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Portugal. Diktatūra Atsilaikė 
Prieš Pirmą Karišką maištą

Ginkluota Opozicija Bandė Užgrobti Kazarmes ir Pa
traukti Kareivius j Maištą Prieš Diktatūrą; Pirmas 

Ginkluotas Sukilimas Nepasisekė; Visoj Portu
galijoj Eina Opozicijos Medžiojimas.

Portugalijoj Naujų Metų JAI Stiprinti Karo
naktį ginkluoti opozicijos Pajėgas Europoje
žmones bandė ginklais uz- J _____‘ *
grobti vieną kazaimę ir su
kurstyti kareivius prieš dik
tatoriaus Salazaro valdžią.

Bandymas nepasisekė. Li
sabonos valdžia skelbia, 
kad mištininkai visi buvo 
arba užmušti, arba sužeisti. 
Esą ir iš vyriausybės pusės 
aukų.

Amerikos vyriausybė yra 
nusistačiusi pasiųsti i Euro
pą dar 4,000 karių, kurie 
ten bus nugabenti lėktuvais.

Sustiprinimai i Europą 
bus pasiųsti apie vidurį šio 
mėnesio. Europon vyks re- 
guliarinės armijos pora da
linių. Tai bus ne tik sustipri-

GARDUS JUOKAS

žinomas komikas Jimmy Durante ir buvęs vicepre
zidentas Richard N i von gardžiai juokiasi, susitikę 
Hollvvvoode “Judgmcnt at Nuremberg” filmos prem
jeroje. Kas juos prajuokino — lieka paslaptis.
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Naujų Metu nakties ban- . ~ -, , ... nimas Europoje esančiu mu-dymas yra pirmas kanskas , •- u ♦ • '•, ... J i-- sų karo pajėgu, bet ir prati-sukilimas pnes Portugalijos . - 1. .. e - k • mai greitai lėktuvais nuga- diktatūrą. Sen.au buvo viso- f k ku|. *
kių bandymų, bet ginkluo- ,.eika|i į ® kurioje J 
o sukilimo opozicija nera sau,jo <|a|vj Karfa. 

bandžiusi įuosti. _ lėktuvai s kurie
Portugalijos vyriausybe Atolui 

non sukilimą prikergti ko- , „asiruUę gaben-

IMI METŲ SVARBESNIEJI ĮVYKIAI

Iš pasiūlymo nieko neišėjo.
30 d. Dominikonų respublikos !1
diktatorius 'Iruji.lo nu autas. 
Krašte ai gija uždarytos . parti
jos, prasideda kova uz krašto 
sudemokratinimą.

Birželis

1 u. Prezidentas Kennedy ir N. 
imi. ciovas susitinka Vienoje

.. per dvi dienas aiškinasi Ame
bos ir Sovietijos politinius 

skrtumus.
5 d. Amerikos aukščiausias 
teismas pripažino, kad J. A. V. 
komunistų partija yra Maskvos 
įgentūra ir turi registruotis Ju- 

icijos departamente, kaip val
džia reikalauja.
12 d. Iškyla generolo VValker 
skandalas. Generolas už bandy
mą “auklėti” karius fašistinėje 
Kasioj, perkeliamas j kitas pa- 
eigas ir gauna papeikimą. Jis

pasitraukia iš kariuomenės.

Prezidentas Siūlys Kongresui 
Progresyvią Programą

Prezidentas Kennedy Siūlys Kongresui Progresyvę Pro
gramą Viduje; Žada Stiprinti Laisvųjų Tautų Fron

tą Prieš Komunistinį Pavojų; Senųjų Žmonių Gy
dymas Pirmoje Vietoje Vidaus Programoje.

Prezidentas J. F. Kenne
dy Naujųjų Metų proga pa-

Užsienių politikoje prezi
dentas bandys ankščiau su-

informavo spaudą, kad jis jungti laisvojo pasaulio vai
šiais metais sieks vidaus po
litikoje vesti progresyvinę

stybės į galingą sąjungą 
tautų laisvei ginti. Nežiūrint

politiką ir dės pastangas, nusivylimų ir nepasisekimų 
kad kongresas priimtų jo Amerika bendradarbiaus su 
siūlomą reformų programų. neuUaUomis valstybėmis ir

munistams, bet negali pa
slėpti, jog jam vadovavo ka- • 
rir.inkai, kurių tarpe komu- g *

ti karius ten, kur jie reika-

nistų vargu yra. Sukilime •»- 4
dalyvavo kelios dešimtys vivuo rifrouuifya 
žmonių, jiem vadovavo arti- Klausimas Aiškėja 
lelijos kapitonas J. Gomes.
Jis sužeistas ir paimtas i Vyriausybė išleido 25 milio- 
nelaisvę. Dabar krašte plin- nūs kopijų knygutės apie 
ta gandai, kad sukilėliai ir civilinę apsaugą. Kny- 
kitose vietose bandė ata- gutė dabar jau dalijama po 
kuoti kazarmes. visą kraštą. -Joje trumpai ir

Po visą Portugaliją eina aiškiai pasakojama apie ci- 
opczicijos žmonių medžiok- v’ilę apsaugą, kaip žmonės 
lė, visame krašte nepapras- gali apsaugoti savo gvvvbe 
tos padėties stovis. atominiam karui kilus.
Kongo Karat Vel Vyriausybe siūlo civilės 

r» •> i . r7 . apsaugos reikalui skirti <00 
Keikalauja Kraujo milionų dolerių. Tą siūlymą 

, ----  , _ , svarstys kongresas, kain tik
Katangos vadas Čombę ,įs susirinks posėdžių po 

skelbia, kad gal 13,000 kon- \aujų Metų. Ten kai kas 
goliecių kanų įsiveržė jKa- ^ug pinigų skyrimą, o

ir viską įstatymu leidėjai, be a 
naikindami ir žudydami ar- bejo^ėSj siūfys daugiau.
tinasi prie Kongolo miesto, j_______________________

JT organizacijos sekreto
rius U Thant prašo, kad an
glai leistų pasiųsti i šiauri
nę Rodeziją JT stebėtojus, 

kurie prižiūrėtų, kad Ka
tanga negautų ginklų iš Ro- 
dezijos ir kitų kraštų per 
šiaurinę Rodeziją.

Amerios lėktuvai pereitą 
savaitę nugabeno 1000 cen- 
tralirės Kongo valdžios ka
reivių i Katangą, kur jie tu
ri “padėti” JT organizacijai 
“tvarką palaikyti.”

Amerika kalbina Katan
gos kasyklų didžiąją bend
rovę, kad ji remtų Kongo 
suvienijimą. Tuo tikslu į 
Belgiją pasiųstas admirolas 
Kirk, kuris kaip privatus as
muo bandys dirbti už Kon
go vienybę Europoje.

Naujų Metų dieną Paci- 
fikė gimė nepriklausoma 
Vakarinio Samoa neprik
lausoma valstybė. Joje gy
vena polineziečiai, kurių ten 
yra 113,000 gyventojų. Ka
daise V. Samoa salas val
dė vokiečiai, o po pirmo ka
ro salas valdė Naujoji Ze
landija. Ji ir paruošė poli- 
neziečius nepriklausomam 
gyvenimui.

DR. RALPH BUNCHE

Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus padėjėjas, 
dr. R. Bunche grįžo iš 
Kongo, kur jis padėjo su
lipdyti karo paliaubas Ka
tangoje. . .

>aus:s
d. Jungtinės Amerikos Vals

tybės nutraukė diplomatinius 
santykius su Kubos revoliuci
ne vyriausybe dėl Kubos reika- 
avimo žymiai sumažinti JAV' 
imbasados tarnautojų skaičių.

d. Prancūzijoje visų piliečių 
balsavimas patvirtino de Gaul
le taikymosi politiku su Alžeri
jos maištininkais.
20 d. Naujas prezidentas John 

Kennedy perima valdžios
vairą į savo rankas.
23 d. Portugalų diktatūros prie
šininkai pagavo Karibų jūroje 
Portugalijos keleivinį laivą 
Santa Maria ir 10 dienų plau- 
kojo jūromis, tuo protestuoda
mi prieš Salazaro diktatūrą.
30 d. Naujas Amerikos prezi
dentas pirmame pranešime 
kongresui apie “Unijos padėtį” 
piešia plačią kovos prieš nedar
bą programą ir pranašauja to- 
imesnį šaltą karą.

Vasaris

1 d. Nauja Amerikos vyriausy- 
>ė atšaukia Ei.senhovverio admi
nistracijos patvarkymą, kad ka- 
ių šeimų nariai užjūriuose bū- 
ų grąžinti namo.

1 d. Darbo departamentas pra
neša, kad sausio mėnesį krašte 
buvo 5, 400,000 bedarbių.
13 d. Iš Kongos provincijos Ka
tangos praneša, kad Kongo buv. 
ministeris pirmininkas Patrice
aimuha užmuštas tariamai vie 

nos giminės negrų, kai jis ban 
lęs ;>abėgti.

Kovas

I. d.. Vyriausybė įkuria “taikos 
korpusą,” kurio nariai pasiža
da dirbti atsilikusiuose kraštuo- 
e ir padėti jiems kelti jų ūkį, 
veikat ingumą. kultūrą

2 d. Amerikos katalikų bažny- 
ios vyskupai reikalauja iš fede

ralinio iždo pinigų savo parapijų 
mokykloms.
2 d. Kongo vadai Tananarive 

mieste sutaria tvarkyti savo ša
lį federacijos pagrindais su pla
čia atskirų sričių autonomija.

i3 d. Amerikos vyriausybė iške
lia planą padėti Pietų Amerikos 
kraštams kelti jų ūkį ir gyven
tojų gerbūvį.

8 d. Portugalijos kolonijoj An
goloje sukilimas plečiasi, por
tugalai siunčia ten daugiau ka
riuomenės.

Balandis

3 d. Amerikos vyriausybė kalti
na Kubą už “revoliucijos išdavi
mą” ir kviečia Kubą nutraukti 
jos ryšius su Maskva. 
i2 d. Rusų kosmonautas Gaga- 
rin apskrido raketoje žemę vie
ną kartą ir padarė pirmąją er
dvės kelionę.
17 d. Kubos politiniai emigran
tai bando įsiveržti į Kubą ir 
ten nuversti Castro diktatūrą. 
Bandymas nepasisekė. Amerika 
rėmė bandymą ginklais ir pata
rimais.
22 d. Prancūzų kariuomenės ka. 
kurie vadai Alžerijoj kelia maiš
tą prieš Paryžiaus vyriausybę 
Po kelių dienų maištas susmu
ko.
26 d. Konge centralinė vyriau 
ybe laike derybų dėl Kong< 
.onstitucijos areštuoja Katan 
gos provincijos vadą čiombę i. 
šlaiko jį areštuotą kelias savai 
tęs.

Gegužės

5 d. Amerikos astronauta 
Sheppard pakyla į erdvę kelion 
minutėm ir laimingai nusilei
džia žemėn.
14 d. “Laisvės keliauninkai' 
rasiniai maišyta keleivių gru-

pė) Alabamos valstijoj, Annis- 
ton mieste buvo užpulta rasistų
15 d. Pietines Korėjos kariuo
menės kai kurie generolai nu 
.erčia žmonių rinktą vyriausy 
l>ę ir įveda krašte karišką dik 
uitu ra.
6 d. Ženevoje prasideda 14 val

dybių konferencija Laoso neu 
tralumui užtikrinti. Konferen
cija ir dai»ar dar kalba.
17 d. Kubos ('astro siūlo mainy 
ti jo paimtus į nelaisvę kubie 
čius į traktorius ir buldozerius,

Liepa

2 d. žymus Amerikos rašytojas 
Ernest Hemingway, Nobelio do- 
anos laureatas, nusišauna šau

tuvu.
8 d. Sovietų diktatorius Chruš
čiovas skelbia, kad Sovietų Są
junga stiprina savo karo pajė
gas, didina karišką biudžetą, 
ulaiko kariuomenėj numatytus 

paleisti karius.
19 d. Tarp prancūzų ir Tuniso 
prasidėjo kautynės dėl Tuniso 
as i mojimo išvaryti prancūzus 

iš Bizerte tvirtovės Tunise.
21 d. Antras Amerikos astro
nautas Grissom pakyla į erdvę 
rampam laikui. Nusileidžia Į 
ūrą.

25 d. Prezidentas Kennedy skel
bia, kad Amerika stiprins savo 
saro pajėgas, nes Berlyno kri
zė aštrėja.
31 d. Anglijos vadas Macmillan 
skelbia, kad Anglija bandys įsi
jungti į Europos muitų uniją. 
Kurios branduolį sudaro šešios 
Europos valstybės.

Rugpjūtis

DEKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS 

IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 

NAUJŲJŲ METŲ PROGA.

Pirmon vieton prezidentas 
stengsis, kad kongresas pri
imtų įstatymą apie senų. .
žmonių gydymą iš socialinio r°dys noro vesti daugiau 
draudimo fondų (senatvės mažiau savarankišką nuo 
ensijų fondų). Prieš tą įs- Maskvos politiką, 

statymą griežtai protestuoja Amerikos tikslas 1962 m. 
gydytojų organizacija ir bus stiprinti Atlanto Bend
eri vačios draudimo kompa- ruomenės valstybių glaudės
imos, kurios iš žmonių drau- nį bendradarbiavimą ir iš- 
limo nuo ligos ir kitokių laikyti Azijos, Afrikos ir 
lelaimių daro didelius pel- nepriklausomybę, 
ius. 1 pietų Amerikos valstybių

dargi su komunistinėmis 
valstybėmis, kurios rodo ar

13 d. Jungtinių Tautų karo pa- > 16 d. Mirė Sam Rayburn, atsto- 
jėgos Konge pradeda kautynes vų rūmų ilgametis pirmininkas, 

7Q-__ _ XZ_ A---- —-pnes natarigus
negali laimėti ir pasirašo karo 19 d Amerikos karo laivų de- 
jaliautas. monstracija ties Santo Domingo
17 d. Vokietijos rinkimuose dr. miestu Dominikonų respubliko-
K. Adenauerio krikščionių de- je sutrukdo buvusio diktato- 
mokraų partija pralaimi daugu- riaus Trujillo šeimos grįžimą 
mą parlamente. į valdžią su kariuomenės pa-
18 d. Jungtinių Tautų generali- galba.
nis sekretorius Dag Hammars- 27 d. Vėl prasideda Ženevoje 
<jold žuvo lėktuvo nelaimėj jam derybos dėl atominių ginklų 
Krendant pasirašyti karo P»-' bandymų uždraudimo, bet iš 

pirmų žingsnių užsikirto dėl ru-

< d. Sovietų kosmonautas Titov 
erdvėje apskrido aplink žemi, 
25 kartus ir saugiai nusileidžia 
:emėn. Titovo sveikatai kelionė 
pakenkusi.
3. d. Komunistai suvaržo kelio- 
ę rytinėj Vokietijoj į Berlyno 
niestą, kad sumažintų bėglių 
kaičių, kurie bėga nuo komuni

stų į Vakarus.
25 d. Brazilijos prezidentas Ja
nio Quadros pasitraukia iš savo 
vietos be platesnio pasiaiški
nimo po 8 mėnesių prezidenta- 
imo.

laubas su Katangos vadu Čom- 
e. šiaurinėj Rodezijoj.

29 d. Sirijoj armija sukyla 
ir atskiria Siriją nuo Jungtinės 
Arabų respublikos (Egipto). 

Spalis

tugsėjis

1 d. Maskva sulaužo didžiųjų 
valstybių susitarimą nebedaryti 
atominių ginklų bandymų ir 
pradeda bandyti visą eilę galin-

sų nenoro pripažinti tarptauti
nę kontrolę.
2$”d. Sovietų laikraštis “Izvie- 
stija” atspausdino to laikraščio 
redaktoriaus pasikalbėjimą su 
prezidentu Kennedy. Tai pir
mas toks atsitikimas.

Gruodis

1 d. Kubos Castro pirmą kartą 
prisipažįsta, kad jis yra komu- 
nistas-leninistas, “priešingas as
menybės kultui.”
4. d. Tanganaika įstoja į JT or
ganizaciją ir yra jau 104-tas 
tos organizacijos narys.
5. d. Katangoje JT organizacija 
atnaujina karą prieš Katangos 
kariuomenę ir tik po dviejų sa
vaičių ir mažų laimėjimų karas 
(aprimsta.
16 d. Prezidentas Kennedy lan-

< 1 d. Prezidentas Kennedy pra- 
leša, kad jis siunčia generolą 
i. Taylor susipažinti su padė
liui pietiniame Vietname, kur 
omunistiniai “partizanai” išvy
to vis didesnę venklą.
6 d. Maskvoje prasideda 22-ras 
ovietų komunistų partijos su- 
ažiavimas, kuriame priešingu- 
..ai tarp rusų ir kinų komuni- 
tų iškyla viešumon.

