapkentė sovietinio režimo. 
Daug kur šnekėdavo apie drąsius partizanų žygdarbius. 
Ir buvo ko šnekėti. Jie pasirodydavo ir vėl dingdavo, ir 
niekas nežinodavo iš kur jie ir kas jie. Kaip kryžius jie 
persekiojo raudonuosius ir suduodavo jiems smūgi pačio
je jautriausioje vietoje. Liaudies vadinami žaliūkais, 
jie buvo visur ir buvo visur todėl, kad liaudis juos rėmė 
ir palaikė. Dienos metu tie drąsuoliai puldavo stribitais 
apstatytus saugumo ar policijos skyrius. Ir kaip netikėtai 
jie atsirasdavo, taip jie ir dingdavo.

Tai siutino sovietus ir jie ėmėsi “valymo” darbą, at
sieit, išlaisvinti lietuviu tautą nuo savo engėjų: buožių ir 
fabrikantų, ir jiems pritariančių asmenų.

Žaliūkų gretos buvo tvirtos, nes jose kryžiavosi visa 
tai, kas pažangu: čia studentas pažino darbininką, vals
tietis tarnautoją — žmogus žmogų. Tačiau viskam yra ri
bos ir kas už jų sulaužo ir tvirčiausią vienetą.

Yra sena romėnų patarlė: “Homo homini lupus 
ėst” Kad tai tiesa, aš dar vaikystėje Įsitikinau. Žmogus 
žmogui tikrai vilkas. Algi nėra tokių vilkų pilni užkam
piai? Akyse jie tave auksu apibers, o už akių kaili nuners. 
Ne, vilkas dar geresnis už žmogų, jis puola atvirai, rody
damas dantis, garbingai. Ir žmonės bijojo vieni kitų, ir 
tylėjo: žmonės skundė kitas kitą ir kentėjo; žmonės ne
apkentė žmonių ir mitri ėjo: jie ėjo mirti už savo tėvynės 
laisvę ir pralaimėjo.

Kariuomenė, saivumas, milicija, stribukai kovojo su 
partizanais i liaudimi. Jie šaudė, žudė, trėmė, teisė. Mir
tis, Sibiras, kalėjimu* buvo anų pokario laikotarpio ba
lansas. Stalino valdžia grandinėmis buvo sukausčiusi Lie
tuvą. Ji kertė, aimanavo, duso.

Metai iš metų, vargo spaudžiami ir slegiami, buko

mm?. ?o. bc*to\

Dail. Adomo Varno pieštas poeto Fausto kiršos paveikslas

LAIŠKAS OBELAITĖMS

Sugrįžęs Į namus nepepažinsiu jūsų,
Jaunutės obelaitės, lieknos kaip vamzdeliai.
Kaip balei inos šokot audrai užsisukus,
Ir saulėn tiesėtės kaip gulbinų kakleliai.
Jūs būsit motinos, sultingų vaisių damos, 
Nukovusios šakom brūžuosit žemės grumstą, 
Raitysit piktžoles prie gargažėtų šonų 
Ir nuo žalių šakų šešėlius saulėn stumsta.
Kada pavasari vainikais sužydėsta
Ir dar nebus manęs, kuris jus pasodino.
Bitelėm, peteliškėm, kurmiam ir varlėkam 
Sakysit pasakas, koks ilgesys kankina.
Pasveikinit klevus, kurie seniai per šimtą 
Metelių pakelia, nors nežymu, kad seniai. 
Kiekvieną rudenį jie su miitim paširsta.
Ii- kas pavasari jaunystę išgyvena.
Pasveikinkit skylėtom sienom vežiminę. 
Pasveikinkit svirnus su durimis pavėsy:
Kai trys karaliai buvo, liko ten ttys kiyžiąi.
Kol sugrįšiu Į ramus, grūdų nedaug turės jie.
Klojimą sveikinkit, tą pūzdrą ant kalnelio!
Kiek atmenu aš ji: nei sensta, nei jaunėja.
Ak, taip norėčiau dar per kuprą jam paploti 
Ir pasakyt: brolyt, laikykimės prieš vėją!
Jau metų tiek ir tiek, tu po skvernais skylėtais 
Ne vieną šimtą žvirblių, blezdingų perėjai.. ..
O kiek javų laikei: Įkoptum Į Montblaną!
Matau tave nuo Šatrijos lig Pirenėjų!
Kaip Romoj popiežius, ir senas ir garbingas, 
Lietuviškam sode tėvelio rūmai rymo.
Iš dūmtraukio rytais dūmelis erdvėn draikos,
O kiemas užverstas padargais ir vežimais.
Pasveikinkit tuos rūmus, langines ir kraigą,
Ir mirusia? dvasias, kurios kasdien ten lankos, 
Nors viešpačiai nauji tuos veidus žiauriai draudžia 
L traiškina takus moderniškiausiais tankais.
Pasveikinkit ir tvartus su žirgais ir jaučiais, 
Nekaltus ėriukus, karvytes ir kiaulytes.—
Juk buvom mes visi vienos malonės turtas—
Bet ten dabar gali tik vortinklius šlaukvti.
Pasveikinkit vyšnaites ir šaltinio ievą.
Telaukia grįžtančio seni vaizdai ir garsas.
Tiktai gal nesulauks tas išdidus valdovas,
Namų šuo išminčius, kurs vadinos “Marsas.”
O grįžęs i namus, rankas iškėlęs saulėn 
Su plakančia širdim pagarbinsim Dievulį 
Ir pabučiuosiu taip, kaip niekas nebučiavo,
Visus, visur, kas žemėj auga arba dūli.