50 d. Rusai šiaurėje prie Nova- 
ja Zemlia išsprogdina galingą, 
virš 50 megatonų (virš 50 mili
onų tonų TNT sprogstamos me
džiagos galingumo) bombą, ne
žiūrint į daugybės mokslininkų
ir taikos šalininkų prašymą nuo k°si Venecueloje, paskui Kolum- 
tokios bombos sprogdinimo su- hijoj, visur iškilmingai ir šir- 
silaikyti. i dingai pasitinkamas.
30 d.. Maskva siiilo Suomijai d- Indijos karo pa.iėgos įsi- 
“pasiderėt i" dėl bendro gynimo- ver^® 1 Portugalijos kolonijas

gų atominių bombų. Neutralių- į si prieš tariamai gresiantį vo- Indijoj ir jas per 3 dienas užka- 
jų valstybių konferencija nedrį- kiško imperializmo pavoju. riauja.
sta pasmerkti Maskvos už lau- 31 ,| Stalino lavonas nakties 19 d. Indonezijos prezidentas 
žymą susitarimo dėl sulaikymo metu išmestas iš Lenino mau- Sukamo įsako mobilizuoti karo 
atominių ginklų bandymo. zoliejaus ir sudegintas, o pele- Pajėgas karui prieš Olandijos
3 d. Prezidentas Kennedy ir an- nai palaidoti prie Kremliaus 1 valdomą Naująją Gvinėją.

sienos. 24 d. Irako diktatorius gen. Ka-
ssim vėl užsimena, kad Kuwait 
turi priklausyti Irakui. Anglija

3 d. Burmietis U Thant išrink- tuoj pasiuntė keletą karo laivų 
tas JT organizacijos generali- į Persijos įlanką.

10 d. Stipri audra siaučia Tex- n'u sekretorių į vietą žuvusio 29 d. Prezidentas de Gaulle pra- 
as pakraštyje, pusę miliono gy- Hammarskjold. neša, kad jis greit ištrauks

daugumą prancūzų kariuomenės

gių vadas Macmillan siūlo ru
sams sulaikyti atominių bombų 
bandymus ir tęsti derybas dėl 
galutino a-ginklų uždraudimo. 
Rusai pasiūlymą atmeta.

lapkritis

j ventoju išdangenta į krašto gi- 7 d. Rinkimuose demokratų par 
“KELEIVIO” REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA lumą. Aukų labai mažai. tija laimi svarbias pozicijas.1 iš Alžerijos

t



Puslapis antras KELEIVIS. SO. BOSTON

I Naujus Netus
Naujų Metų proga ne tiktai mirtini eiliniai žmonės 

pasikeičia geriausiais linkėjimais, bet ir valstybių vadai 
nesigaili pasiųsti vieni kitiems glėbius geriausių linkėji
mų, kurie skamba gana širdingai, nors ir siunčiantieji ir 
linkėjimus gaunantieji žino, kad jų vertė yra visiškai 
maža. Veidmainiavimas vis dar tebėra aukščiausia išmin
tis valstybių santykiuose ir, pavyzdžiui, Chruščiovo “šir
dingi” linkėjimai tiek kinų komunistams, tiek ir Wash- 
ingtonui nieko neapgauna ir vargu net nori apgauti, nes 
siuntėjas gerai žino, kad jo žodžiai seniai psverti.

Po linkėjimų ir pasikeitimų širdingomis telegramo
mis valstybių vadai šiais naujaisiais metais turės eibes 
nesusipratimų ir iš Rytų valdovų pusės matysime didelių 
pastangų “pasveikintus” Vakarų vadus apstatyti, išmes
ti iš Berlyno, išprašyti iš Azijos ir Afrikos sričių ir jokių 
būdu neįsileisti į Maskvos nuosavybėn patekusias Euro
pos Rytų ir Centro kraštus, nes ką Maskvos valdytojai 
įsideda į savo kišenę, tą jie skaito savo šventa nuosavybe.

Ar Vakarų vadai, tiek pat “širdingai” pasveikinę 
Kremliaus valdovus, bandys juos diplomatinėm ir kitokio
mis priemonėmis krapštyti iš Kremliauss pavogtų sričių, 
nesame tikri, tik norėtume to palinkėti Vakarams.

KAINOS PAMAŽU KRINTA

Darbo statistikos įstaigos viršininko padėjėjas Kob- 
ert Myers rodo nubraižytą kainu kreivę, kuri lapkričio 
mėnesį nukrito viena dešimtąja procento. Jis spėja, 

kad ji dar nukris ir gruodžio mėnesį.

PŽVALG A Be kraujo lašo

ibuvo tautininkai. Taip? Iš 
to seka, kad jie yra atsako- 
mingi ir už Lietuvos negyni
mą, kada rimtas pavojus ša
liai grėsė iš Sovietų pusės. 
Jie yra tie judoiiai, kurie 
Lietuvon nepriklausomybę 
be šūvio, be vieno kraujo la
šo atidavė Maskvai!

Jonas Našliūnas su tuo tu
rėtų surinkti, nes jis pripažį
sta, j°g perversmininkai a- 
tidavė valdžią tautininkų 
partijai, o todėl jis pats ir 
kiti tautininkų vadai turi 
nešti atsakomybę už krašto 
išdavystę pavojaus valan
doje.

Žinoma, J. Našliūnas ge
rai žino, kad ‘patriotai” ka 
rininkai visą laiką žiūrėjo 
tautininkams į nagus ir jų 
valdymą kontroliavo. Tas 
pats J. Našliūnas paveldėjo 

į vieno karininko nušauto 
į tautininkų vado L. Norei
kos riebią klijentūrą ir gerai 
žino, koks žvyginimasis ėjo 
tarp tautininkų ir karininkų 
dėl to žmogžudžio nubaudi
mo.

Nr. 1, Sausio 3, 1962

Naujieji Metai
Atėjo nauji metai, link

sma diena žmonių gyveni
me, nors kodėl ji linksma, 
paaiškinti nelengvąa.

Greičiausia todėl, kad 
žmonės vienas kitam nesi-

jganizuoti žmonės sugebėjo 
reikalą sutrtikdyti.

Reikia tikėtis, kad šiais 
metais reikalas pajudės iš 
vietos, nors spėjant iš nemo
kamo senųjų žmonių gydy
mo priešininkų triukšmo,

... rv -• • i žmoniškumo laimėjimas ne-gaxh gerų linkėjimų. O šiaip užtikrintas.J Be stip-

JnaUrik^tž\Sd^kaTštai dariresnio visuomenės spaudimo 
vienais metais pasidarėme • 
gudresni, nes senesni...

Nauji metai yra laikas ir

; vyriausybė vargu ir siais 
metais prikalbins kongresą 
priimti įstatymą dėl senų 
žmonių gydymo iš socialinio 
draudimo fondų.

AMERIKA REMIA 
SOCIALISTUS?

žval-

pas- 
” kad

Komunistų “Laisvė 
kelbė “didelę paslaptį, 
esą Amerikos vyriausybė 
remianti Europos socialis
tus. Tą ji daranti per Cen
tralinę Žvalgybos Agentūrą.

“Laisvė” gruodžio 29 d., 
1961 m. rašo:

tas Amerikos Centrinės 
gybos Agentūros!”

Komunistų plepiai “Lais
vėje” pakėlė didesnį klau- 

- simą, negu jie patys sugeba 
jį suprasti ir kitiems paaišr I

Chicagoj Neo-Lithuania “Patriotai karininkai, gen. Po-
studentų korporacija, su sa- VI!° l’l^haviciaus vadovauja- ? - „ • A tai . mi, be kraujo praliejimo. įvyk-vo garbes nariu P. Plecha- dę preversmą ir išgelbėję respu- 
vičiu, minėjo 1926 m. gruo- blika.” ' .
džio Jonas Našliūnas, vienas iš

režimo ryškesnių 
numazgoja tauti-

Neo-lituanai turi “garbės” fašistinio‘
kinti. Jie pasakoja apie ČIA nar? Plechavičių, tas yra vi- parazitų>

sai tv arkoje, taip jiems ir nįnkus nuo perversmo atsa- 
reikia, kad Dovbor-Musnic

“Vienas mūsų veikėjas pri
siuntė mums iškarpą iš ‘Phila
delphia Daily News.” Tik gaila, 
kad nepaduota data. Veikiausia 
iš paskutinių dienų laidos. Bet 
tai, kas toje iškarpoje pasaky
ta, turėtų nuskambėti po visus 
pasaulio kampus. Pasakysime: 
mus nustebino.”

visokių baisiausių istorijų ir 
net tvirtina, kad ji “yra at- ^mia, nau ^vour-musiuv- ikomybės; girdi> perversmą Viešpatavimo, 
likusi tūkstančius ir tukstan- kl° Je^onų porucmkas pa- padarė “patriotai karinin- Perversmo
čius kitokių kiaulysčių” (ša- Puost^ J1! fašistinę seimyne- ■ jr paskui valdžią per-

Faktas yra, kad po gruo
džio 17 d. perversmo Lietu
vos faktiškoji valdžia buvo 
karininkijos ir jos pastatyto 
Smetonos rankose (po Val
demaro pavarymo), o tau
tininkai buvo diktatūros at
rama visuomenėje ir riebiai 
pelnėsi iš sauvalės režimo

visokiom sąskaitom suvesti.
Biznieriai skaičiuoja savo 
pelnus ar nuostolius, tą pat : 
daro ir politikai, kurie per
žvelgdami pereitus metus,' 
ieško juose įspėjimų dėl ■ kuris į dvi dalis padalytame 
naujųjų metų staigmenų ir' pasaulyje yra lyg koks pik- 
nemalonumų. Daug kuo tuo • tas vėžys. Santykiai tarp 
atžvilgiu pasidžiaugti netu- , totalitarinės diktatūros ša- 
rime. 1961 metais “du pa-’lių ir demokratinio pasau- 
sauliu”—Vakarų ir Rytų, lio negerėja. Jie ir negerės, 
gyveno nuolatinėj nesantai- kol diktatūros kraštai sva- 
koj ir mėtėsi kaltinimais,' joe visą pasaulį atversti į 
įtarinėjimais, ginklavosi ir i savo tikėjimą ir į paklusny- 

kad nemalonios bę didybės manija sergan-

Kaip šaltasis karas?
Gyvename šaltąjį karą,

Iškarpa be 
nuskambėti “•

lia jos suruošto įsiveržimo 
į Kubą ir U-2 lėktuvų skrai
dymo virš Sovietijos). Išei
tų, kad ČIA >Ta kokia tai 
baisi įstaiga, kuri tik kiau- numeris, 1961 m.): 
lystes peri. Tai, žinoma, ne
subrendusių vaikų pasaka. . Jonas

.Geresnio garbės nario Į daVg tautininkams. Bet Jo- 
; jie tikrai nėra verti.

Tame minėjime, pagal 
Clevelando “Dirva” (148

pirmas kalbėjo filisteris 
Našliūnas. Jis pabrėžė

datos turėtų 
•po visus pasau

lio kampus.” Ką gi ta iškar
pa sako? Nagi, sako kvaily
stes, kokių dabar visokie 
dešinieji ir fašistuojanrieji 
žmonės sugalvoja apsčiai. 
Ana, John Birch draugijos 
vadas sugalvojo, kad bu
vęs prezidentas Eisenhovver 
esąs sąmoningas komuniz
mo agentas, kiti panašūs iš- 
pūstgalviai sugalvoja pana
šius kaltinimus ir visi tokie 
dalykai patenka į spaudą.

“Laisvės” paskelbta nau
jiena buvo sugalvota dviejų 
žurnalistų: Bobert S. Allen 
ir Paul Scott. Jie rašo, kad 
jų žiniomis naujasis ČIA 
viršininkas, tikrindamas sa
vosios įstaigos reikalus, su
sekęs, kad ta įstaiga remian
ti Europoje socialistus. Štai

Kaip Sovietu Rusijos poli- klaidą. kurią daugelis darą teig- 
‘ dami, jog tautininkai įvykdętinė policija ir šnipinėjimo 

įstaigos su galvbe agentu,
gruodžio 17 d .perversmą. Ne 

_ _ tautininkai, o Lietuvos kariuo-
taip ir Amerikos šnipinėji- menės patriotai karininkai tą| 
mo istsaiga vykdo vyriau- ^rsmą. be kraujo lašo, įvyk-
sybes pav estus darbus irda- paimti valstybės vairą į savo 
ro juos vyriausybės nurody- rankas.
tais būdais ir duotomis “Steigiamajame seime iš 112 
priemonėmis. Kai politinių atstovu krikščionys demokratai
emigrantų įsiveržimas į Ku- įja dauguma, galėję nepaisyti 
bą nepavyko, prezidentas respublikai kenksmingu tauti- 
J. F. Kennedy pasiėmė visą
atsakomybę už tą nevykusį 
žygį, o prezidentas Eisen- 
hower savo laiku pasiėmė 
atsakomybę už lėktuvų U-2 
skraidymą virš Sovietijos.

tinorai

mų mažumų reikalavimų. Bet 
perversmo metu buvusiame tre
čiajame seime krikščionys de
mokratai iš visu 85 atstovu te- , ,
turėję tik 30. valstiečiai liaudi- neolltuanų, kad 
ninkai 22, socialdemokratai 15, 
žydai 3 ir lenkai 4. Kad sudary

ką bolševikų 
tai sako:

‘Laisvė” apie

“ ‘Pavyzdžiui, McCone buvo 
pritrenktas sužinojęs Europoje, 
kad Centrinė žvalgybos Agentū
ra suruošė arba finansavo be
veik kiekvieną didesnę tarptau
tinę socialistą konferenciją, lai
kytą tame kontinente per pasku
tinius 10 metą/ ”

Pabraukė tą “naujieną” 
Maskvos gizeliai iš ‘Laisvės* 
pastogės ir kad nebūtų abe
jonių, jog jie teisingai cituo
ja iškarpą be datos, jie pa
duoda ir anglišką tekstą, 
kuris skamba taip:

“ ’For instance, McCone was 
shocked to leam in Europe that 
the ČIA promoted or financed 
nearly every major Internatio
nal socialist conference held on 
the continent during the past 
10 years.’ ”

Iš to be datos ir be jokio 
patikrinimo dedamo dalykė
lio “L.” redaktoriai daro 
tokias išvadas:

“Vadinasi, ir neseniai Europo
je įvykęs socialistų Antrojo in
ternacionalo suvažiavimas, ku
ris dar kartą iškeikė socialisti
nius (suprask: komunistinius, 
Red.) kraštus ir jų politiką, ir 
kurio pareiškimus su tokiu ma
lonumu atspausdino lietuvišką 
menševiku ‘Naujienos’ ir ‘Kelei

m j-i 4-rr* « ,. ., ,, , tų reikiamą daugumą valstiečiaiTodėl ČIA politika yra liaudininkai susiblokavę su so- 
tik vyriausybės politiką ir, i ciaidemokratais, žydais ir len-
deja. Amerikos vyriausvbė kais- .^>a?taro?i?s mažumos ir ta- 

-pę tikrieji Lietuvos valdovai. 
Pradėta visur steigti lenkiškas 
mokyklas. Paleisti iš kalėjimų 

Anglijoj, Vokietijoj, Lietuvai kenksmingi nusikaltė
liai. Vincas Čepinskis ir Vladas 

buvę geri lietuviai, bet 
negalėję nieko padaryti. Lietu
va atsidūrusi mirtiname pavo
juje.

į socialistų judėjimą Euro
poje žiūri skersai. Rinkimu 
metų
Italijoj ir kituose kraštuose, }
Amerikos vyriausybė mažai b oze a 
ir tebandė slėpti savo sim
patijas Anglijos konserva
toriams, Vokietijos Adeną- '
eriui, Italijos krikščionims Tokias nesąmones gali 
demokratams ir t. t. Niekur kalbėti tik visiški neišmanė- 
socialistai nebuvo remiami, Hai arba šmeižikai. Mūsų 
geriausiame atsitikime jie Mizaros, Bimbos, ir Jonikai 
tik buvo toleruojami, o gen. jungia savyje ir neišmany- 
Eisenhoweris net paleido mą ir norą šmeižti socialis-
nenmtų prasimanymų visą 
gniūžtę prieš Švedijos soci
alistus.

Tokia yra Amerikos po
litika. Ji yra klaidinga, nes 
kovoje prieš totalitarinę 
komunistų diktatūrą remtis 
“privačios iniciatyvos” ir 
amerikoniško kapitalizmo 
šalininkais daug kur yra ne
rimtas dalykas. Ypač toki 
žliba politika yra kenksmin
ga ūkiškai atsilikusiose ša
lyse, kurios visos daugiau ar 
mažiau linksta į valstybės 
tvarkomą ūkį.

Todėl tik “Laisvės” neda- 
kepę redaktoriai gali rimtai 
imti pletkus ,kad Amerikos 
ČIA, taigi Amerikos vyriau
sybės įstaiga, remia Euro
pos socialistus.

Be to, remia kaip? Nagi, 
organizuoja socialistų inter

tus, todėl jie tokias išvadas 
ir daro. Tuo tarpu Interna
cionalo konferencijas ruošia 
stiprios nacionalinės parti
jos (anglų, vokiečių, pran
cūzų ir kt tautų), kurioms 
joki išmalda iš Amerikos ar 
ko kito nėra reikalinga, ne
kalbant jau apie tai, kad 
tos konferencijos ir kongre
sai ne kažin kiek ir kainuo
ja. “Laisvės” plepiai ir pa
tys parodo, kad jiems šmei
žimas terūpi, nes jie ir Ame
rikos socialistus įrašo į ČIA 
finansuojamųjų skaičių. Jie 
savo savo išprakaituotam 
melui duoda antgalvį:
"Kas finansuoja Amerikos ir 
viso pasaulio socialistus”

Bet pačiame tame rašiny
je Amerikos socialistų visai 
ir neužsimena, nes ir tie du 
reporteriai Allen-Scott nie-

viu,’ buvo suruoštas ir finansno- nacionalo konferencijas!

stipnnosi,
Į staigmenos neištiktų.

Kaip su bedarbiais?
Naujų Metų angoje Ame

rika su pasitenkinimu žiūri 
į savo ūkišką gyvenimą. 
Ūkio negalavimai, kokius 
turėjome prieš metus laiko, 
šių metų pradžioje yra už-

minėjime kal
bėjo ir “generolas” Plecha
vičius. Jis sakė, kad perver
sme buvę ir kraujo, tik ne dirbtuvės dirba,nas Našliūnas teikėsi užmir

šti, kad neolituanai ir net 
kai kurie ateitininkai stu
dentai perversme dalyvavo 
ir atliko maurų darbą. Jo
nas Našliūnas užmiršta, kad 
ir Smetona su Smetoniene 
prie perversmo ruošimo ak- 

josi, noi’s pervers-
metu sėdėjo namuose 

ir laukė geių žinių iš “tėvy
nės gelbėtojų.”

Įdomu pats faktas, kad 
žymus tautininkas nesigi
ria perversmu, bet tą ‘garbę’ 
atiduoda Plechavičiui “pat
riotui.” Nei J. Našliūnas, nei 
vėliau pats P. Plechavičius 
nepainformavo jauniklių 

patriotas”
Plechavičius į perversmą 
atėjo tiesiai iš kalėjimo ka
rininkų paleistas, 6 kalėjime 
jis sėdėjo už—žmogaus pri
mušimą. . .

“Patriotai” karininkai 
padarė perversmą ir “pak
vietė” tautininkus paimti 
valdžią. Vadinasi, nuo tos 
perversmo dienos už Lietu
vos valdymą, gynimą ir vi
sokį tvarkymą atsakomingi

munistų ilgas prasimanymų 
liežuvis turėtų būti ir “L.” 
Skaitytojams matomas.

Atrodo, kad R. Mizara, 
neseniai ragavęs skanių ra
gaišių tarybinęj Lietuvoj, 
pradeda Į viską žiūrėt ragai
šio akimis, o todėl ir pape
rėjo tokį kvailą dalyką.

Tuo tarpu klausimas dėl 
Amerikos vyriausybės pa
žiūrų į socialistus yra rimtas 
ir naujoji Amerikos vyriau
sybė jau siūlo ir net reika
lauja, kad P. Amerikos ša
lys, kurios gauna Amerikos 
paramą, vykintų įvairias so
cialines reformas. Aišku, 
kad tokias reformas gali vy
kinti tik tų reformų šalinin
kai, pirmon galvon socialis
tai. Taip, pavyzdžiui, yra 
Venecueloje, kurią prezi
dentas Kennedy neseniai 
lankė. Be reformų pinigai 
skirti kitų šalių ūkiui kelti, 
duos tik progos tukti tiem, 
kurie ir taip yra riebūs. O 
reformas vykinti gali tik re
formų šalininkai, kuriuos ir

žmogaus, o arklio. . . ir jis 
“iš savo kišenės” turėjęs su
mokėti 300 litų “drožkės” 
savininkui už karininkų kaž
kaip sužeistą arklį.

Reikia manyti, kad Ple
chavičiaus “apmokėtas” ar- 
klva npolituanu sueicoie bu- 
vo viso toTeikalo “linksmoji 
dalis,” tik galima abejoti, ar 
arklio savininkas gavo iš 
Plechavičiaus nors laužtą 
dvylekį. Greičiausiai arklio 
savininkas gavo tiek pat. 
kiek rašantis šias eilutes ga
vo už karo cenzūros leistą, 
bet Plechavičiaus visvien 
sukonfiskuotą žurnalą—di
delio “patrioto” špygą__

0 vis dėlto kraujo perver
sme būta. Po perversmo 
Kaunas pasipuošė raudonais 
plakatais, kuriuose su Ple
chavičiaus parašu buvo skel- 
bama, kad sušaudomi keturi 
komunistai už perversmo 
ruošimą .. . Padarę perver- 
biama, kad sušaudomi 4 
keturius komunistus, kurie 
tada perversmo neruošė . . . 
šita žmogžudystė Plechavi
čiaus ir Clevelando “teisė
jo” sąžinės nevargina, bet 
jaunieji, tegu ir neolituanai, 
turėtų žinoti, kad žmonių 
šaudymas be kaltės, dargi 
jei šaudomieji būtų ir komu
nistai, yra žmogžudystė.

Po komunistų sekė social
demokratai, liaudininkai ir 
kiti opozicijos žmonės, ku
rių kraujas pjechavičiams ir 
į jį panašioms padugnėms 
gal tik juoką kelią, kaip ir 
to arklio kraujas, bet mūsų 
tautos netolimoj istorijoj 
yra didelė nelaimė ir garbės 
žmogžudžiams nedaro.

J. Našliūnas sąmoningai 
ir akiplėšiškai meluoja, kad 
prie Griniaus valdžios Lie
tuvą valdę trys žydai ir 
keturi lenkai. Jis pats žino, 

Praėjo 35 metai, Lietuva 
jau 20 metų ‘bolševizacijos’ 
pavojuje, o liūdni “patrio
tai” Chicagoje vis dar gi
riasi, kaip jie demokratinę 
respubliką nužudė ir įvedė 
Lietuvoje pardavikišką dik
tatūrą.

ga
mina visokias gėrybes, ša
lyje “prosperity,” tik vienas 
dalykas drumsčia žmonių 
nuotaiką—didelis bedarbių 
skaičius, kuris labai palen
gva mažėja ir dar tik lau-

tiems Maskvos - Pekino val
dovams. Prieš vergijos pa
vojų tenka ginkluotis, tenka 
telkti sąjungininkus, kaity
tis ir visam tam dar galo ne
simato.

Viena viltis pasirodė pe
reitais metais tai plyšys tarp 
rusų ir kinų komunistų, ku
ris, jei jis didės ir eis pik- 
tyn, gal su laiku sumažins 
pavojų ir leis Vakarams len
gviau atsikvėpti.

Kaip augs ir piktės nesan
taikos vėžys bolševikiškame 
pasaulyje šiandien dar ten
ka tik spėlioti, bet plėšikiš-kiama, kad ga šių metų an- L gitarinės diktatūros

troj nusėi kiek žvmiau su- ; liga y i a nua urjvuna ii ■»<* »jaimažės.
Nedarbas darosi chroniš

kas reiškinys. Gamyba kyla,
bet bedarbių skaičius nema- jei ateil.anda dvi ar
zeja. Atrodo kad tam tik- Jd i ^da trynimasis b.
ia žmonių dalis yra lyg pa- aiž „eišvengia-
smerkta nuolatiniam nedar- ma/ Toks tJ imaais d/bar
bui, Jie tun gyventi is vai- . . bolševikiškame
dzios teikiamų pašalpų, bet , - 
jų gyvenimas liūdnas, lyg ir e
visai be ateities. Taip yra

1 pagyti maža tėra vilties. 
Kiekvienoje diktatūroje

valdžia susimeta į viršūnę, o

pa

ko apie tai nesako, čia ko- reikėtų remti. J. Jni.

dėl technikos pažangos, da
bar vadinamos “automaci- 
ja.” Mašinos pakeičia žmo
nes ir išmeta į gatvę nema
žai gamintojų. Toks tech
nikos žengimas pirmyn vy
ko visą laiką, oet dabar jis 
ypatingai ryškus ir atsiradus 
naujoms, labai painioms 
mašinoms, darbo rankų pa
reikalavimas mažėja ir da
lis norinčių ir galinčių dirb
ti žmonių stovi prieš netik
rą ateitį.

Tuo klausimu susirūpino 
darbininkų organizacijos, 
apie tą kalba ir vyriausybės 
žmonės, bet kol kas mažai 
kas daroma tam klausimui 
išspręsti. Gal naujais metais 
bus kas daugiau daroma. Ti
kėkime.

Kaip senųjų gydymas?
Šalia kelių milionų bedar

bių mūsų gyvenimo džiaug
smą gadina neišspręstas me
dicinos pagalbos klausimas. 
Tas reikalas yra opus vi
siems gyventojams, išskyrus 
tik, palyginus, negausų pasi
turinčiųjų skaičių, bet ypa
tingai jis yra skaudus sene
snio amžiaus žmonėms, ku
rie gyvena iš menkokų pen
sijų. Kol sveikata tarnauja, 
viskas rodos gerai, bet jeigu 
tenka susidurti su liga ir la
bai brangiu gydytojų ir li
goninių patarnavimu, tada 
pasirodo mūsų socialinio

“Atsilikęs” pasaulis
Mes kalbame apie mūsų 

visokius trūkumus, kurie 
yra ir tikri ir nemalonūs. 
Bet ta proga tenka atsiminti 
taip vadinamo ūkiškai atsi
likusio pasaulio žmonių gy
venimą, kurs yra daug sykių 
skurdesnis ir už skurdžiau
sią mūsų gyvenimą. Skurde 
ir trūkumuose gyvena dau
gybė milionų žmonių ir jų 
gyv enimas vis labiau turi ir 
mums rūpėti. Turi rūpėti 
žmoniškumo sumetimais, 
turi rūpėti ir politiniais su
metimais. Padėti ūkiškai at- 
silikusiems kraštams gerinti 
jų gyventojų būvį yra žmo
niška pareiga, kaip padėti 
savo artimam nelaimėje ir 
varge turėtų būti kiekvieno 
žmogaus pareiga. O dabar 
prie žmoniškumo sumetimų 
prisideda ir kitokie sumeti
mai. Skurde gyvenančių ša
lių žmonės nebenori ten
kintis savo skurdžia dalia ir 
dairosi po pasaulį, kur gau
tų paramos, gerų patarimų 
ir pamokinimų, kaip mažin
ti savo skurdą ir vytis toliau 
pažengusius kraštus, kad di
delė nelygybė tarp tautų iš
nyktų.

Su tikslu padėti kaimy
nams Amerikos vyriausybė 
skatina “Progreso Sąjungą” 
su Lotynų Amerikos kraš
tais ir galima tik palinkėti, 
kad ta “Sąjunga” prisidėtų

draudimo didelis trūkumas, prie kaimyninių kraštų ūkio 
kuri vyriausybė žadėjo pa- ir gerbūvio kėlimo, 
šalinti, bet blogos valios or- J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
D-jos Seniems Žmonėms

Gelbėti susirinkimas
Gruodžio 14 d. buvo tos 

draugijos visuotinis susirin
kimas, kuriame daug triukš
mavo narys pridaręs or
ganizacijai visokių “zbit- 
kų“, bet susirinkimas j ji ir 
jo negausius šalininkus ne
kreipė dėmesio.

Kitų metų valdybon iš
rinkti'• pirm. Vincas Mitri
kas, vicepirm. Ignas Pigaga, 
sekr. Juozas Krasinskas, fin. 
seki-. Petras Kraunelis, ižd. 
Ona Joslin-Gataveckaitė, iž
do glob. Adelė Novosiadsky 
ir Juozas Glavickas, marš. 
Pianas Bernatavičius. Di
rektoriai : Jonas Dubickas, 
Ona Rakauskaitė, Marijona 
Kavaliauskienė, Juozas Nor- 
kaitis ir Rožė Veraitienė

Dabar griauna, 
bet pradės statyti

Šiuo metu griaunamas 
namas, kuris stovėjo Lietu
vių Piliečių Klubo namams 
statyti nupirktame sklype.

Dabartinėse Klubo patal
pose rodomas arch. Buckley 
paruoštas klubo namų pla
nas.

Mirė
Jurgis Degnis,66 m., Pau

lą Dereškevičienė ir Uršulė 
Kandratavičienė. Paskuti
nioji paliko liūdinčius sūnų 
prcf. Marianapolio kolegijoj 
Joną A. Kandratavičių ir 
dukterį.

Kalėdų išvakarėse mirė
t/-—•—•----------v_iri 70 _n azi mie ras vaiciuiis, <o m., 
Petras Kalanta 86 metų am
žiaus, Ono Šimkienė, Rožė 
Šimkonienė, buvusio Kelei
vio bendradarbio žmona, 
palikusi liūdinčius vyrą Ko
stą, 4 sūnus ir vieną dukte
rį-

Mirė Antanina Kairienė- 
-Navickaitė, 63 metų, per 
daug metų buvusi “City 
Lunch” savininkė, palikusi 
liūdinčius sūnų Juozą Kairi, 
Dėdės Šamo kaiuomenės 
majorą, brolį Praną Navic
ką, vietos veikėją ir muzi
kantą ir tris seseris.

Lai būna jiems lengva ir 
ramu visiems ilsėtis šios ša
lies žemėje.

Per 1961 metus Worces- 
tery ir apylinkėje mirė 140 
lietuvių, Mirusiųjų skaičius' 
kasmet didėja.

Perdaug sniego
Kalėdos tikrai buvo ne

malonios—reikėjo sunkiai 
dirbti, sniegą kasti, nes jo 
prisnigo 18, o kitur ir dau
giau colių. Sakoma, kad 
tiek sniego bebuvo prisnigę 
gal prieš 50 metų.

Buvo atsitikimų, kad vai

kai, atvažiavę tėvų aplan
kyti, nebegalėjo grįžti na
mo ir turėjo nakvoti kelioli
ka asmenų mažame bute.

J. Šarkų ištiko nelaimė
Lietuvių karo veteranų 

posto vadą Juozą Šarkų, 41 
metų amžiaus, gruodžio 23 
d. ištiko didelė nelaimė. Jis 
važiavo kito asmens valiuo
jamame automobilyje, ku
ris Belmont ir Shrewbury 
gatvių kampe atsimušė į 
stulpą. Šali kui nuplauta de
šinioji ranka, sužalotos ir 
kitos kūno dalys.

Gaila gero vyro ir jo ma
žų vaikų.. Linkiu jam grei- 
.ai pasveikti.
Nauji lietuviai ugniagesiai

Ugniagesių viršininkas 
priėmė 12 naujų ugniagesių, 
jų tąrpe du lietuvius; Ed
vardą V. Marčiulaitį ir Ro
bertą Puišį.

J. Krasinskas

NEW YORK, N.Y.

Taigi ir kitais metais klu
bą tvarkys šios sudėties val
dyba : pirm. A. Kadsel, vice
pirm. A. Noreika, sekr. V. 
Kraus, fin. sekr. E. Verbe- 
lienė, ižd. J. Goodwillienė, 
marš. Rusela, iždo glob. A. 
Bubnienė ir Snirpūnienė, 
koresp. L. J. Stasiulis.

Moterų Klubo valdyba
Klubo 1962 m. valdyba yra 
šitokia; Pirm. Jennie Nevie- 
nė, vicepirm. V. Valaitienė, 
sekr. A. Snirpūnienė, fin. 
sekr. P. Krausienė, ižd. J. 
Goodwillienė, maršalka A. 
Balmanienė, iždo glob. Ona 
Šimkienė, O. Statkevieienė 
ir L. Bartušienė.

L. J. Stasiulis

OBERLIN, OHIO.