Faustas Kirša

n n 17* t *7 A 1 vandens. Kai kepenėlės ir
roeto rausto Rirsos 70 m. jubiliejus <j«*«** ^1.

• dyti, nusunkti ir, pridėjus
,. . ,, , 77 , , . x 4-5 riekutes piene išmirkvtoŠio vasario 11 «l. Bostono Pagerbdami taip didžiai 2.3 kartus vj.ka

visuomene rengia įskilmm- nusipelniusi Lietuva, „ l.e- įlmalti mašinėIe Pelmai,į 
ga poeto Įausto Rirsos pa- tuviams poetą, kultūrininką! sudėti . djd ; , , * 
gerbimą jo 70 m. amžiaus, ir visuomenininką, pagerb-nį smu|kjai
sukakties proga. Sime ir pačią Lietuva bei Į tvta h. riebaluose pali *pinta

kaustąs k ura yra vienas visą jos kulturmi kraiti, kuri ,, n, , •
......................................... J . . _ , • . . .a,., • svogūną, maltu karčiųjųis žymiausiu pomaironines jau baigiame išblaškyti po i ,, / , - , , . , , •• 1 i pipiru, tarkuoto muskatokartos noetu, kurio labai. platųjį pasauli. i i o, , - u i i- -u- ui - * i • branduolio, druskos, 2-3platu kutvbos kelia apibu- Gerbkime mums brangius i- ... • v. , . ..y. • I______ .. i •• . . Klausinius. Viską gerai iš

sukti, kol pasidarys vientisa(tins rašytojas A. Vaičiulai- i asmenis, kol jie gyvi, ne jų 
tis, specialiai atvykęs iš paminklų šaltus akmenis!..
Nevv Yorko. O be to dar, po 
eto veiklos ryškieji braožai 
bus pavaizduoti montažu, 
atliekamu režisorės Alek
sandro.- Gustaitienės dra
mos ansamblio.

Daugelis mūsų pažįstame į 
Faustą Kiršą asmeniškai, , 
kiti pažįsta jį tik iš jo raštų, 
o dar kiti — tik iš plačiai jo 
skambančio vardo. Tad ne
bus pro šalį suteikti šių ei- 

- lučių skaitytojams apie mie
ląjį jubiliatą bent suglaustų 
žinių.

Pranas Lembertas

ŠEIMININKĖMS

KEPENĖLIŲ PAŠTETAS

pu. i mase.
Keturkampę aukštesnę 

formelę ištepti riebalais, iš
barstyti džiūvėsiais ii-, sudė
jus paruošta masę, užkopti 
orkaitėj. Kai atvės, išversti 
iš foimelės ir, visai atšal-

•A

Imti po lygiai veršio ke
penėlių, veršienos mėsos ir 
gabaliukais supiąustytų laši- 
niukų, 4—5 svogūnus, 2 
morkas, 1 saliero ša/.elę, 2j 
perils, 1 jjetražolę, 2 lauro i 
lapelius, truputį kvepiančių

į džius, supiaustyti.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

pipirų ii- druskos.
F. Kirša gimė Lietuvoje { Viską sudėti į puodą ir

1891 m. Mokslus ėjo Vilniu
je. Literatūūrą studijavo 
Vokietijoje.

Pradiniai jo poezijos kū
riniai buvo išspausdinti 
1912 m. Ateityje, Viltyje, 
Vilniaus Ryte ir kt. Jo eilė
raščių knygos atspausdintos 

!šiais metais: Verpetai — 
1918 m.: Aidų aidužiai — 
1922 m.: Suverstos vagos — 
1927 m.: Rimgaudo žygis 
(poemai: Pelenai: 1-ji kny
ga — 1930 m.; 2-ji knyga 
1937 m.: Maldos ant ak
mens — 1936 m.: Piligrimai 
— 1938 m.: Tolumos—1947 
m.: šventieji akmenys — 
1952. m.

Lietuvių kalbon jis yra iš
vertęs: J. Kraševskio ”Vy-

pašutinti mažame kiekyje

Daba” jis vra toks:
J. Venckūnas,

1. Raewell Cresce.it 
Orbistor.. BeHsb’ll 

T anarl-shirt*. Srotland

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 nsl. 
kaina ....................................... S!.25

•IENOJANT. “k v”-n«*š:.i karaliaus" 
sūnaus Kipro Bi- Ilnio įdomu atsi
minimai. 46-1 nsl.. kaina.... $6.90

1905 METAI, Kipro Belinio atimi
nimų antroji dili.-.. £92 puslapiai. 
Kaina ....................................... $*5.00

ŽVILGSNIS 1 PR’EITI. K. Žulio f- 
domūs atsiminimai, -47? psl kai
na ........................................ $5 90.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruoš" Anicetas Simutis, daujtv- 
be žinių lietuvių r &nglų kalbomis 
anie lietuvius visame patarle. 

404 psl. Kaina .......................

tolio rauda“; Ig. Krasinskio lietuvių dainos Amerikoje.
I* * * i *- i j“ s 8SSr53w!^ i* ’'€'•??; n V’’ .? 6:5^ lkL*AedievisKoji komedija • ----- ~

Tolstojaus „Pasakos“ ir 
<laugeli kitu smulkesniu kū- 
rinių.

F. Kirša redagavo: Sek
ma'a dieną. Dainavą, Barą 
ii- ’kūrė ir redagavo Pradus 
ii- žygius, o tremtyje — Vo
kietijoje Laisvės varpą. Jis i 
vra buvęs Lietuvių Meno Į 
Kūrėjų Draugijos steigėjas, 
Vilkolakio Teatro sumany
tojas ii Šiaulių Dramos Te
atro direktorius.