Mirė R. Sidzikauskienė
Giuodžio 25 d. mirė ilgai 

sirgusi Regina Sidzikauskie
nė. Dar caro laikais ji moky
tojavo Lietuvoje, vėliau iš
tekėjo už Vaclovo Sidzi
kausko, ilgamečio Lietuvos 
diplomato. ...

Jos vyrui ir kitiems arti- «r?*cla“ Pasveiktų, 
miesiems reiškiame gilią I Dr. Maurukas ir 30 zmo- 
užuojauta. ‘ na la.bal malonus zmo-

nes, jie ir man su dukra,
MIAMI, FLA.

W. Bukšnio mirties metinės

NAUJAUSIOS KNYGOS

JI .MOKA IR LOŠTI

Shell v Barui iš Los Ange
les laimėjo sky r vijas. Vy
ras ją kaltino, kad ji nelo
šia bridžo popiečiais, bet 
kažin kur vaikšto, ji teis
me įrodė, kad moka korto
mis lošti. Teismas jai davė 
skyrybas, pripažino teisę 
auklėti sūnų. o vyras turės 
mokėti po $>00 mėnesiui 
sūnui išlaikyti, žmona galės 
vaikščioti kur ji nori ne tik 
popiečiais, bet ir naktimis.

Yakavonis, Bristol, Conn.; J. 
Smilgas, Grand Rapids, Mich.;

Po 75 centus: B. Jestremskas. 
Cleveland, Ohio; E. Diglis, \Y. 
1 alm Beach, Ela.; P. Mekšrū- 
nas. Montreal, Canada; A. Lalis, 
So. Boston, Mass.

Po 50 centu: A. Yerashuns, 
Bvrton, Ohio; C. Slavin, Altą. 
Janaua; J. Stanislovaitis, So. 
^o.rton, Mass.; Mrs. M. Girti, 
ainaica, N.*Y.; Mrs. Sinion, So. 

Boston. Mass.; Anna Zalpis, Ja- 
niaica. N. Y.; Y. Burdulis, 
W*oodha\en, N. Y.; E. Kalit, 
..ask., Canada; P. Budreik, Ver
dun, Canada; P. Baranauskas, 
uridgeport, Conn.; P. Tama
šauskas, Detroit, Mich.; E ran
dės Sirutis, San Diego, Calif.

Po 25 centus: J. Jarusavičius, 
Easthampton, Mass.; Victoria 
Tomalitis, Nevvark, N. J.; A. 
Smolenski, Napa, Calif.; Mrs. A.

DETROITO NAUJIENOS
Vėl mtysim Karolio tetą I Išrinkta nauja kuopos va-

Ateinantį šeštadienį, sau-l^1* Iriems metams, 
šio 6 d. Ukrainiečių namuo- ,ulent- Atikas Balčiūnas
se (Martin ir Michigan gat
vių kampe) bus dar kartą 
suvaidinta labai juokinga 
komedija „Karolio teta“.

(Mike Balchunas) — pirmi
ninkas, Vincas Rastenis — 
sekretorius, Pianas Bronskis 
—iždininkas (perrinktas) ir

Šis veikalas Detroito Mėgė-į *^uį>z^s žudžius oigani- 
jų Sambūrio buvo statytas;zat01 lus (Penmktas).

Malonu priminti dar, kad 
dvejus metus kuopai pirmi
ninkavęs A. Sukauskas ouvo 
vyras, kokio kuopai tikrai 
reikėjo! Energingajam ilga- 
mečiui p-kui a.a. Justinui 
Pilkai mirus, kai kurie bu
vome puolę i apatiją, nes 
manėme, kad kuopos reika
lai pakriks. A. Sukausko su
manumas, tolerantiškumas,

prieš porą metų ir sulaukė 
nepaprasto pasisekimo. Da
bai- tas pats sambūris vaidi
nimą pakartos. Režisuoja 
Zuzana Arlauskaitė-Mikšie- 
nė. Po vaidinimo, kaip 
Įprasta, bus šokiai ir vaišės. 

Čia reikia pabrėžti, kad 
latuzis, Parry Palmyra, N. J.; j vakarą ruošia jaunimas — 
Alis. J. i Kuinus, ( III. i i •— i x • ty — • •
M. Green, Nonvood, Mass.; M^.J“1^ skautai. Rengėjai mus 
Balinskas. VVorcester, Mass.;
A. Greška, Hudson. Mass.; J.
Listavitch, Utica, N. Y.; J. Wa- 
lent, Stoughton. Mass.; VV. Mit
chell, Montreal, Canada; 1. Ma
linauskas, Greenport, N. Y.; T.
Lazickas. Cleveland, Ohio; J.
Markūnas, Cranford, N. J.; L. 
žekanis, Cleveland. Ohio; A. Po
cius, Rockford, 11!.; F. Bush- 
man. S. Ashburnham, Mass.;
J. Striska, Ont., Canada; A. Ci- 
žauskas, Buffalo, N. Y.; Mrs. M.
Parkevich. Dania, Ela.; Mis. A.
Grigas, E. Cleveland, Ohio; S.
Lignugaris, Elizabeth. N. J.; A.
Kaunas, Brockton. Mass.; J.
Staugas, Baltimore, Md.; J.
Greičiūnas, VVorcester, Mass.;
M. Radzevičius, Springfiekl, III.;
Z. Knystauskas. Darby. Pa.; G.
Dambrauskas iš Muskegon.
Mich.; E. Vaivil, Ont., Canada;
A. Pareigis, E. Millinocket. Me.;
J. Brazauskas, Detroit. Mich.;
L. Kimont, Hagaman, N. Y.:
Mrs. A. Kunda, Seattle. VVash.:
M. Tatarunas, Lavvrenee, Mass.;
A. Butkus. Sao Paulo, Brazilija;
G. Peik, Racine. VVis.; K. Joni
ką^ Phila, Pa.; Mrs. J. Cuprin- 
skas, Chicago, III.; J. Gaigalas.
Sudbury. Canada; A. Dereška.
Custer, Mich.; A. Petravičius,
Baltimore, Md.; J. Pličvaitis,
VVilkes-Barre, Pa.; M. Baylus,
Trumbull, Conn.; A. Strickis,
Arlington, Mass.; K. Krauzaitis.
Manchester, Conn.; Anna Son
gaila, Harrison, N. J.; Pauline 
Sabalis, Richmond Hill. N. Y.;
Mrs. D. Evans, Rockford. Ilk;
A. Sylvester, Nevv Britain. Ct.:
J. Shopes, Phila, Pa.; K. She- 
reiva, Sudbury, Canada; K.
Macke, Chicago, Ilk; V. Marti
naitis, Manister, Mich.; A. Gu- 
rin. LaCrosse. Ind.; W. Mickus,
Montreal, Canada; M. Petraus
kas, DeKalb. III.; J. Kasper,
Nevv York, N. Y.; C. Pusinsky,
Baltimore, Md.; M. Grinka,
Ocala, Ela.; VV. Krauchalis. Tor
rington. Conn.; I. Anskaitis,
Baltimore, Md.; A. Deldon,
Greenport. N. Y.; J. Drazdis,
W. Hartford. Conn.; A. Micke- 
vich. Brooklyn, N. Y.; G. Kup
činskas. Ontaria. Canada; Mrs.
P. Urban. Holyoke. Mass.

Mrs. M. Kalasausky iš Det
roit. Mich. atsiuntė smulkiais.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin
gą ačiū!

informuoja, jog ir salė bū
sianti išpuošta jūreiviškai, mokėjimas su visais gražiai 
Kad skautukai turi skonį ir sugyventi, kuopos ne tik nė 
lakią fantaziją, žinome iš. kiek nenusmukdė, bet dar 
jų rengiamų „Kaziuko mu
gių“, užtat ir tikime, jog jie 
tikrai „jūreiviškai“ pasiro-

padidino ją keliais nariais 
(kas lietuviškose organiza
cijose šiais laikais laoai rė

dys. Tikime, kad visuomenė ta!). Tikime, kad ir nauja-
sis pirmininkas kuopos rei
kalus gražiai tvarkys. Nors 
amžiaus naštos slegiamas, 
bet M. Balčiūnas turi ilgų 
metų veikimo patirtį.

Oficialiajai susirinkimo 
daliai pasibaigus, šeiminin
kai Balčiūnai visus gražiai 
vaišipo.

Sudominti prašomi pasi
žymėti svarbiausius LSS 116 
kuopos adresus:

Mike Balchunas, 10334

į jaunimo parengimą gau
siai atsilankys. Dažnai, daž
nai girdime šūkį „jaunimas 
mūsų ateitis“ ir aimaną 
"jaunimas nuo mūsų tolsta“, 
įrodykime, kad jaunimą rė
mime, supantame ir kad be
dejuodami patys nuo jo ne- 
tolstame...

Vaidinimo pradžia 6:31) 
vai. vakare.

Ar turėsime 
Lietuvių namus?

Serga dr. J. Maurukas
Mūsų apylinkėje mažai 

tėra lietuvių, todėl ir nau
jienų iš jų gyvenimo retai ■ 
tepasitaiko, šį kaitą galiu j 
šį tą pranešti.

Buvo susirgęs dr. Jonas 
Maurukas, jam buvo pada
ryta sunki skilvio operacija, 
po kurios jis tiek pasveiko,
kad galėjo pradėti dirbti. - . n e .. . ,.
Taciau gal būti per greitai, fortU Conn.; A Minkaitis, pa
stojo į darbą, nes Vėl pasiju- , ton, Mass.; V. Repecka, St. Pe- 
to blogai ir jau buvo gana tersburg, Fla.; M. Krivickas, 
pavojingoj padėty. Šiuo me- Ontano’ c,an - 
tu jo sveikata gerėja ir rei-' P° $L50: J. Kazlauskas, Wa-
kia Jink4tL k*‘Ldaktaras PAiu.^Se;!

J. Schultz. Woodhaven, N.Y..
Po $1.25: Norvaišai, Ocala,

Fla.; A. Jaras. Hartford, Conn.; 
C. Petkunas. Phila.. Pa.; Rose 
Buches, Denver, Colo.; Mrs. Po- 
lianski, Baltimore. Md.; Mrs. i T. Smith. Montreal. Can.; A.AV Clu . I■ anoj r*, tt. x njin įTvavn, ic* , . j
Bunker. Mexico, Maine; .J. Ste- 
panavičia, Titusville, Fla.; Rose 
Chenkus, W. Hazelton, Pa.; Ma-, 
ria Elbe, Great Neck, N.Y.; P. j 
Žygelis. Tevvksbury, Mass.; A. j 
Antanavičienė, Ookville, Conn.;Į

praeitą vasarą nukentėjus 
eismo nelaimėj, ištiesė drau
gišką ranką ir daug kuo 
padėjo.

Dr. Maurukas gyvenaSukako metai, kai mirė 
William Bukšnys, malonus' Oberlino kaimynystėje — 
žmogus, daug sielojęsis dėl i Elyria mieste, kame turi
Lietuvos likimo, rėmęs visus 
gerus lietuvių visuomeninius 
darbus ir laukęs, kada at
eis diena, kurią jis galėtų 
aplankyti savo dvi seseris ir 
kitus gimines laisvoje Lietu
voje. Deja, likimas kitaip 
lėmė.

Čia liko liūdinti žmona

gražų namą. Pas juos dažnai J. Ambrasas, Montreal, Canada; 
susirenka apylinkės lietu
viai ir mielų šeimininkų 
(Maurtikienė yra kilusi iš 
žymių Lietuvos teatro vai- 
dylų Kubertavičių šeimos) 
globoje maloniai jaučiasi.

Dr. J. Maurukas yra che
mikas ir dirba Elyria ligo-

Stella ir brolis, žmona su- ninėj, bet jam priklauso taip 
rengė Piliečių Klube meti-, pat ir kitos apylinkės ligo
nes, visi susirinkę buvo ge- ninės.

VT i - - - t - . • Aurora Avė., Detroit 4,Nore busimiems Lietuvių 
namams įsigyti jau suleito P vį^as Rastenis, 13711 
keliolika tūkstančių dolenų H „ Det|.oh 2g Mkh 
grynais pinigais, bet visas J

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Mięhelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

rai pavaišinti. Gaila, kad aš 
su sūnumi negalėjau daly
vauti.

Gražus Moterų Klubo 
banketas

Gruodžio 17 d. Moterų 
Klubas surengė gražų kalė
dinį banketą. Stalai buvo 
papuošti visokiais dzingu
liukais ir gėlėmis, vaišės bu
vo gardžiausios, davė net 
po „stipraus“ stiklelį.

Pasisotinus prasidėjo kal
bos. Kalbėjo Elena Verbe- 
lienė ir A. Kadsel, vėliau A. 
Kam ir A. Nonis padaina
vo. Programai vadovavo J. 
Nevienė.

Banketas baigėsi šokiais, 
pokalbiais ir alučio gurkšno
jimu.
Lietuvių Klubo susirinkimas

Gruodžio 11d. buvo Lie
tuvių Piliečių Klubo susirin
kimas. Iš pranešimo paaiš-

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, kėjo, kad kas mėnesį į klubą 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- įsirašo 30 ar daugiau narių.

R. Šilbajoris — daktaras
Pranas Rimvydas Šilba- 

. oris gruodžio mėnesį Co
lumbia universitete gavo 
daktaro laipsnį. Jis jau ke- 
inti metai dėsto rusų kalbą 

Oberlino kolegijoje.
Malonu, kad vis daugiau 

lietuvių siekia aukštojo 
mokslo ir net daktaro titulo. 
Tai ne tik tiems asmenims 
naudinga, bet ir visiems lie
tuviams. Iškildami ameri
kiečių visuomenėj, jie galės 
sėkmingiau ir Lietuvos rei
kalus ginti.

Al. 2.
Tėvo IR MAIKIO KRAITIS

J. Mockus. Nevv Era, Mich.
Po $1.00: M. Balchunas. De

troit, Mich.; li. Simokat, So. Bo
ston, Mass.; K. Ernest, Camb
ridge, Mass.; Mrs. J. Paskųs, 
Chicago, III.; S. Rapeinskas. 
Methuen, Mass.: J. Tamulaitis, 
W. Lynn. Mass.; L. Liepinai- 
tis, Montreal. Canada; -J. Var- 
nosky, Ontario. Canada: S. žem- 
gulis, Easton, Pa.; V. žukaitis, 
Providence. R. L; A. Buyavi- 
čius. Manchester. Conn.; A. Ma
jauskas. Haverhill. Mass.; A. 
Vabalas. Chicago. 11!.; E. Wy- 
tansky, So. Boston. Mass.; V. 
Witkowski, Poųuonock, Conn.; 
J. Kasper, Kenosha. VVis.; Mrs. 
N. Zaugh. Ho? Springs, Ark.; 
Mrs. M. Chiras. Miami. Fla.; 
J. Banikonis, \Vinnipeg, Man., 
Canada: K. Malta, Shirley, 
Mass.; P. Ekelevich, Newark, 
N. J.; S. žvirblis. Brooklyn, N. 
Y.; A. Vilėniškis, Dorchester. 
Mass.; S. Suslavich, Methuen, 
Mass.; C. Shopis. Trumball. Ct.: 
S. Mikelionis. Du Bois, Pa.: 
Mrs. A. Duoba. \Veilston. Mich.: 
C. Wasil. Clevelan, Ohio; A. 
Gantautas, Bridgeport. Conn.;
C. Puzacke. Thomaston. Conn.; 
Mrs. J. Kučiskis. Lovvell. Mass.;
D. Milius, Ontario, Canada; R.

“Keleivio“ Administracija

LIEPONŲ KAIMAS

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina.............  $1.00
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.

Tai vis at vykstantieji čia iš 
įvairių kampų nuolat apsi
gyventi.

Į kitų metų valdybą iš
rinkti visi senieji jos nariai, 
išskyrus vieną direktoriv 
Aleksyną, kuris nesutiko bū
ti renkamas, todėl jo vieton 
išrinktas J. Bartušius.

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $5.00: A. Glodenis, Cle- 
land, Ohio; A. Padvek. E St., 
Louis, III.; J. Kran, Freesoil, 
Mich. ($5,50);

Po $4,25: Mrs. A. Kowatsche- 
wsky, Bronx, N.Y.; V. Kulišius, 
Ontario, Canada.

P. Cypas, Ontario, Can. $4.00.
P. Palapis, Watertown, Conn. 

3.25; J. Johnson, Easton, Pa. 
$3.00.

Mrs. M. Waitkus, Ocala, Fla. 
$2,75.

J. Bartash, Windsor, Conn., 
$1,75.

Po $2.25: B. Krušinienė, Chi
cago, III., A. Ramanauskas, Chi
cago. IU.

Po $2,00: P. Naujokaitis, 
Tampa, Fla.; G. Maiesky, E-

SK \NU

šitai našlaitei heždžionikei 
bananų pudingas tiek pati
ko, kad jai net akys “pra
švito“ paragavus.

Keleivio Nr. 51 str. "Bal
sas iš apačios“ per klaidą iš
spausdinta, kad Mykolas 
Sapiega kovoje su sukilu
siais bajorais Į nelaisvę pa
sidavė prie Lieponių kaimo, 
Valkininkų valse., o turėjo 
būti Lieponų kaimo.

Ką jis darytų?

čigono paklausė, ką jis dary
tų. jei jj išrinktų karalium.

— Aš pavogčiau patį geriau
sią arklį ir pabėgčiau.

reikalas buvo kuriam laikui 
Įklimpęs Lansinge, Michiga- 
no sostinėje. Mat, perka
miems iš čekų namams bu
vo panaikintas leidimas ba
rui. Tik po eilės mėnesių 
reikalą pavyko sutvarkyti ii 
baiui leidimą atgauti. Užtat 
atrodo, namų pirkimui pa
skutinė kliūtis bus pašalinta.

Ši sekmadienį, seusio 7 d.. 
12:30 vai. perkamų namu 
patalpose (Buttemut ir Till
man gatvių kampe) namu 
pirkimo iniciatoriai — Da
riaus-Girėno Klubo vadovy
bė — šaukia būsimų akci
ninkų (šėrininkų) susirinki
mą. Bus galutinai išaiškin
tos namų pirkimo sąlygos, 
renkama akcininkų valdyba 
(iš žmonių, jau davusių šim
tinę, ar bent šimtinės dali 
arba tų, kurie šimtinę duos 
susirinkimo metu), svarsto
ma, atitinkamai pataisoma 
ir priimama jau paruošta 
konstitucija. Kviečiami at
silankyti ne tik jau įnašus 
davusieji ar tvirtai nuspren- 
dusieji duoti, bet ir visi kiti. 
kurie domisi lietuvių kultū
ros centro įsigijimu Detroite. 
Ta proga bus galima perka
mus namus apžiūrėti nuo 
pastogių iki rūsio.

Nauja socialdemokratų 
valdyba

Pereitų metų gruodžio 
7 d. įvyko LSS 116 kuopos 
narių metinis susirinkimas 
O. ir M. Balčiūnų namuose. 
Pirmininkavo Antanas Sa-

Koncertuos kanadiškiai
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo Klubas šeštadienį, 
sausio 20 d., Ispanų salėje 
rengia šaunų vakai ą-koncer- 
tą. Programą atliks torontiš
kiai dainininkai — vyrų 
kvartetas, akompanuojant 
muz. St. Gailevičiui, solo 
dainuos Vaclovas Verikai
tis. Gyva programa užsitęs 
l’/j vai., o po to — šokiai ir 
vaišės. Progamos pradžia — 
3:30 vai. vakaro.

ALB radijo pusvalandis 
’Lithuanian Voice“ būna 
kiekvieną sekmadieni, kas 
mėnuo skirtingu laiku ir 
transliuojamas iš WCHB 
stoties, banga 1440. Sausio 
mėnesi transliacijų pradžia 
4J5 vai., o vasario mėn. 
1:45 vai.

Alfonsas Nakas

WALLASTON, MICH.

Serga A. Prunskienė
Adelė Prunskienė, 4 sa

vaites sirgusi namuose, prieš 
kelioliką dienų paguldyta 
ligoninėj.

Ligonė yra didelė Kelei
vio bičiulė, toks buvo ir jos 
vyras, kuris praeitą vasarą 
mirė.

Linkime A. Prunskienei 
greičiau pasveikti.

GERVĖ MĖGSTA DABINTIS

KNYGOS JAUNIMUI

JŪRININKO SiNDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina .......................................... $1.50

NAKTYS KARALISKIUOSE. Lio- x
I do Dovydėno apysaka. 168 psi įteikta Vasano 16-sios mine

Gervė, kaip pasakoja prof. T. 
Ivanauskas, daug laiko skiria 

I tualetui. Išsimaudžiusi ilgai ir 
kauskas. Įdomų pranešimą į rūpestingai tvarko kiekvieną sa- 
padarė neseniai iš Anglijos vo plunksnelę, kasydamasi sna

$2.00

pu čia po vienu, čia po kitu spar
nu. plėsdama uodegą, šiaušda- 
masi. purtvdamasi. Plunksnų 
tvarkymasis gervei svarbus ir 
esminis dalykas. Kai ji pabūna 
žmogaus rankose ir s isijaukia 
ios plunksnos, tai ia ičiasi ne

viu padėti. Buvo paskirta laiminga. Išsprukusi mogaus
25 dol. auka Altui, kuri busiran.k”. visų pirma nuodugniai 

. i pasipurto, išplečia ir paplazdena 
sparnais, o paskui jau ima sna-

jimo metu. pu tvarkytis visas plunksnas.

atvykęs, Ohio valstijoj apsi
gyvenęs, buvęs Anglijos lie
tuvių socialdemokratų dar
buotojas A. Zamžickas, nu
šviesdamas tenykščiu lietu
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Iš pavergtos Lietuvos
Žengiame j komunizmą, 

bet eilėse stovime
gi galima bus iš viso apkal-. 
tinti sovietinės literatūros 
supuvimą, rašytojiško nova
toriškumo užgniaužimą, li-

Prof. V. Lašas
J. Vlks

1>92 m. sausio 3 d. Pau- vidutiniai suvartodavo 160

Kur einama?
J. Vilt.

Taip rašo iš vieno di-
džiųjų Lietuvos miestų. Ja-7Ž‘hd7‘g^<ly- 
me ir duonos negali nust- ma 
pirkti eilėj nestovėjęs.
kartais ir stovėjęs nebegau
na.

Antis ten 3 rubl., 6 kiau
šiniai 1 rubl., pieno kvorta 
25 kap., šokolado kilogra
mas (du su penktadaliu 
svaro) 16 rubl. ir tai sunku 
gauti, nėra citrinų, džio
vintų vaisių.

kitur, suprask mažesniuo
se miestuose, padėtis dar 
blogesnė — brangiau ir sun
kiau gauti.

kalėdų eglutės uždraus
tos, bet leista Naujųjų Metų 
eglutės.
Solistei B. Grincevičiūtei — 

50 metų
(E) Lietuvoje lapkričio 

n.ėr. pabaigoje paminėta 
neregės dainininkės Beatri
čės Grincevičiūtės 50 metų 
sukaktis. Ji gimusi ir išau
gusi kaime. Dainininkę išau
gino dėdė, Įžymus muzikas 
Ė. Mlvnarskis, savo metu 
vadovavęs Varšuvos operos 
teatrui. Ji mokėsi smuikuoti 
ir skambint fortepijonu. Re
gėjimo Grincevičiūtė neteko 
jaunystėje. 1937 m. Įvyko 
jos dainavimo debiutas, kai 
ji per Kauno radiją atliko 
eilę dainų. 1944 m. Grince
vičiūtė Įsijungė į Valst. Fil
harmonijos Kauno filialą, į 
o nuo 1946 m. dirba kaip 
respublikinio radijo solistė.

Dainininkė turi nedideli, 
ber gražaus tembro lyrinį- 
KoIoratūrinĮ sopraną.

Pritarimo susirinkimai

pėje, Rokiškio valsčiuje, ū-kg. duonos, 52 kg. mėsos, 
Kii rinko šeimoje gimė VIa- apie 14 kg. Įvairių riebalų

mą pagal “kurpali“, parų 
jai Įsakius? Čia ir ateina i 
pagalbą "asmenybės kul
tas“. Jam galima viską su
versti, visiškai neminint, 
kad sovietinė santvarka at
ėmė iš žmogaus bet kokią 
kūrybinę laisvę.
Pabaltijo kraštų kp sudėtis

(Ei Atsižvelgiant Į tai. 
kad partinių konferencijų 
delegatai Fabaitijo respub
likose buvo išrinkti pagal 
partijos narių skaičių ir jų 
tautinę sudėti, galima pada
ryti kai kuriuos apskaičiavi
mus. Pavyzdžiui. Estijos ko
munistų partijoje estų yra 
61.5b , rusų 40' <, kitų tau
tybių 9' < ; Lietuvos kp — 
lietuvių 6b, rusų 20,9, kitų 
tautybių ll.lt. Latvijos 
Kompartijoj —latvių 51' - . 
rtisų 40' < ir kitų tautybių 
—9' <.

Jeigu šiuos skaitmenis pa
lyginti su 1959 metų gyven
tojų surašymo duomenimis, 
tai paaiškės, kad rusų tau
tybės piliečiai beveik išim
tinai via partijos nariai. Vi- 
sų Utvijos gyventojų skai- klauiimaiį 
ciuje rusai sudaro tik 2b,o 
nuošimčių, o rusų partijos 
nariu nuošimtis siekia net 
40.

Rusų Įtaka Pabaltijo ko
munistų partijose yra žy
miai didesnė, kaip parodo 
pateiktieji skaičiai. Labai 
daug Estijos, Latvijos ir Lie

čiąs Lasas. J is mokėsi Petro
grade. šv. Kotrynos katali
kų parapijos išlaikomoje 
gimnazijoje. Jos mokslą 
oaigęs, pradėjo Petrogrado 
universitete studijuoti gam 
tą. bet paskui persikėlė Į 
laitų, Estijoj, universitetą 
medicinos studijoms. Pirmo
jo pasaulinio Karo metu bu
co gydytoju karo . fronte. 
Karo audrom praūžus, apsi
gyveno Rokiškyje ir vertėsi 
gy dytojo praktika. Dar stu- 
lentaudamas buvo įsitrau
kęs Į visuomenini gyvenimą, 
palinkęs Į demokratus, ben
dradarbiavo moksleivių žur- 
i.aie "Aušrinėj“ ir rašinėjo 
Lietuvos Žinioms“. 
Apsigyvenęs Rokiškyje, 

.aip pat nepamiršo ir visuo
meninio bei politinio gyve
nimo. Uoliai dalyvavo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 
l inkimuose ir buvo išrinktas 
jo

Kai 1962 metai stuktelėjo; kartu padidėjo, 
i laiko duris, pravartu neto-. Veik toks pat vaizdas ir 
ūmoje praeityje pasidairyti, žemės ūkio srityje. Čia da- 
Kur einama lo mūsų margo- bai- vienas žemdirbys savo 
jo, di umstamo, sujauktojo pagamintais maisto produk- 
gyvenimėlio? Ar jis slenka tais gali pats išsimaitinti ir 
\ akarų link tvirtesnio ryto- dar 28 asmens jo darbo vai- 
jaus, ar jo šliaužiama Į ry- siais gali pramisti. O prieš 
tų tamsesnę dieną? 20 metų žemdirbys tik pusę

Maskvinių komunistų tiek pagamino, 
spaudoje visokie žinovai ra- Aplamai kalbant apie pra
šo, Įtikinėja, kad kapitalisti- gyvenimo kaštų pakilimą, 
mų kraštų kartu su JAV tenka pastebėti, kad labiau

__v —v laukia skaudi ateitis — ka- šia pakilo kaštai sveikatos
namų ruošos mokvklu moks- pūulistų turtai tolidžio auga. reikalams. Jei tiems reika
lo lygis nebuvo aukštas, nes ° darbininkija gremzda Į lams 1947-49 m. buvo išlei- 
joms trūko toje srityje ua- ^<u;dą: uždarbiai

ir dar kiek kitokių maisto 
dalykų. Per vieną dieną su
vartodavo 3,200 kalorijų. O 
štai Anglijos gyventojai ten
kinos 3,100 kalorijomis.

Lietuvoje nepriklausomy
bės metais veikė keletas va
dinamų namų ruošos mo
kyklų. Jose mokinės mokėsi 
trejus metus, o kurios jų te
buvo baigusios tik pradžios 
mokyklą — 6 metus. Bet tų

f
JAV Sov. S-goįj.
min. min.

Ryžių klg. 11 200
Jautienos “ 61 200
Žuvies “ 27 287
Sviesto “ 45 405
1 kiaušini 2 12
Bulvių Klg. 4 13
Kavos “ 61 985
Arbatos “ 94 1216
Cukraus ” 1 141
20 cigarečių 7 27

Čia tiktai kai kurie su-
gretinimai, bet ir jie sako,
Kad JAV darbininko padė
tis yra kur kas geresnė.

METROPOLITAS NIKO- 
LAI BUVO IŠ KAUNO

Iš Maskvos praneša, kad 
ten mirė metropolitas Niko-

T*’” ***• ^“’^ |laj, Maskvos patriarchas ir
mažėja, dziamas vienas doleris, da- vyriausias staviaiikii

pa
Akademi išsigelbėjimas tėra tik mui ir nenoras ar kas kita į- 

jai Įsteigti mitybos skvnų, ma>k\iniame komunizme? gyvendinti pilną socialiai) 
kur būtų mokslo šviesoje tas Pasidairykim. draudimą, pačių darbininkų
reikalas dėstomas ir tai sri- . ' demokratiniai tvarkomą,
čiai ruošiamos diplomuotos Kaip ir visose kultunn- • t geroĮęai pakilo; 
mokytojos bei ligoninėms gose, demokratijos pradais
diplomuotos šeimininkės, besitvarkančiose šalyse, taip ,. 

nariu. St. Seime priklausė ĮPr°f- VI. Lašas kaip vienas i* čia via kruopščiai veda- d ,og nesUgeįa geraį su_ 
v alstiečių Sąjungos ir So- »sumanytojų buvo pakvies-; ma visų gyvenimo sncių ? k tj mie|tuos€ jų žinioj 
eiaiistų Liaudininkų Sajun- tas Žemės Ūkio Akademijoj statistika Tos stat^ zi- esamį visuomenei ^Li-nau- 
eu fi akcijai. Buvo kelių St dėstyti mitybos fiziologijų, mos nei a nuo gyventojų autobusu DOžeminiu 
-čimo komisijų nariu Jis Vadžioje net buvo suabejo- slepiamos,jos viešai kasmet “ ,auto. požeminių 

[kaip St. Seime, taip ir Pi/jojęs. ar atsiras jaunuolių, skelbiamos. Statisukęsžinių >«j
įname Seime .na pasakęs | norinčių toje mokslo srityje rinkimu rūpinasi 
nemaža kalbų įvairiais specializuotis. Bet pasirodo, 

kad jau reikalas buvo pri
brendęs, norinčių jaunuolių ce). Jo surinktomis ir vie
toje srityje pasimokyti atsi- šai skelbiamomis žiniomis 
rado tiek, kiek jų reikėjo. Įtikinančiai Įrodoma, kad 

Tiesa, kai pradėta steig- JAV darbo žmonių uždar-

transportacijos išlaidos, san- 
100—145. Miestu val-

-vnvvjlj ...
kasmet 11 autobusų, požeminių 

lių, troleibusų.. Vadi-
_  JAV ^0. naši, darbininkija privalo

mercijo"s departamentas (U. rūpintis ir miestų savivaldy- 
S. Department of Commer- bi1 gyvenimu, jo tvarkomu

Kai Lietuvoje Įsikūrė uni
versitetas, Vladas Lašas bu
vo pakviestas ten dėstyti. Jis
domėjosi fiziologija ir žmo- - - . . .
gaus mitybos klausimais, Ui m°?Tkl°S5
ir universitete dėstė fiziolo
giją ir iš tos srities, kaip ir 
žmogaus mitybos, daug ką 
parašė. Universitete jis buvo

jie auga.
kai Žemės Ckio Akademi- pralenkdami pragyvenimoĮ 
joje Įsisteigė panašus moks- kylančius kaštus. Iš daugelio 
lo skyrius, tai kai kas pik- štai keletas pavyzdžių: 
tai tai pašiepė, girdi, klebo- Bendrai sumetus, vidurki

(E) Po partijos 22-jo su
važiavimo pasipylė „pritari
me“ ir „programos svarsty
mo“ mitingų, posėdžių, su
sirinkimų banga. Sovietinės 
Lietuvos darbo žmonės irgi 
priveisti tokiuose susirinki
muose pareikšti savo „mei
le ir pritarimą“ partijai bei 
jos politikai.