Amerikon atvyko 1949 
m. Dirbo fizinį — neįprastą 
darba fabrike ir ligoninėje, 
o dabar gyvena iš kuklios 
pensijos.

lys, 472 dainos sn gaidomis. Ang
liškai duota® kiekvieno® darnos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LTETt’V 4. rarr.šė V. Gim 
butienū. J. Gimbutas. .J Lingis. J. 
Balys Zr J. Žilevičius, 226 r.s!..

labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena rnoera „T»ažia?« kietai-- vir

šeliai®. i'ioflraota. !’C- imslmiu. 
didelio formato. Kama .... $5 50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
i-t<,rinis re -anas i® žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.56

ŽEME DEGA. J Savk-kn kare ni‘*tu 
i!939-’945) užrašai. Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina ...................$4.50

ZEMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dali«, 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai par<xlo. kaip keitė-i visno- 
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina -------- = sss 25 Gt.

IŠĖJUSIEMS NEGRJ2TI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
knrui einant prie ealo tūkstančiai 
lietuviu bėyo j A’akarus nuo ra
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

S UŽ-'. Df.TINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

^ca*na ....................................... $.>T»0. I BARABAS. Pa« Lajrerkvisto istori-
LENGVAS BŪDAS IŠVOKTI 4NG- n’’..aP-'ak?- laimėjusį Nobelio pre-

LI5KAI. Gr r.au ias vadovėlis nra- 5 Tn,J? Kaina ........................... 25
“SS: k-IAtres RASTA,. m?.
'v i SlJ rasvtojos rermeio Karo metu .................. '<- ni. 1 ,___ i . ___ ______ : .j--:-:bėjimus. Kair.a Amerika te parašyti vaizdeliai su 

rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

MARLBOROT’GH S LITHUANIAN Į 
SELF-TAL'Gin. M. Inkierė, jre- » 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo- •
kytis angliškai kalbančiam. 14' LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
psl., kaina $i.2č

žmonės. Kas atbukti negalėjo, turėjo apleisti šį pasaulį, 
tam žemėje nebebuvo vietos. O jaunimas, tarytum besi
kaląs daigas iš pirmųjų dienų užgrūdintas šiaurės vėjo ir 
krušos, drąsiai kėlė galvą. Jaunas prie visko greičiau pri
pranta ir pripratęs tuo patenkintas. Jaunas medis mink
štas ir lankstus ir, pučiant vėjui, lankstosi ir duodasi su
pamas kaip tinkama. Jis nepaluš.

Tokiose sąlygose aš augau, formavosi mano charak
teris, pasaulėžiūra, brendo supratimas. Aš gyvenimą ma
tau nuoga akimi ir nuogai ji stengiuosi atvaizduoti.

(Bus daugiau)

Pakalbinkim 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

UkKOO

i Tikroji laimės paslaptis yra 
į šį: daug reikalauti iš savęs ir 
mažai iš kitų.

A. Goinoa

GRAŽI IR ŠALTA

*7^

Tokią lininę suknelę siūlo 
dėvėti Italijos madą kū
rėjai vasarai atėjus.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. P< pi’li.-.ri ir naudingu 
knyga šių dienų klausimams su 
prasti. Kaina ........................... 50c

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma 
riaus Katiliškio ror a-.as. 514 nsl. 
kieti vigeliai Kaita .......... $5 fl0

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valuc 
ko romanas iš i?L5 metų Suv-.:ki 
jos ūkininkų snki'im.o prieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 38 
psl. Kaina ............................... $3.90

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus \a!u< 
ko romano antroji <ta::s. 420 nūs 
lapiai. Kaina . ...................... S4.W

LIETUVIŲ LIAUDięS MENAS, ji 
meninių formų plėtojimes’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daurvSe paveikslų, yerame 
pop’criaje. Kaina .................. $8.59

SIAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių pyve- 
nimo. 178 psl., kaina .......... S2.0L

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
.-io istorija ir valdyme praktika 
Labai dauer. informacijų, 96 psl 
Kaina .................................... 59 Cnt.

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

'R ROMOS POPIETES YRA KR1 
STAUS- VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ..................... $1.20

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

KęDftT, A8 NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arsrumen- 
tai. Raina ........................... 20 Cnt

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dei moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vįen$ 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

l

Parašė dr. D. Pilka. 
Amerikos lietuviams, 
pių. Kaina .. ..............

Tritaikinta 
114 pusla- 
.... $1.00

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tautu valgiu receptų, 
132 puslapiai, kaina.................$3.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
If. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapiu. Kaina .........................$2.5C

'. KIBS IN THE DARK. -T. Jazmino 
angių kalba sodrū® vaideliai. Kai
rą kietais viršeliais $2.90, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemai':u Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė A'ardū. 
nas. Kaina............................ 25 Cnt.

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
R£S. 32 osl., kair.a.......  25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina , $i0.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<30 E. Broaduray ——— So. Boston, Mat*.

Cresce.it
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VIETINĖS ŽINIOS
Talentų Popietė

Bostono Liet. Piliečiu Dr-jos Bičkienės koncertas Jordan

Valentinos ir Stepono 
Minkų vadovaujama Lietu
vių Radijo Korporacija kas
met i engia talentų popietę. 
Šiemet ji buvo vasario 5 d. 
So. Bostono Lietuviu Pilie- 
čių Draugijos didžiojoj sa
lėj. Paprastai i ją susiren
ka didelis bostoniečių bū- 
rys, bet šiemet dėl blogo oro 
publikos buvo mažiau.