Vilniaus radijo praneši
mu Vilniuje Įvyko Lietuvos 
mokslų akademijos visuoti
nio susirinkimo sesija, ku
rioje buvo apsvarstyta nau
jai priimtoji partijos prog
rama ir numatyti Lietuvos 
mokslininkų uždaviniai Įgy
vendinant „komunizmą“. Ži
noma, kaip ir reikėjo laukti, 
mokslininkai „vieningai pri
tarė“ partijos programai ir 
pasižadėjo „vieningai“ da
lyvauti tolesnėje komunis
tines visuomenės sukūrimo 
veikloje. Kuris gi iš moksli
ninkų Lietuvoje išdrįstų ne
pritarti ar Įnešti bet kokią 
pataisą i partijas numatytus 
planus? Šalyje, kurioje „vis
kas galima“, neįmanoma 
paprasčiausias dalykas — 
laisvas savo minčių ir nuo
monės pareiškimas.

Teikiam pat iškilmingam 
posėdžiui buvo susirinkę ir 
I ietuvos rašytojai. Jų pasi
tarime buvo apsvarstytos vi 
sos galimos priemonės su
kurti naujus „giliai komu
nistinius“ kūrinius, kurie tu
rėtu auklėti Lietuvos liaudį, 
vadėtų jai Įskiepyti bolševi
kinę minti. Tarp kitko buvo 
nurodyta, kad lietuvių lite
ratūra ypatingai nukentėju
si po karo esant asmenybės 
kultui, čia, žinoma, buvo 
prasilenkta su gyvenimo 
tikrove. Vadinamoje sovie
tinėje lietuvių literatūroje, 
palyginti, nelabai daug kū
rinių, kuriuose būtų garbi
namas Stalinas. Tačiau kaip

į popus jis buvo Įšventin
tas 1914 m., tapo vyskupu 
1922 metais*, arkivyskupu— 
1935 metais ir metropolitu 
1941 metais. Jis buvo ištiki
mas komunistų diktatūrai ir 
pakartotinai yra rodęs savo 
lojalumą Stalinui ir komuni
stų diktatūrai. Stalinui mi
rus, jis padėjo vainiką ant 
jo karsto ir stovėjo garbės 
sargyboje kartu su Beria, 
Malenkovu, Chruščiovu. Ka- 
ganovičiu, Molotovu ir ki
tais bolševizmo vadais. Lai
ke karo prieš vokiečius me
tropolitas Nikolaj pravosla
vų bažnyčią buvo Įkinkęs Į 
tėvynės gynimo darbą, o po 
karo jis padėjo Stalino poli
tinei policijai sulikviduoti 
unijotų bažnyčią rytinėj Ga
licijoj ir visur rėmė Mas
kvos imperialistinę politiką.

1956 m. metropolitas Ni
kolaj lankėsi Amerikoje.

ūkiu, skirtu miesto gyvento
jams aprūpinti.

Dabar dirstelkim, kuris 
ūkiniu požiūriu yra prana
šesnis darbininkas: ar, anot 
rusų rašytojo, „geltonojo 
velnio“ šalyje — JAV, ar 
komunistinio rojaus šalyje 
—Sovietų Sąjungoje. Aiš
kumo dėlei tenka čia paštenam možiamns „easDadi- paėmus, 1947 m. pramonėstiivn& komunistu narti ios

narių tarpe yra žmonių, gn- nos fakulteto dekanas. nes . Bet ta pikta pašaipa daroinmko ketunasdesim- 
iš Sovietų Sąjungos. jjs vjenas pirmųjų moks- buvo paties gyvenimo Įveik- ties darbo valandų savaitės

ilgą lai- linjnku Lietuvoje susirūpi- ta. Ir kaimo žmonės pradėjo vidutinis uždarbis buvo 54
tautybę ; no žm6gaus mitvbos fiziolo- nusivokti, kad gerai paga- į doleriai ir 14 centų. 1961 m 

gija ir aplamai Lietuvos mintas maistas, tinkamai darbo valandos turėjo palin
Savo tikrosios tautos atsto- fmoniu mitvba. Jis vienas iš maisto produktai konser- kimo mažėti ir uždarbis pa-
vais jie būna tik esant rei- f., kinko dnnmpnis vuoti, žmogaus mitybą atpi- kilo iki 94 dol. Imant atski
kalui. Lietuvos vietų. Eina. Jei jis tvarkingai, lai- .ai daria,sritimfas darbinin-

Po didžiojo ’ valymo” ųaj p žmonės kaime maitina- ku.ir tinkamai pagamintą kas odininkas 1947 m per 
1959 metais Latvijos kp ė- sj j0 tam darbui paruošti maistą valgo, jo suvalgo ma- savaitę uždirbo 41 dol. 66 
mė pastebimai vyrauti ru- studentai ii- studentės vasa- žiau’ apsaugo savo sveikatą cent. Tai buvo mažiausias 
sai, visa partijos politika ros p. žiemos metu įvairiose nuo ivairi4 negalavimų ir uždarbis iš visų kitų profesi- 
čia vedama rusų arba pu- į ietuvos vietose buvojo ir neužsiaugina bereikalingų jų darbininkų. 1961 m. to 
riau rusų. Kiek geresnė tau- ,.jnk0 )nc-aĮ prof yi Lašo rieba,Mr kuriuos tenka nėšio- paties darbininko alga paki- 
tinių atžvilgiu padėtis yra išdirbtą“ lentelę žinias. Tai
sietuvoje ir Estijoje. buvo naujiena Lietuvoje ir

ŽŪSIU

Jie visi gyveno ten 
ką, ir šiandien jų 
nustatyti iš viso labai sunku.

renkamas

patingai daug irisų kon- tokio rimto darbo, kaip žmo- 
jentruojama Rygoje. \ isi gaus mitvbos pažinimo, pra- 
vadovaujantieji sluoksniai
Latvijos sostinėje yra rusų 
tautybės. Šis rusų partijos 
narių susitelkimas mieste 
paaiškinamas vis didėjančiu 
Rygos ūkiniu, administraci
niu ir kariniu vaidmeniu.
Ryga palaipsniui virsta la- 
oai svarbiu miestu Pabalty. 
lau daugiau kaip metai Bal- 
ijos kalinės apygardos vir- 
rininkas generolas puikiuin- 
<as Gusakovskij yra I>atvi- 
os kp ck biuro naiys (Vice- 
admirolas Počupailo yra 
Lietuvos kp ck narys). Paly
ginti labai didelis kp na
rių skaičius Rygoje leidžia 
daiyti išvadą, kari šis mies
tas netolimoje ateityje Įgaus 
tokią pat reikšmę kaip ir 
caių laikais.

džia. Pagal jo surinktus 
duomenis, juos sugretinus 
su kitų šalių mitybos duo- 
merimis. Lietuvos žmonės 
maitinosi neblogiau, negu 
JAV, Kanados, Australijos 
ir kitu šalių gyventojai. 

Vienas žmogus per metus

Tai yra vienas iš didžiųjų žiausia tais metais uždirbo 
prof. Vlado Lašo nuopelnų, tekstilėje — 54 dol. 54 cent. 
Jis pirmas pradėjo Lietuvoj 1947 m. angliakasys už 
savarankų žmonių mitybos į savaitini 40 valandų darbą 
tyrinėjimą, jis pirmas susi-; gavo 66 dol. 59 cent., o 
rūpino moksliškai tą klausi- 1961 m. — 112 dol. 85 cent. 
mą nušviesti. ir jo darbo valandos šiek

Deja, kai prasidėjo Lietu
voje antrojo pasaulinio karo 
pasėkoj okupacijos, tas mi-, kad 
tybos darbas buvo numarin- dą. 
tas — dingo namų mošos o štai kaip kilo pragyve- 
mokyklos ir Žemės Ūkio A- nimo kaštai. Bendrai sume- 
kademijoje panaikintas tas tus,ką 1947-1949 m. buvo

ir jo darbo valandos 
riek sumažėjo.

Užteks ir tų pavyzdžių 
turėtume bendrą vaiz-

bėti, kad Sovietų Sąjungos 'čla buvo suorganizavę
duonos, svogūnų, bulvių Į jį. demonstracijas New 
kainos yra propagandinės, p or^e b * Philadelphijoj. Bu
jos mažesnės už savikainą. vo. kalbų, kad jis 1949 me- 

Statistikos šviesoje štaišviesoje 
kaip tas reikalas atrodo.

Kad nusipirktų duonos 
kilogramą, tai yra du su 
penktadaliu svaro, JAV 
darbininkas turi dirbti 12 
minučių, Sovietų Sąjungo
je—19. O kiti pavyzdžiai 
yra tokie :

tais išvadinęs popiežių Pi
jų XII antikristu, bet. čia 
Amerikoje žurnalistų už
klaustas, jis atsisakė įtvir
tinti ar paneigti tai.

JAV yra daugiau namų su te
levizija, negu su vonia, nes pir
mųjų yra 88 procentai, o antrų
jų tik 85 procentai.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA I

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

p,us-

Didžiosios valstybės Jungi. 
Tautu Saugumo Taryboje turi 
veto teisę. Sovietu Sąjungą ta 
teise jau pasinaudojo 99 kartu.-. 
Prancūzija 4. Anglija ir Kinija 
po vieną kartą, o JAV — nė 
vieno karto.

GAVOME NAUJA 
ŽODYNU

LINKSMINA KARIUS

Hawajietė šokėja linksmina 
Kanados karo laivo karias, 
sustojusius Pearl Harbor 
uoste laike manevrų.

skyrius ir iki šiol neatgaivin
tas.

Prof. VI. Lašas ir dabar 
pavergtoje Lietuvoje dirba 
fiziologijos srityje. Jis yra 
Lietuvos Mokslo Akademi-

galima iš maisto nusipirkti 
už vieną dolerį, už tą 1961 
m. jau teko mokėti vienas 
doleris 21 centas. Tai apy
tikriai maistas pabrango 2( 
centų. O darbininko uždar-

Lietuviškas angliškas žu-
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

ios narys ir profesoriauja • biai pakilo daugiau kaip 
Kauno Medicinos Institute. ’ vienu trečdaliu.

Žinoma, čia ne kurios 
nors esamos ar buvusios vy
riausybės ar kurio nors „ne
klaidingojo“ politikieriaus 
nuopelras, bet tai darbinin 
kų unijų kovos išdava.
O kaip per ta laiką atrodė 

pramonė? Ar ji smuko?
Jei 1947-1949 m. pramo

nės apyvartą laikysime bu
vus lygią šimtui,, tai 1961 
m. tas šimtas pakilo iki 169. 
O gumos srityje tas šimtas 
pakilo net dvigubai. Jeigu 
1947 m. elektros kilowat 
valandų buvo sunaudota, 
sakysime, 100, tai 1961 m. 
tas šimtas daugiau kaip du

Linkime jam ir toliau sėk
mingai mokslo darbą dirbti..

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių. s

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 

penki doleriai.

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 
apių» gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
įmerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
šeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, liet pirmutinė jos 
janga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
nūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi New 
Ymsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
.•ukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
iepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Pffsikalhffinrirc
Maikio sn Tfcvu

voje visi tiki, kad aitvaras 
.skaido oru ir nešioja visokį 

Į Į lobį. Lekia, lekia, nusilei- 
Į! džia ant stogo ir iškrato vi

sas gėrybes.
— O iš kui jis tų gėrybių 

gauna?
— Paima iš kitų.
— Reiškia, jis vagis, ar 

[ ne?
— Ne, Maiki, Lietuvoje 

niekas taip nemislina, ba 
[visgi niekas niekam nepra- 
i puldavo, nebent ant kermo- 
1 šiauš čigonas kumelę kam 
nujodavo, arba pusberniai 

[sūrį gaspadinei nudžiauda
vo.

— Jeigu aitvaras niekam 
nieko nepavogdavo, tai, tur
būt, niekas nieko iš jo ir ne
gaudavo, tėve. Gal ir paties 
aitvaro nebuvo.

— Būti tai buvo, Maiki, 
ba jo šposus visi matydavo. 
Jei katram pradėdavo ge
riau sektis gaspadoriauti, 
turėjo pinigų ir gražių gyvu
lių, tai bematant susiedai ir

Amžius, sveikata, gydimas
Per pereitus prezidento jiems ateiviams, vadina- 

linkimus buvo daug kalba-jmiems ”dipukams“. Štai 
ma apie nemokamų gydymu Naujienose skaitome gražų 

”valsų karaliaus“ Valeikos 
gyvenimo aprašymą. Šis bu
vo kompozitorius ir muzi
kantas Rusijoje ir Lietuvoje. 
Puikius orkestrus tvarkė. 
Po šio karo atsidūrė Ameri
koje. Abu su žmona dirbo 
valgykloje. Taupė pinigus, 
leido vaiKUs i mokslą. Nusi
pirko namus, gražiai apsi

aprupmimą senesnių žmo
nių, pensininkų, kurie yra 
virš bo. Jie buvo vadinami 
”senior Citizen“. Atrodo, 
kad daugumas Keleivio 
skaitytojų yra to amžiaus 
arba jie netolimoj ateityje 
pasieks to amžiaus. Taigi 
dauguma ir mūsų esame tie 
vadinami seniorai. Dabaiti-

L1ETUVOS ATSTOVO 
2OD1S

mas — karščiausias lietu
vių tautos per šventes ir

--------  kasdien troškimas.
Lietuvos atstovas Juozas Kantrybė, ištvermė ir ne- 

Kajeckas Kalėdų ir Naujų- palaužiama viltis tebūnie 
jų Metų proga per Amerikos mūsų ateinančių metų paly- 
Balso radiją tarė šitokį žodį dovai. Jie nuves mus į tei- 
į Lietuvą: šingumo Tėvų Žemėje
Mano mieli Tautiečiai Tėvy- triumfą.
nėję, | Anksčiau ar vėliau bus

Kalėdų švenčių ir Naujų- mūsų išauštantieji metai, 
jų Metų proga iš laisvojo Tai mano nuoširdūs tautie- 
pasaulio centro, VVashingto- čiams Tėvynėje šia proga
no, giliai nuoširdžiai jus linkėjimai.
sveikinu. į ---------------------------------

Švenčių proga mes apgai- URUGVAJUS
lestaujame esą vieni nuo ki
tų likimo atskilti. Mes lais
vėje švenčiame Šventes,

Florida—“šventas“ miestasnės valdžios buvo padalyti tvarkė ir abu į pensiją išėjo, 
pažadai “seniorus“ gydymu Atrodė, kad iš tų pensijų
aprūpinti. Bet...'pažadėsi— galės išsiversti. Ir vertėsi iki, . _. . .. -• ‘
patiešysi, neišpildysi — ne- ligos užklupo. Kai ėmė abu kais. LĮetVVOje; Mums siyrPu jaus nepriklausomybę iško-
sugriešysi“. Taip ir čia. Kol sirgti, daktarai, vaistai ir Prlsimintl, ka(l jums nelem- )vOtį padėjusi Santa Virgen
kas to gydymo nesimato, ligoninės viską suėdė. yia Jas. švęsti, kaip (sv. Mergelė), kurią lapkri-
Tačiau laiks nuo laiko se- Ir štai Naujienų korespon- slmt™ecla.ls J^s pratę buvo- čĮo 12 d. Floridos mieste
r.esnių žmonių gydymo pa- dentas a įplankė sergantį Va- me švę.stL - Todėl švenčh* vietos klerikalai, dalyvau-
dėties baisumas aikštėn iš- leiką. Jis buvo grąžęs iš H- ^nty^lU- ypatl,n,§ai Jant vyriausybės atstovams,

prisimenami.kyla* goninės, o žmona dar ten
Štai šio mėnesio pradžioje tebebuvo. Korespondentas

Mūsų kunigai pradėjo vi- 
kaip nepriklausomybės lai- 5US įtikinėti, kad Uitigva-

ir

— Maiki, aš noriu paša- lė šyla.“ O ar įspėsi, kas jo- 
kyti tau denkiu už prezentą. je buvo?
Nois laukiau kvortos šnap- — Na. o kasgi?
so, ale “Išeivija Lietuvių — šikšnosparnio galva, 
Amerikoj“ bus dar geriau, barsuko inkstas ir žiurkės 
ba labai nats knyga. Jau uodega.
tris vakarus gaspadinė manį — Nenuostabu, tėve. kad 
ją skaitė. Į jis norėjo ir aitvaro.