Popietės programa buvo 
Įvairi ir Įdomi, bet perdaug 
ilga, tęsėsi net 5 valandas. 
Kai kurie dalykai galėjo 
būti išleisti be didelio nuo
stolio (pav. filmai).

Talentų varžybose daly
vavo per 20 Įvairaus am
žiaus mergaičių ir berniu
kų—jie dainavo, šoko, de
klamavo, griežė smuiku, 
skambino pianu, giojo ak
ordionu pavieniai ir grupė
mis.

Teisėjų komisija, kurią 
sudarė A. Gustaitienė, S. 
Santvaras, J. Grigalius. K. 
Mockus, J. Gaidelis, J. Vai
čaitis, pranešė, kad skiltas 
šešias dovanas pripažino:

Už deklamavimą Laimai 
Baltušytei, 8 metu, ir Bi- 
rutei Vaičjurgytei, 9 metų.

Už griežimą pianu Aldo- i 
r.ai Dabrilaitei, 9 metų, ir 
Giedrei Karosaitei.

Už grojimą akordionu 
Edvardui Prakapui, 11 me
tų, ir už šokimą Shai-yn Ma- 
rie Mansfield, 1 Įmetu. Tei
sėjų sprendimą pianešė S. 
Santvaras.

Sandaros puiki puota

Sandaros 7-oji kuopa ši 
sekmadieni, vasado 12 d. 
2 vai. po pietų savo svetai
nėj (124 F St.) rengia iš
kilmingus pietus b u vu- 
sioms valdyboms pagerb
ti. Ta proga bus ir naujoji 
valdyba i pareiga? Įvesdin
ta.

Visi bus gardžiai pavai
šinti, bus progos ir pašok
ti. visi bus patenkinti.

Dar galima aplankyti 
latvių parodą.

ŠTAIP BUVO PASITIKTI MASKVOS PALEISTIEJI LAKŪNAI

Chruščiovas padarė “malonę” paleisdamas du JAV lakūnus, kuriuos jis be pag
rindo laikė kalėjime nuo praeitų metų liepos 1 d- kada jų lėktuvą rusai nušovė už 
So\ietų Sąjungos teritorinių vandenų, bet rusai juos visvien laikė suimtus. Grįž
tančius lakūnus pasitiko patsai prezidentas aerodrome. Apačioje prezidentas šyp
sosi žiūrėdamas kaip kap. Freeman Oimstead sl^iba apkabinti savo žmoną Gail. o 
kap. John McCone jau yra savo žmonos g lėbyje. Viršuje prezidentas Kennedy grįž
ta iš aerodromo, sutikęs lakūnus. Greta jo į dešinę kap. Oimstead su žmona ir mo
tina ir kap. McCone su žmona. Jokių pareiškimų spaudai lakūnai šiuo tarpu nedarė.

didžiojoj salėj smuikininko 
Vasyliūno koncertas.

I. Hali salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

Kovo 5 d. :i vai. p. p. Robert • Gegužės 7 <1. Lietuvių Pi- 
School salėj (Cambridge) smili- liečiu Dr-jos 3 aukšto salėj 
kininko I. Vasyliūno koncertas. ' Bostono Lietuvių Tautinių šo

kių Sambūrio tautinių šokių ir
Kovo 12 d. 3:45 vai. p. p. šv. kt. vakaras-banketas.

Jurgio parapijos salėj Norwoo- 
de smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

•
Balandžio 2 d. “Lapinų” tra

dicinis balius “Po svetimu dan
gum” Liet. Pil. Draugijos di
džiojoj salėj.

•
Balandžio 9 d. Lietuvių Pi

liečių Dr-jos salėj Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas.

•
Balandžio 16 d. So. Bostono 

Liet. Piliečių Draugijos didžio
joj salėje Laisvės Varpo ban
ketas.

Balandžio 21 <7. Prudencijos

GERIAUSIA DOVANA

Konsulatas įieško
Abromavičius Antanas ir Jonas, 
Felikso sūnūs, gyveno So. Bos
tone. Mass.
Alseika Benjaminas, Jurgio 
sūnus, iš Ylakių.
Benešiūnas Antanas, Antano 
sūnus, gyveno 3426 S. Wallace 
St., Chicago. III. 
Beniušytė-Rumšienė Ona iš Lai
žuvos.

!«škomie.ii arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

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

KNYGOS JAUNIMU!

J. Poriečio galerijoje 
(16 Centre St., Roxburyj)

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ai 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:NAUJOKAI LAIMĖJO

latviu Dorchesterio Moterų Klubo parašytų įstonkes V. Sruo- c. - - <« . .
iroda, susirinkimas gienes, J. Kaino-Kammsko,-

gydytojo V. K. apie sociali- budo • ka,n* 5550 
ni draudimą ir sveikatos Kipro Bielinio “Dieno- 
klausimais ir nemažai viso- iant”» kaina $6.00. 
kių praktiškų patarimų, ku
rie kasdieniniame gyvenime 
gali pasiiodyti naudingi.

yra net keliolikos 
dailininkų kūrinių par
kuri uždaroma ši sekma- --------
dieni, vasario 12 d. 7 vai. į Dorchesterio Lietuvių Mo- 
vakaro. tei-ų Klubo susirinkimas

Paroda atidaryta darbo Įvyksta ši ketvirtadieni va- 
dienomis nuo 12 iki 7 vai. sario (February) 9 d. 8 vai. 
vak., o sekmadieni nuo 11 į vakare So. Bostono Lietu- 
valandos. vių Piliečių Draugijos klu-

-------------------------- be. Kviečiame atsilankvti.
SLA 43 kp. nariu žiniai Valdyba

‘Keleivio” kalendoriusKuopos mėnesinis susi
rinkimas bus ši trečiadieni, 
vasario 8 d. 7:30 vai. vak. K? tik išėji iš spaudos 
So. Bostono Liet. Pil. Dr-i “Keleivio” kalendorius 1961 
-jos salėj. metams. Patartina ii Įsigyti

Visi nariai kviečiami visiems. Kalendoriuje skai- 
dalyvauti. tytojai ras Įdomių straipsnių

Peter Meyer iš Buffalo. N. Y., ir'Albertina Noves iš 
Arlington. Mass.. laimėjo pradedančių čiuožėjų varžy
bas Colorado Springs. Coloradoj.

MŪS V BENUI TRŪKSTA INSTRUMENTU
Mūsų mokykloj yra 25 indėnų Arikaros giminės mokiniai 

kurie norėtų dalyvauti mokyklos orkestre, bet dėl lėšų stokos ne
gali Įsigyti reikalingų instrumentų. Mokykla taip pa* neturi tam 
reikalui lėšų. Gal atsirastų geradarių, kurie paaukotų senus in
strumentus tiems indėnu vaikams? Mums reikalin?! visokį in
strumentai. Arba gal kas galėtų paaukoti pinigų?

Viską prašome siųsti šitokiu adresu:
Donald A. VVeston. Supt., VVhite Shield School. Emmet. N. Dakota

(Skelbimą Įdėjo p. 'Vyt. Skrinska. V.’crcester. Mass.)

VELYKOS ARTĖJA į
SU STI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINI DRAUGAMS IR

GIMINĖMS I VISAS l SSR DALIS 
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EKPRESS 
CORPORATION {

O.i-n«ed b- INTOURIST) ’ ,
COSMOS TURI DAUG METU PATYRIMĄ IR J
.Tl KSTANČUS PATENKINTŲ KLIENTŲ j

Siuntiniai Apdrausti ”• Pristatymas Garantuotas Į 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA Į

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 
MŪSŲ SKYRIUS:

PASSAIC. J. 20 A'cnroe Street Tel. PR 3-0979
DETROIT. AIK H. C440 Michigan Avė. Tel. TA 5-8050
VATERBVRY. CONN. 6 John Street Te!. PI. 6-6766

PHII.ADEI PIDA 2.1. PA. V.'est Girard Avė. Tel. WA 2-4035

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALT skyrius.

•
Vasario 26 d. 3 vai. p. p. So.

fieškofimai

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

Jas galite gauti ir Kelei
vio administ’acijoje:

_____
Vtnctun 27. Mass.

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos aeskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai. daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl.. kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liū
no ’ fvvydcno apysaka. 168 psL 
^:na ......................................... $2.00

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

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

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

Užsisakę knygute paremsite vi?ai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinivus siuskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius. 20 Emerald St.. North Hamilton. Ont_ Canada

NEtVARK 3. N. J. 
NEW YORK 3. y. Y 
BROOKLYN 7. N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 29. II.L. 
CLEVELAND 13, O'rio 
PATERSON ?. N. .1. 

L4KEW<>Oi). N. J. 
VINELAND. N. J.

428 Springfield Avė.,
39 Second Avenue 
60’) Sntter Avenue 
'•■O \Vilson Avė.
222 ’ W. Chicago Avė.

2439 Wcst 69th Street 
268.3 W. t ith Street 
99 Main Street 
126 4th Street

tYe-t Landis Avė. f Greek Orthodox Building)

Tek BI .3-1797 
Tel. AL 4-5456 
Tel. DI 5-8808 

Tel. IIY 1-5290 
Te!. BR 8-6966 

Tel. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1068 

MU 4-4619 
FO 3-8569

Tel
Tel.

PITTSRŲRGH 3, Pa. 1015, East Carson St. Te!. HU
VVCRCESTER. Mass. 174 Millbury Street Tel. SW
NEIV HAVEN. Conn. 6 Day Street Tel. LO
HAMTRAMCK. MicI 9350 Jos. Campau Tel. TR
SAN FP-ANCTSCO, Cal. 2076 Sutter Street Tel. FI
ROCHESTER. N. Y. 533 Hudson Avė.
GRAND RAPIDS, Midi. 414 Serihner Avė N. W. Tel. GL 8-2556 
JERSEY CITY. N. J. 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. -I. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

Tel. LO 2-5941

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA1

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiloeiklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framinuham, Mass.

VEDftJAS—P VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

COSMOS TRAVEL BUREAU
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVA 

Apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines.

Specialinės grupinės ekskursijos
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONĖS 
Su M . S. BATORY 

J LENINGRADĄ 
Balandžio 12 ir Liepos 11—1961

Vietų skaičius ribotas
Reikia rezervuotis iš anksto
Mes taij) pat padedam atke-
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU ir PILNESNIU 
INFORMACIJŲ 

rašykite arba skambinkite 
OSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. 

45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefonas Clrcle 5-7711

VIETA PENSININKEI
Paieškau pensininkės moters. Kam- 
>arys dykai. Man vienai liūdna gy
venti. Rašykite:

Mrs. Anelia Pavis 
192 Spring St.
Bridgewater, Mass. (8

PARDUODI FARMĄ
Pasilikus viena, pigiai parduodu 7 
;krus žemės ir 2 šeimynų namus. 
Taip pat garažas ir arkliams vieta. 
Tinka bizniui, netoli miesto, netoli 
iidelės mokyklos. Labai graži vieta, 
viskas geram stovy, čia pat Courtland 
'liestas, neto:; ir Binghamptor. Ra
šyti:

Mrs. Mary Stasunas 
24 Gopeland Avė.,
Honier, N. Y. (6

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

i

m

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI j
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ........................................ $33.00 i
dydis virš 42 numerio ............................................. $37/10 j

• VARŲ 3/4 ILGI MO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dvdis nuo 36 iki 42............... 861.00 J
dydis virš 42 numerio...............  $70.00 •

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI :-j šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 ..........................
virš 42 numerio..............................„..„.z .