— Ar atsimeni, kas per-1 — Nu, aitvaras, Maiki,
skaityta? (nebūtų apgavystė, jeigu jį

— Maiki, aš visokių isto- galėtų teisingas žmogus par- 
rijų žinau, ale dar nebuvau duoti. Juk aitvarų ir Lietu- 
girdėjęs, kad kunigas Moc- voje buvo.
kus pardavinėjo katalikams — O kaip tėvas aitvarą su- 
velnius po 40 dolerių. Nu, pranti? 
tai kaip toki biznį gali už- — Aitvaras, Maiki, gali 
miršti? Arba kaip gali žmo- būti visokio šeipo. Paprastai 
gus užmiršti tokį faktą, kad jis oru laksto.
Susivienijimo seime viena — Ar tai paukštis? 
dvasiška asaba išsinešė vie- — Ne, Maiki, ne paukštis, 
no delegato čemodaną su Kartais jis lekia kaip sma-

usidėjęs. uniją, oenatorius nenjamm neturime Ko valgyti.
— Tai visgi ne faktas, tė- pirmininkavo. Štai ką Ar tai nėra šiurpu? Žmo-

ve, o tik tamsių prietaringų jie Išgirdo: . gus nebuvo tinginys, dirbo,
žmonių apkalbos. Jie prieš- , 1 ^Ul ke sa; taupė, namus įsigijo, ir štai
tarauja patys sau. Jie tiki, , I^aip gMiu užmokėti liga... Viskas yra nušluota, 
kad vienas tik Dievas gali daktaro sąskaitą $150, jei Toks likimas gali ištikti tiek 
žmogui padėti, bet kai tik ligoninės sąskaita po $22 senesnius ateivius, tiek nau- 
pamato, kad kam geriau se-1dięnab nuoma už butą $60 į jus. Lietuvoje sakydavo: 
kasi, jiems tuoj rodosi, kad j mėne^ui n dai reikia pa-1 „vieną avį kerpant, kitoms
jam padeda velnias. Aš ga
liu drąsiai tėvui pasakyti, 
kad nėra nei velnio, nei ait
varo, nei kitokių baubų.

— Jeigu taip, tai gudbai! 

J O.I. MANO IOU

valgyti, kai aš iš viso gaunu kjnkos dreba“. Taigi, skaity- 
Social Secunty čeki $60 bami tokius įvykius, ir mes
mėnesiui?“

| Helen Heriot 81 metų sa-

snapsu: kas su liepsnojančia galva,
— Tai yra tik mažmožiai, kaltais kaip deganti kačer-

tėve. Toj knygoj yra daug ga, o kai kada ritasi keliu 
įdomesnių dalykų. kaip ugnies kamuolys.

— Bet man, vaike, Įdomu — Aš, tėve, nenoriu tuo 
pasiklausyti ir apie velnius, tikėti.
Atsimenu, Saubostone irgi — Maiki, aš galiu pasiba-

maldose apvainikavo. Tose iškilmėse 
dalyvavo ir lietuvių katali- 

pi įsiminti nepakan- kų. Taigi Urugvajus jau tu
ri Karalienę Mariją (anks
čiau tik Šv. Mariją).

Tas vienos provincijos 
miestas — Florida tapo da
vatkų miestu. Seniau čia y- 
patingą rolę vaidino iš ki- 
,ui* atvežta San Cono statu
la, kui i kunigams buvo gero 
oiznio šaltinis, bet susipešus 

1962 metai — Maironio j Su statulos savininkais, ji

Tėvynėje atžvilgiu. Todėl 
mes pavergto lietuvio padė
tį sekame. Mes sielojamės 
jūsų dalia ir kintame, kad 
jums būtų lengviau, kad iš
auštų šviesesnis rytojus.

mėtai. Jūs ir mes jų bėgyje 
nekartą jį prisiminsime. Jis 
džiūgavo, kai tautų pavasa
ris padvelkė Karpatų kal
nais. Tai buvo pirmo j i kreg
ždė, pranašavusi mums ir 
lietuvių tautos prisikėlimą, 
“nes neveltui ji tiek išken
tėjo.“

Dabartiniu metu didesniu 
mastu ir greitesniu tempu 
tautos, kurios niekad nebu
vo nepriklausomos, gema 

Reikia užčiaupti tokių dak-1 nepriklausomam gyvenimui, t 
1 " " Kaip grybai po lietaus jų

skaičius Afrikoje didėja.!

galim sudre
bėti. Bet drebėjimas nieko
visi “seniorai“

nustojo “šventumo“.
Tada kunigai sumanė Šv.

Marijos vardu pabizniauti, 
paskelbti ją Urugvajaus 
nepriklausomybės iškovoto- 
ja. Jei jau ji kam ir padėjo,

ko: “Gyvenu tame pat bute nepadės. Reikia raginti tuos, 
25 metus. Dabar nuoma pa- kurie valdžion yra rinkti, 
kelta visu trečdaliu. Ture- kacj jje darytų, ką yra pa

“Dalykas labai papras
tas“, kaip velionis A. Vana
gaitis sakydavo. Keleivio re
dakcija Kizniui prikišo kas 
šiam nepatiko: jis pasiaiški
no, bet redakcija nedėjo. 
Įdėjo Laisvė. Šios redakcija 
prikišo Bakšiui kas šiam ne
patiko: jis pasiuntė pasiaiš
kinimą, kurio Laisvė nedėjo,' 
Įdėjo Keleivis.

Aplamai tarp Keleivio ir 
Laisvės skirtumas kaip tarp 
dienos is nakties, bet šiuo 
atveju ir Saliamonas kara-

jau santaupų, bet staigi šir
dies ligos ataka ir “medical 
bills“ nušlavė mano santau
pas. Mano buto savininkas

liūs skirtumo nepastebėtų, 
buvo toks biznierius, ką par- žyt, kad tas teisybė. nes redakcijos “kumš-
davinėjo velnius, ale jis ėmė į — Na, gerai, tėve, sutik- čiuojasi“ su oponentais ne 
tik po 25 dolerius. Mano se- jsime, kad aitvaras yra: bet pagal, kaip amerikiečiai sa- 
nas frentas Nalivočius irgi • pasakyk, kaip ji žmonės į kytų ’ markizo Queensbery 
susigundė aitvarą nusipirkti, vaizduojasi? Ar jis jų drau-; taisykles ir kerta ”below 
Kalbino ir mane prisidėti, gas, ar priešas? > the beit.“ Kumštynes gi pa-
ale aš pabijojau, kad neap- —Gali būti ir draugas ir čios redakcijos pradėjo, 
gautų. Nu, ir apgavo. Mano Įgali būt priešas, Maiki. Gali Pavadinti Kiznio ar Bak-
frentas užmokėjo 25 dole-Į būt visaip. Tas priklauso 
rius, o gavo tik patarimą, i nuo to, kaip kas ji priima.
kaip velnią prisišaukti 

— O kas reikėjo daryti? 
— Visų pirma. Maiki, rei

kėjo susigauti juodą katiną 
ir uždaryti skiepe, o vidur
nakty, kai tik dziegorius 
muša dvyliktą, reikėjo tą

— Ar ji reikia priimti?
— šiur, kad reikia. Jis pa

katiną sugauti, Įkąsti jam -udegins tavo auzą, ar kito-
3 kartus i uodegą ir šaukti 
velnią. Turėjo pasirodyti 
vokietukas, kuris darysiąs, 
ką tik jam paliepsi. Rokuo- 
jasi, būtų kaip ir aitvaras. 
Ale nieko neišėjo. Nalivo
čius padarė, kaip jam buvo

žadėję. Reikia eiti į tokius 
senato apklausinėjimus vi
sose vietose, kur tik jie yra.

pn\ eite miine pasirašyti ir,plepalus, kurie sako, 
jam atiduoti pensijos cčkį ( kafj įmonės nenori jokių 
uz praeitą mėnesi. O ši mė-. pakeitimų gydyme. Ir pa
nesi aš jau gavau iš šerifo Į 
“eviction notice“. Ką aš tu
riu darvti?..“

Tokių nurodymų buvo ga
lybės. Darbininkų unijų at
stovai ir labdaringų organi
zacijų vadovai oficialiai pa-' 
tvirtino senų žmonių sunkią 
būklę, kai jiems tenka su
sirgti.

Bet tai mes patys žinome. 
Štai neseniai rinkome pini
gus susirgusiam draugui J. 
Stilsonui. štai skaitome,

gerbti tuos, kurie supranta 
žmonių būklę. Berods, dak
taras Adomavičius Chica 
goję aiškiai pasisakė už gy
dymo aprūpinimą “senio
rams“. Garbė tokiam dakta- 

! rui.
Dabar beveik visos kultū

ringos valstybės turi gydy
mo aprūpinimą. Neseniai ji 
įvedė Kanada. Tik turtin
giausia pasaulio valstybė jo 
neturi. Dabar svarsto ivesti

šio atsiliepimus “šiukšlė
mis“ nieko nepasako. Lais
vę tik karsto lenta ištaisys, Į suomenini darbą, 
bet Keleivis gal galėtų pri-’ Likimas ne kitoks ir nau-

, j , o j ' toki gydymą “seniorams“. Okad draugas St. Srazdas su- ' R ^niorait darome?
sirgo ir .sveztas ligoninėn. ; dauguma laukiame, 
Tie žmones savo amžių čia kadgįaktarXi kitiems vilnas 
išgyveno. Savo jaunatvę, m(jms y.
kraštui atidavė. Pinigu re- ’ •, . , • siems ateina.sukrovė, nes daug dirbo vi- i A S ik

risiūlo pats. žinoma, jokio gjlaikyti kultūringesnių re 
agrymento nedaro, ale atne- j (įakcijų papročio — jei ką 
sa Į tavo trobą krūvelę pele- j Uolė, o šis jaučiasi netei- 
ru ir palieka. Jeigu tu tuos
selenus išmesi laukan, tai jis

ki kerštą padalys.
— O kas bus, jeigu pele

kų neišmesi?
— Nu. jeigu gaspadorius 

pelenų neišmeta, o gaspadi
nė dar išverda košės su la
šiniais ir padeda aitvarai.

sakyta: Įkando katinui i uo-itai jis toj stuboj apsigyvena
n Votinoe ibonrln iom ir m-urlorlo ribėti vicnVin oro-degą, o katinas Įkando jam 

i nosį ir ištrūko. Nepasirodė 
joks vokietukas.

— Atsimenu, tėve, ir aš 
tą atsitikimą. "Keleivyje“ 
buvo apie tai parašyta. Bu
vo paskelbtas ir to apgaviko 
vardas. Dėl to jis buvo pa
traukęs “Keleivį“ atsako
mybėn, bet kai reikėjo stoti 
teisman, pabėgo iš Bostono.

— Dabar. Maiki, tas mano 
frentas jau miręs. Buvo 
čiūdnas žmogus. Jis turėjo 
krajavą tabokierką iš berži-

ir pradeda nešti visokių gė- 
rybių: grūdų, mėsos, pinigų 
ir kitokio štofo. Ir kuo ge
riau ji šeria, tuo daugiau jis 
visko prineša. Jis geriausiai 
mėgsta košę su lašiniais, ale 
yja ir kiaulių ėdalą. Kaitą 
r aš ji mačiau. Lėkė padan

gėmis kaip smakas su ugnin
ga uodega. Jes. Maiki. lėk
damas oru jis visada žybčio
ja, ypač kai neša pinigus.

— Aš netikiu, kad tėvas 
matei lekianti aitvarą su 
degančia uodega. Gal matei

nės tošies ir. patauškinęs i į krintančią žvaigždę, 
ją piratais, vis sakydavo: — Okei, okei, Maik, tu 
“Šitoj tabokierkoj yra dide- gali sau netikėti, ale Lietu-

singai pultas, duok vietos 
pasiteisinti, jei pasiteisini
mas tonu kuriuo pultas. At-; 
simenu Dėdė šernas mėgda- > 
vo principą: Audiatur et 
altera pars (išklausyk ir kito 
pusę). Gal ir Kiznis jau 
mums yra prapuolęs žmogus 
su visu vežimu ir keturiais 
ratais, bet gal, vyriškai pa
bartas ir neatstumtas, savo 
klaidas išpažintų ir vėl “ge
ra kataliku“ taptų?

Proga leiskite pagirti Ke
leivio redakciją už Stasio 
Griežės straipsnį — man 
be galo Įdomus istoriniai-ge- 
ografiniu požiūriu. Kad taip 
būtų tokių straipsnių ir apie 
mūsų kolonijas Amerikoje, 
kurių visų gyvenimą S. Mi- 
chelsonas negalėjo savo 
knygoje aprėpti, ir kurių is
torija, neaprašoma, taip ir 
sunyks.

I Vyt. Sirvydą*
Įklimpau kaip musė Į parū

gas: nei suėsi, nei išlipt.

eai ispanų okupacinei vy
riausybei ir jos kariuome
nei,nes tada pusė Urugva
jaus buvo šventais vardais, 
dar ir šiandien užsilikusiais, 
pavadinta.

M. Krasinskas

KAS STALINUI 
BUVO MALONIAUSIANegalimas dalykas, kad tau

tų pavasario dvelkimas Af
rikoje paliktų nesupranta- 
mas Lietuvoje. Neįmanoma pel^0 planą, negailestingai 
prileisti, kad tautų pnsikė- atkeršyti ir tada ramiai sau 
limas būtų skatinamas Af- ej^į miegoti. Tai yra malo- 
rikoje, o senutėje Lietuvoje 
bujotų kolonializmo vergo
vė.

“Nužiūrėti savo priešą, 
labai rūpestingai paruošti

niausiąs dalykas gyvenime.“ 
Kas, kada ir kam taip 

kalbėjo, galite sužinoti įsi-Pastaraoju metu Jungti- .. veleivio j5leista knvra 
nių Tautų dėmesys atkreip- Š $
tas į nenoiTnalią padėti Ne
muno krašte.

Atkreipta, tarp kitko, jų

'Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą“.

Joje rasite bendrų žinių

PASIRUOŠIMAS

Aktorė Deanne Martin pa
siruošė pasitikti Naujus 
Metus ir “Įplakti” pati sau 
visus gerus apžadus, kokius 
ji padarė naujiems me
tams. Gera jai juokauti Sil
ver Springs, Kia.. kurorte.

1960 m. gyventojų surašy
mas rodo, kad JAV ištekėjusių 
moterų yra 3OO.(X)O daugiau, ne- 
;u vedusių vyru. Taip yra dėl

dėmesys Į tai, kad lietuviai Į aP*® apie jos pa-
blaškomi po plačiąją, bet dž5Į;.ltalP bolševikai paėmė 

valdžią ir joje jsistipnno, 
kaip jie tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt 

Y pač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

ne savą TĖVYNĘ“, tuo 
tarpu kai okupantas viso
kiais būdais rusina lietuvių 
tautą.

Palaiminta gaida Kalėdų 
angelų simfonijoj buvo ir 
tebėra — taika, bet taika 
tik geros valios žmonėms 
ir ne betkuria kaina. Taikos 
Princo Golgotos auka buvo

Savo krašte ir tvoros žydi.

to, kad daug vedusių vyru tuo teisingumui atstatyti. Taika 
teseka teisingumo Įgyvendi
nimą. Jis palaimino tuos, 
kurie teisybės ieško ir dėl 
jos kenčia. Teisybės ir tei-

metu tarnavo kariuomenėj už
sieny arba plaukiojo laivais.

GERIAUSIA DOVANA

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

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant“, kaina $6.00.

I Kipro Bielinio “Penktieji 
metai“, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

63 fi Rroadwav.
i So. Boston 27, Mass.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio įstaigoj 

šingumo savai tautai sieki-'už 50 centų.

“Keleivio” 19fi2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME J| 

U2SIŠAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 -metams pradedamas 

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

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS“

636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.
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JONAS K. ANDERSENAS

EGLUTE
(Tęsinys)

Ir tas dručkis pasakė pasaką apie vieną gulbę, kuri 
po ilgu vargų karaliaus pačia tapo. Vaikai plojo delnais ir 
šaukė: “Dar! sakyk dar!” Jie labai troško išgirsti pasa
kos ir dvylikos brolių, juodvarniais laksčiusių, bet tas sto
rapilvis nebenorėjo daugiau sakyti. Susimąsčiusi eglutė 
stovėjo ir tylėjo: miško paukšteliai niekuomet jai nesa
kydavo tokių gražių pasakų. “Kokių nuostabių daiktų 
esama tame pasaulyje!”—galvojo viena eglutė ir, gir
dėdama pasakojant toki rimtą žmogų, tikėjo, kad tai ti
kra tiesa esanti. ”0 kas dabar gali žinoti! Gal ir aš ka
da karaliene tapsiu !” ir eglutė vėl džiaugėsi, tikėjosi, 
kad kitą dieną ją taip pat kaišysią, puošia žvakelėmis ir 
žaislais, auksu ir vaisiais.

—Rytoj jau nebedrebėsiu!—galvojo eglutė.— Ry
toj tik savo gražumu grožėsiuos. Rytoj vėl išgirsiu pasaką 
apie tą gulbę, o gal ir apie tuos brolius, kurie juodvar
niais lakstė.