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI- !
NIURO pamušalu. 3 /4 ilsrunio su TIKRU KAILINIU KAL
NIERIŲ, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42....................... $98.00 J

virš 42 numerio...................Si 1O.00 ■
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00 į
• TROPAI.INAS. naciai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ............................ $4.15

$95.00 i 
106.00 •

1• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu. .
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................ $38.00 į

• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kaUių apsiaustai, neatskiria- į
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 | 

pilnas apsiaustalo ilgumas ...
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprasta*-- pilkas ar rudas

pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas ....
• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių

$99.00 J 
$71.00 1 
$75.00 J

raštų, labai tinka šiltoms bliuskoras. suknelėms, vaikų rū_ .
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ....................... $2.90 ,

— o taipgi: medžiagų kostiumam--, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apitiniams ir kt.—

Mes galim daba- siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO- •
TOCIKLAMS PADANGAS i

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA- J 
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų ssjraš"O. •
!TA7.AR į

51 Re.ervoir St., CAMBRIDGE, Mau. Tel. KI 7-9705 !

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviSkam darnai, autdėja 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčia,' metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną a pd raudos sumą.

Oai.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei- )

ATSITIKIMŲSLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $-325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA It NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės. j

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau- Į 
ti SLA kuopuose., kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- Į 
kmijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

L
Dr. M. J. VINIKAS 

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Artinasi didelė šventė—Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 43 metų sukaktis. Bostone ji bus minim* va
sario 19 d. įprastoj vietoj—Thomas Park mokykloj. Pra
džia 2 valandą po pietų.

Kalbės Kipras Bielinis, užgrūdytas Lietuvos laisvės 
kovotojas, geras kalbėtojas.

Meninę programą atliks: Jeronimo Kačinsko vado
vaujamas šv. Petro parapijos choras, kuris neseniai Jor
dan Hali surengė labai sėkmingą koncertą,

Onos Ivaškienės vadovaujamas Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Sambūris (60 asmenų), pernai net visos 
Amerikos tautinių šokių šventėje atkreipęs į save didžio
sios spaudos dėmesį.

iš anksto ruoškimės minėjime dalyvauti. Iš anksto 
pasirūpinkime pašalinti visas kliūtis, kurios trudytų minė
jimą n ateiti. Pasiruoškime dosniai aukoti Lietuvos lai
svinimo reikalams.

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvų Tarybos skyrius.

JOHN A. VOLFE

. Massachusetts gubernato
rius John A. Volpe, vasario 
2 d. pasirašė deklaraciją 
ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės p a s k e Ibimo 
sukaktimi.

Gubernatorius priėmė 
ALT’o atstovus

Dar F. Kiršos pagerbimo Senatas paminės mūsų 
reikalu į Tautos šventę

Jis bus, kaip jau rašėme. Mūsų valstijos senatas 
šį šeštadienį, vasario 11 d. vasario 16 d. posėdy pami- 
So. Bostono Lietuvių Pilie- r.ės Lietuvos nepriklauso- 
čių Draugijos trečiojo auk- į mybės paskelbimo 43 metų
što salėje. Visi norintieji 
mūsų žymųjį poetą pa- 
geibti buvo prašyti regis- 
ti-uotis pas Komiteto pirm.

sukaktį. Invokacijai sukal
bėti pakviestas prel Pra
nas Juras.

Senato prezidentas John
S. Santvarą (404 K St., So. E. Povvers sutiko tą pada-

ALTo atstovui adv. 
J. Grigaliui papra-

Bo^tone, tel. AN 8-5347) 
iki vasario 4 d., kad būtų 
galima geriau iš anksto pa
siruošti.

Daug kas jau pranešė 
apie savo dalyvavimą, bet
kiti dar delsia. Jie paklau- 11 valandą 
sti, ar dalyvaus, atsako, 
kad taip, bet į klausimą, 
ai- jau užsiregistravai, at
sako, kad ne, kad dar su- 
spėsią.

Šiuo dar kaitą prašomi 
tie, kurie n e užsiregistravo,

ryti 
John
sius. ,

Būtų gražu, kad į tą po
sėdį ii lietuvių ko daugiau 
ateitų. Posėdžio pradžia

Nerami savaitė

Praeitą 
oras buvo 
mūs buvo 

' "laukinis."

savaitę ne tik 
neramus. Nera- 
ir žmonės. Kilo 

tai ua unijos
tą tuoj padalyti. Jei kuris ; nepaskelbtas Edison elek-. 
vėlai apie minimą pager-1 tros įmonės darbininkų

norės. streikas dėl to, kad keliem 
bus pri-1 darbininkams buvo įsaky-

bimą tesužinos, bet 
jame būti, mielai bus pri 
imtas ir bus pasirūpinta ta atlikti tam tikrą darbą 
jam vieta prie stalo, bet šaltam orui esant. Streikas 
Komitetas bus dėkingas1 tęsėsi 3 dienas, elektros 
visiems, kurie iš anksto sa- tiekimas nebuvo sustabdy

tas.
Praeitos savaitės antra-

vo norą pareikš.
JOHN POWERS

Massachusetts senato pre
zidentas John Povvers, ALT 
atstovo paprašytas, malo
niai sutiko vasario 16-tos 
dienos senato posėdy pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
ti. Posėdžio pradžia 11 vai. 
iš ryto.

« ’ ........... . ■ '? ■ "

dieni buvo sustreikavę ir 
M. T. A. tarnautojai. Visos 
miesto viešosios susisieki
mo priemonės buvo susto
jusios. Po 9 su puse valan
dų streikas pasibaigė, bet 

; bendrovė su unija dar ir 
' šiandien nesusitarė. Darbi
ninkai įeikalauja pakelti 
atlyginimus 30 centų va
landai (dabar vainotojai 
gauna 82.44 valandai). 
Per 3 metus bendrovei tas 
kaštuotų 89 milionai. Ar
bitrų komisija toliau tęs 
darbą, bet ar ji pajėgs su
rasti abiem pusėm priimti
ną sprendimą, pamatysi
me. Gal teks teismui įsikiš
ti ir paskirti komisiją, ku
rios nutarimas bus priva
lomas.

Nepaprasta Naujiena 
—viešnia iš Sibiro

Nueikime į senato posėdį

Massachusetts senate va- 
satio 16 tl. (ketvirtadienį) 
11 vai. iš nto bus paminė
ta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
tis. ALTo skyrius ragina 
visus, kas gali i tą posėdį 
ateiti. Juo daugiau daly
vautų. tuo didesnio dėme
sio sulauktume ir atetyje.

Kad senato salė yra 
State House tą, turbūt, 
visi žino.

Pasipūtęs kaip kalakutas.

PARDUODU NA.MUS 
2 šeimų, 9 kamb. šv. Brigidos para
pijoj, So. Bostone, 1*,~ vonios, karš
tas vanduo, garo šildymas i,- 3 gaba- 
::»i žemės prie Summer ir L gatvių 
So. Bostone. Skambinkit AN S-012V.

(6-8-10)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth St.,

So. BostonIt
S At’kku vi-us pataisymo, reinon- 
j to ir pro ektavimo darbus iš lau

ko ir viduje, gyvenamų namų ir I
1 biznio pastatų, pagal Jūsų reika- j 
i lavimą. šaukite visados iki y va- • 

landų vakaro.

I I

Į
Moterų Klubo susirinkimas Telefonas AN 8-3630 1

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Ona Tamošiūnaitė, kuri 
neseniai atskrido į Bosto
ną iš Sibiro, kur ji buvo iš
tremta 12 metų, bus San
daros 7 kuopos šį sekma
dienį vasario 12 d. rengia
mo pabūvio garbės viešnia.
Ji jame papasakos apie 
Nikitos Chruščiovo "ro
jaus” malonumus. Iš jos 
gal ką ii apie saviškius su
žinosite. todėl visi kviečia
mi atvykti. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Iki pasimatymo’

J. M. Tumavičienė

Ši sekmadienį, vasario 12
SLA 3C8 kp. pobūvis d. 5 vai. vak. Stepono Da-

-------- riaus posto patalpose (168
SLA 308 kuopos pobū- H Street) bus Moterų Klu- 

vis—Užgavėnių blynai bus bo susirinkimas, 
šeštadienį, vasario 11 d. 7 ■ Jo meninę dalį atliks šo
vai. vak. i autinės S-gos i listė Irena Miekūnienė. 
namuose. Kviečiami daly- po susirinkimo bus, kaip 
vauti visi nariai ir jų bičių- paprastai, kavutė.

PRANEŠIMAS

liai. Visos narės 
dalvvauti.

kviečiamos

Pavogė S. Minkaus mašiną

Nežinomi vagys pereitą 
savaitę pavogė Stepono 
Minkaus automobilį. Va
gys palikė mašiną pavog
ti kaip tik tuo metu, kada 
S. Minkus turėjo daug vi
sokių reikalų ryšium su 
ruošiamu talentų popiečiu. 

Ką žinote apie atomo jėgą

Gubernatorius John A. 
Volpe vasario 2 d. priėmė 
Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus at
stovus (pirm. J. Sondą, vi
cepirm. J. Arlauską, sekr. 
A. Juknevičių, ižd. E. Ci
bą, O. Ivaškienę ir adv. J. 
Grigalių) ir ryšium su Lie
tuvos n e priklausomybės 
paskelbimo sukaktimi pa
sirašė deklaraciją.

Ta proga adv. J. Griga
lius, kuris yra generalinio 
prokuroro padėjėju, paro
dė ALTo atstovams guber- 
natūros, senato, atstovų rū
mų ir gen. prokuroro pa
talpas. supažindino su vi- 
c e g ubenatoriu Edward 
McLaughlin, kuris žadėjo

‘ būti ir mūsų nepriklauso
mybės minėjime, su senato 
prezidentu John E. Po\v- 
ers, kuris pasakė, kad ir 
senatas paminės Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti, 
su gen. prokuroru Edvvard 
J. McCormack, Jr., ku
ris yra vedęs mūsų tautie
tę Emiliją Ruplėnaitę, 
gražiausią, kaip jis pats 
sako, lietuvaitę pasauly, 
kurios nuotrauka stovi ant 
jo stalo. Tikrai gražiai at
rodo.

Visiems tiems aukštiems į 
pareigūnams buvo naaiš-1 
kinta, kokiu i eikalu 
atstovai čia lankosi.

Kadangi delegacijoj bu
vo ir Ona Ivaškienė gra
žiais tautiniais rūbais pasi
puošusi, tai vaikščiojant 
Valstybės įūmuose ji at
kreipė visų ten buvusių dė
mesį.

Mirė K. Banevičius

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.

ji‘ ■. ■ .■ >«i*
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maistu, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i1 SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdekite daik
tų sara-ą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIFTI’VJėK a. KRElPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntė Įai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI RISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nnn
9 vai ryto iki 7 vai. vak ir šeštadieniais nuo R ryto iki 2 vai. po pietų.

VF.DfJAŠ: JONAS ADOMONIS

Šalčiausia savaitė

Seniai Bostore bebuvo 
taip šalta, kaip praeitą sa- 

kada

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali-

KayVieiv Realty C o
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Kcal Estate Brokeriai

Namu. Ormu ir biznių pardavi 
mas, paskolų išrūpinimas vi <4 ia 
auuiauda (insurance) namu bal
du bei automobi'ių, nuo- tolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Turbūt nedaug, todėl 
ateikit pirmadienį, vasario 
13 d. 1:3<) vai. vak. į So. 
Bostono biblioteką (646 
Broadvay). ten veltui pa
matysite filmą, kuri viską 
išaiškins.

vaitę. kada tennometras ! ma pasirinkti įvairių vilno- 
buvo nukritęs iki 4 laips-'nių, įajano, taftos medžia- 
nių žemiau nulio. gų, import. impilams medž.,

Dėl didelio ir ilgo šalčio megztinių, itališkų ki
viai turėjo daugiau išlaidų '‘mu J0,'?!”5 uzuesalų, 
savo gyvenamoms ir darbo ,skare'ių ir kitko, 
patalpoms šildyti, daug Taip pat siunčiame Sin- 
kur susprogo ' vandens ?e™ siuvamąsias rankines 
vamzdžiai.

Gale savaitės šaltis su
mažėjo, bet vėl sniego pri
vertė. žodžiu, ši žiema Bo
stone tokia, kokios niekas 
nelaukė.

ir kojines mašinas, Home- 
rio akoi dionus, maistą ir kt.

(Skelb.) (—)

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame Visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

ir kitokių daiktų pigio-
........... . .................... ..... deimantinių stiklui piauti

i riežtukų nuo §1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
* ' Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
»

alt</ : General Parcel & TraveI Co., Ine.
• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

♦Turime p? irinfcimą medžiagų, odų 
»mi< kainomis. Gavome austrišku d

įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. 6 P. M. 
šeštadieniai-§ A. M. - 1 P.

i »

Karolis Banevičius iš 
Arlington, apie metus ko
vojęs su liga, mirė sausio 
30 d., palaidotas Camb- 
dieną.

Velionis priklausė lietu
vių Piliečių Klubui. SLA 
371 kuopai, ilgus metus 
skaitė "Keleivį” ir jį rėmė.

Liko liūdinti duktė Al
dona Stanley.

Tegul jam būna lengva 
šio krašto žemelė. Jo arti
miesiems reiškiu gilią u- 
žuojautą.

A. Valeika

V. Vizgirdos paroda 
New Yorke

Vasario 5 d. Almus me
no galerijoj (77 Steam- 
boae Rd., Greae Neck, N. 
Y.) atidalyta dailininko 

Į Viktoro Vizgirdos kūrinių 
paroda, kuri tęsis iki vasa
rio 17 d. Galerija atidary
ta antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 1 iki 5 vai., 
trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 1 iki 8 vai. ir 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 5 vai.

M.

i ; TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE i
Turėdama.- gerą, automatišką aliejaus pečių (burneri) visiš- J 
Kai Įreng i, su visomis kontio.ėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku į

UŽ SPEC1AL1NŲ KAINĄ $275.00 1

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

I GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- /"TE’ Z? T9Z) I
’ tadieniais ŠAUKIT
• Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
• pagrindų. ---- -------------------------------------------
f NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

re

i

ii
>:*Ii

1

Pirduodoroe tiktai vaistus, išpildomė gydytojų 
teptus ir turime ' isus gatavus vaistus.

Turin e vaistu ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- • 
tus kraštu?, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai- i 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. j

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

382a W BI?0ADWAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. ; 
Telefonas A N 8-6020

i Nuo <l nto ;i(i g va|. vak išskyras šventadienius, ir sekmad- j

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
šingeliuojame

I I ♦ I
t 
I I < 
t 
t

den- t 
dažo- S

į
t 
» 
t 
i

J Taisome.
• giarne aliuminijum ir 
►me iš lanko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. V.tKARO

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

» 
i 
i 
t 
t i i
• Draudžiame

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

nuo polio. viso-»
•kių kitokių ligų ir nuo nelai-* 
‘mių (ugnis, audra ir kt.) .. Jg t
Į Visais insurance reikalais} 
į kreiptis: •

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j 
____________________________ J

t Dažau ir Taisau J
* Namus iš lauko ir viduje. « 
£ l ipdau popierius ir taisau 4
* viską, ką pataisyti reikia. * 
> Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

rrm*rmxmTmmnxTV'.* t
5 Charles J. Kay
a LIETUVIS *J H
3 l’lumbinj;—Heating—Gas—Oil { 
jj ) Gazo šilimą permainyti $275 * 

Telefonas; CO 5-5839 
£ 12 MT. VERNON STREET*
g DORCHESTER 25, MASS. j
beBTmiirrrtnmmmsJ}

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUR& 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vor- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broaaway 
South Bostone

Saukit nuo y iki 7 vai. vai .: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—k
J Sekmadieniais ir šventadieniais •

pagel susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

} Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9O1S »

j Dr. J. C. Seymour j
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Į 
I Vartoju vėliausios konstrukcijos , 

X-RAY aparatą •
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—S J
5T4 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS. } 
»

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

J

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 du: ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
e Visokie geležies daiktai

---- ,

Visokie geležies daiktai