Ir visą nakti eglutė išstovėjo tylėdama ir svajodama.
Ryto metą vėl ims mane kaišyti—tarė sau eglutė.
Bet jie išvilko eglutę iš salės, užbruzdino laiptais i 

pastogę ir pabloškė tamsiame kampe, kur joks šviesos 
spindulėlis negalėjo Įeiti. “Kas dabar bus?”—lyg ką klau
sė eglutė. — “Ką aš čia veiksiu? ką aš išgirsiu?” Ir pri
siglaudusi prie sienos, ėmė ji galvoti ir mąstyti... O lai
ko mąstyti ji turėjo gana, nes slinko diena po dienos, 
naktis po nakties, ir niekas jos nebelankė. Pagaliau ka
žin kas užlipo i pastogę, tačiau ne eglutės pažiūrėti, bet 
padėti kampe keliu didelių dėžių. Ten parioglintos, tos 
dėžės visai užstojo eglutę: ją visi jau buvo pamiršę.

—Dabar žiema,—galvojo eglutė:—žemė sušalusi ir 
apsnigta, todėl žmonės negali manęs pasodinti: čia ma
ne, matyti, iki pavasario laikys. Kaip išmintingi ir geri 
tie žmonės! Nesunku čia būtų laukti ir pavasario, kad tik 
nebūtų taip baisiai tamsu ir nejauku! Net mažų kiškelių 
nematyti! Kaip gera buvo tuomet stovėti apsnigtai miš-l 
ke ir žiūrėti, kaip apie tave šokinėja pilki kiškeliai! Tie-; 
sa, tada aš jų nemėgau. Bet kaip čia baisiai nuoboduj 
i ilgu.

—Ci! ei! ei!—sucypė maža pelelė ir išlindo iš urvo; 
paskui išlindo kita. Peliukės apuostė eglutę ir prisiglau
dė tarp jos šakelių.

—Koks baisus šaltis!—tarė pelytės.—čia būtų visai 
gera, kad nebūtų taip šalta! Ar ne tiesa, sene egle!

—Aš visai ne sena!—atkirto eglutė.—Yra daug se
nesnių už mane.

—Iš kur tu? ir ką tu žinai?—ėmė klausinėti pelės, 
kurios visuomet yra labai smalsios.—Ar tau teko būti 
puikiausioje pasaulio vietoje. . . Ar esi buvusi ten? Ar; 
esi buvusi toje viralinėje, kur ant lentynų guli gardūs 
sūriai, kur palubėje kabo kumpiai, kur galima prilipus 
.ant lašinių šokti, kur Įeini liesa, o išeini soti, riebi?

’*4!'—Ne, tokios vietos aš nežinau:—atsakė eglutė:—bet 
aš žinau mišką, kur šviečia saulė ir gieda paukščiai . ..

Ir ėmė joms pasakoti apie savo jaunas dienas. O pe-' 
lytės, kurios to niekuomet nebuvo girdėjusios, klausė iš
sižiojusios; paskui tarė: “Kaip tavo daug matyta! Ko
kia tu laiminga esi buvusi!”

—Ar aš?—vėl nustebo eglutė.—Juk tikrai yra buvę 
gerų mano amžiuje dienų.

Ir paskui ėmė ji pasakoti apie kūčių vakarą, kada 
ją kaišė žvakutėmis ir smaguriais.

—O!—suriko pelytės:—kokia tu buvusi laiminga, se
noji tu egle!

—Aš visai ne sena!—vėl atsikirto eglutė.—Aš tik šią 
žiemą išvesta iš girios. Aš pačioj gerumoj, nors tokia di
delė atrodau.

—Kaip gražiai tu moki pasakoti,—tarė pelės ir ki
tą nakti atsivedė su savim dar keturias klausytojas.

Eglutė pradėjo vėl pasakoti apie save ir apie savo 
gyvenimą miške. Ir juo daugiau ji pasakojo, juo aiškesnė 
ir gražesnė jai rodėsi visa praeitis. Ji mąstė: “Taip. tai 
tikrai buvo laimingas tas laikas. Bet jis gal sugris. Gal 
paskui mane patiks dar didesnė laimė. Kas žino, gal ir 
aš ištekėsiu už karalaičio.. Gal ir man taip bus, kaip tai 
gulbei, karaliaus pačiai?” Ir skydama tuos žodžius, ji at
siminė vieną gražų berželi, kuris augo girioje. Jai rodė
si, kad tas berželis esąs puikus karalaitis.

—Kas yra ta gulbė, kuri tokj vyrą gavo?—ėmė klau
sinėti pelės, ii- eglutė pasakė joms visą pasaką.

Ji gražiausiai atsiminė kiekvieną žodelį, ir pelytėms 
taip patiko, jog iš džiaugsmo net šokti jos ėmė aplink 
eglutę. Kitą nakti atėjo dar daugiau pelių, o sekmadienj 
atsekė net dvi žvynės; bet žvynės pasaką išpeikė. Išgir- 
dusios žvynių nuomonę, pelės nuliūdo, ir joms pačioms 
ėmė rodytis, kad gulbės pasaka tikrai nesanti tokia Įdomi.

(Bus daugiau)

TAI JOS PIRMOJI LfiLfi

Šita vargšelė 2 metu mergaitė ii Nashville. Tenn„ 
džiaugiasi pirmąja lėle, kuri jai dovanota kalėdų pra
šia. Ji yra Debbie Ann. dviejų metu amžiaus.

JAUNIMO GIESME
t

Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme, kaip ligšioliai ■
Kitas mąstysime dūmas. 4

Drąsiai aukštai,
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Prašvjs laikai,
Pakils jauna tėvynė!

Aušra naujos gadynės teka:
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

Drąsiai aukštai 
Pakils ir t t

Numesk, tėvyne, rūbą seną,
Kuri užvilko svetimi!
Jį meilės kerštas tekūrena 
Tėvynės meilės ugnimi!
Į darbą, vyrai! Šalį jauną 
Prižadins meilės rytmetys!
Galybė meilės viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpys.
Ranka mus spaudžia geležinė,
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.
Tas ne lietuvis, kurs jos būdo,
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo,
Kas verta meilės ir garbės.
Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo,
Kui-sai didžiais darbais nešvies.
Į darbą, broliai, vyrs Į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu.

Drąsiai, aukštai 
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Nušvis laikai,
Atgims jauna tėvynė.

Pagalvok
V. Čekauskienė-Grinkevičiūtė

Rask kokią ramią, tyliąf Kodėl nespėjai? Todėl, kad 
valandėlę, atsisėsk, nieko laiko nebuvo, turėjai su vai-
nedaryk, užmerk akis ir pa
galvok. Prisimink pirmiau 
Lietuvą, savo vaikvstės-jau- 
nystės dieneles tenai, savo 
pergyvenimus, jausmus. Gal 
ši bei tą iš tų savo prisimini
mų galėsi vėliau kitiems pa
pasakoti. Jeigu tu buvai gi
musi jau kitoj, svetimoj ša
lyje, dar nematei Lietuvos— 
tuo labiau pagalvok apie ją. 
pamėgink tą nedideli, bet 
garbingą kraštą Įsivaizduo
ti. Tai tavo tėvų ir protėvių 
žemė, ir visos tavo ypaty
bės, tavo būdas išeina iš to

tų^i, keistis.
1 Pagalvok, kad tavyje glū
di daug gero, tik tu nespė
jai ar nesugebėjai to paro
dyti, Įvykdyti. Darydama 
gera kitiems, tu tuo pačiu 
laiku darai pati sau dar 
daugiau gero, nes kaip ma- 

! lonu ir gražu turėti ramią, 
švarią sąžinę ir justi, kad 
kiti žmonės tave gerbia ar 
myli už visą tą gerą, kuri 
tu jiems teiki ir esi pada-

kais eiti pasivaikščioti, su 
vyru pasėdėti—pakalbėti, ar 
i kiną nueiti, bet 1962 me
tais to jau nedalysiu! Pir
ma baigsiu svarbius reika
lus, o paskiau tik ką kita ga-Į , ius“ ar darysi, 
lesiu daiyti.

Svarbius reikalus?! Ne
jaugi naujos užuolaidos siu
vinėjimai svarbesni už vyrą, 
už vaikus?! Ne, tu buvai 
teisinga, kad ėjai vaikščioti

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 

su vaikais ir maloniai pra- P^ių komunistų paskelb- 
leisdavai laiką su savo vyru, tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas iš
i? vedimas: tavo šeima, gimi- mauzoliejaus Maskvoje, la-

salrimo is ta\o, nore tau,ni< h.vdnli.j; « vicu Vito v»-a{bai įdomu paskaityti Kelei- 
15 metų išleistą

niekuomet negali pakeisti • knygelę

nes tai ir yra tavo tikra* gy-

Z 7 vt n T! bičiuliai, o visa kita yra bai įdomu ,
nnmn t wn* p’ e priedas, dekoracija, kuri v*° Prie« 1nomos tėvynės. Pagalvok —! . ? . „ J ’ . .. !kn™u _
prisimink. , , A A ,

Prisimink ir šituos pasku- atst°!į .zmo«a,K-!
tinius 1961 metus. Ką gero 
tu padarei? Ką spėjai ir ko 
nespėjai atlikti. Tai gali bū
ti ir smulkmenos, nes ne 
kas metai dideli įvykiai, 
kaip vestuvės, krikštynos, 
tolimos kelionės , namų pir
kimas ir pan. atsitinka. O 
smulkmenų visuomet yra 
daug. Gal tu nespėjai naujų 
užuolaidų pasiūti, kaip no
rėjai, arba savo siuvinėjimo 
baigti, arba dar ko nore.

Vėl atėjo nauji metai, 
nauji rūpesčiai, pažadai, 
naujos viltys ir, rodos, kad 
ir tu būsi kita, nauja. Bet 
žmogus visgi negali taip 
lengvai, kaip kartais norė-

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tą knygutę!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJ A AMERIKOJE., LIETUVA BUDO. Stepono Kairio

VEIDO GROŽIS

Jei tavo oda yra šviesi ir 
palinkusi Į sausumą ir tu 
nori šiandien gražiai atro
dyti, tai padaryk šitaip:

Paėmusi šviežią agurką 
labai švariomis rankomis jį 
sutarkuok stikline tarka 
ir šitokia mase atsiculusi 
dėk ir dėk sau ant veido, 
ant kaktos ir nosies. Turi 20 
minučių ramiai pagulėti, ne
kalbant, nejudinant veido 
raumenų. Paskui, nuėmus 
masę, kol apdžius veidas, 
vėl ramiai gulėti. Tiktai ap
džiūvusi veidą lengvai nu
plauti švariu vandeniu ir, 
atsargiai spaudžiant rank
šluostį prie veido, ji nu
šluostyti.

Jeigu neturi tokios tarkos, 
į tai galima dėti plonus agur
ko griežinėlius, ankštai su
dėjus prie viens kito. O įei
tu nebeturi laiko terliotis, 
tai nors agurko lupenomis, 
aiba gabalėliais atsargiai 
šluostyti veidą, neištem
piant odos.

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašyta knyga “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.09.

Maironis—prel. Jonas Mačiulis gimė 1862 m. spalio 
21 d. Pasandravio dvare, Raseinių apskr., mirė Kaune 
1932 m. birželio 28 d. Taigi šiemet nuo jo gimimo sukan
ka 100 metų,

Maironis—vienas plačiausiai žinomas mūsų dainių, 
spaudos draudimo laikotarpio didžiausias poetas, poezi
joj išreiškęs to meto mūsų tautinius siekimus ir ta poezija 
visuomenę labiausiai veikęs, dėl to vadinamas tautinio 
atgimimo dainiumi, o savo poezijos įtaka kitiems rašyto
jams sukūręs vadinamąją maironinę mokyklą. Jo dau
geliui eilėraščių kompozitoriai sukūrė gaidas, tos dainos 
buvo mėgiamos anuomet dainuoti, jos nepamirštos ir da
bar. šiuos metus pradėdami, spausdiname vieną Maironio 
eilėraščių, kuriuo anuomet lietuviai buvo žadinami pa
busti.

JAI IR TAS GERA

Mažoji Erin žaidžia šituo 
daikteliu, nors tai yra ADA 
arba kaip ji inžinieriai va
dina Angular Differentiat- 
ing -Integra! ing Aceellome- 
ter, koris naudojamas rake
toms vairuoti.

vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
ga”siai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ....................................... $4.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaiku sveikatos klausimais. 136 psl. 
kaina .......................... .............. SI .25

OTENOJANT. “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai. 464 osl.. kaina — . $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai 
Kaina ......................................... $6.00

PASAULIO lietuviu ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ii anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškas pasikal. 

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

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TA.UGT1T. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................. $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3«0 
psl. Kaina.................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimcri pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop’eriuje. Kaina.................... $8.50

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Ij»bai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

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

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

KŲDEL AS NETIKIU Į DIEVĄ?’ 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kabia ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trya dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viriui, 081 puslapis. 
Kabi* ..................................... $6.00.

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

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ........................................... $5.00.

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

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

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an-a-. . — -X—U— g airoji avus. psi. Kuiliu trv

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

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

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

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina........................................... 50 Ct.

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.26

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

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

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išpouis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė 
veikslų, 396 psl., geras

ūgy be pa- 
popienus, 
... $10.0*

Užsakymus ir pinigus urakome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Bmdway------ s------ So. Boston 27, M*«.
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Švedijoje
GYD. VL. K.

Tęsinys
Aplamai apie Švedija prekiautojai. Savo prekyba 

per Rusiją jie pasiekdavo 
net artimuosius Rytus.

Po to švedai apsikrikštijo 
ir prisijungė Suomiją. Apie 
1400 m. buvo bandoma ap
jungti kitus Skandinavijos 
kraštus i vieną valstybę, bet 
po karų su Danija Švedija

. . , , i • • tampa nacionalinė valstybėnuus kad skaitytojui susi- h. dĮdjkas (jUsuv Erikion

Vieną kitą faktą Įsprau
džiau tarp savo Įspūdžių iš 
Švedijos istorijos, geografi
jos ir trumpai paminėjau jos 
kariuomenę bei socialinę 
mediciną, šiame skyriuje 
papildysiu Įspūdžius dau
giau sistematizuotais davi-

darytų apie šią gražią ir de
mokratišką šąli pilnesnis 
vaizdas. Suprantama, kad 
pats ne viską galėjau patirti 
per savo trumpą viešnagę 
Švedijoje. Tam reikalui 
daugumą žinių ėmiau iš Al- 
lan Kastrup brošiūros ”Di- 
gest of Svveden“.

Švedija su 173,000 kvad
ratinių mylių plotu yra viena 
didesnių valstybių Europo
je ir maždaug prilygsta mū
sų Kalifornijai. Baltijos jū
roje jai priklauso Gotlando 
ir Olando salos. Nuo šiau
rės iki pietų Švedija nusitę
sia apie 1,000 mylių. Sep- 
tintadalis Švedijos yra ”vi- 
durnakčio saulės krašte“, i

Vaza (1496-1560) išrenka 
mas karaliumi 1523 m.

Gustaf Vaza ir jo sūnus 
Gustavus Adolphus (1594- 
1632) laikomi patys reikš- 

‘mingiausi švedų valdovai. 
Švedija tapo pirmaujanti 
karinė jėga Europoje ir su 
Estijos prijungimu prie Šve
dijos 1580 m. pradėjo ”Bal- 
tijos imperijos“ kūrimą. To
liau buvo prijungtos kaiku 
rios šiaurinės Vokietijos 
sritys pagal Westfalijos tai 
kos sutatĮ 1648 m. Netrukus 
danai buvo išstumti iš pieti
nių Švedijos provincijų.

Ne visi švedų karaliai 
jtaip laimingai kariavo. Ka-

nes toje šiaurinėje dalyje i, olis <16?.2\171.8> buY.° 
saulė nenusileidžia beveik lėmusias Rusijoje, ir švedi- 

ja prarado Baltijos provindu mėnesius: nuo vidurio
gegužės iki liepos antrosios . o .. „ .. .

Bet užtat saulė ten J° uzle,stl Suom,« Rus,Jak
cijas. 1809 m. Švedija turė-

puses.
nepasirodo du mėnesius. 

Švedija turi apie 7,5 mi
liono gyventojų, iš kurių 
90 nuošimčių gyvena pieti
nėje krašto pusėje. Nuo 
1900 m. išsivysčiusi pramo
nė smarkiai pakeitė gyven
tojų užsiėmimą, kuris iki 
to laiko buvo daugiausia 
žemės ūkis ir žvejyba. Da
bar tik 15 nuošimčių visų 
gyventojų gyvena iš žemės 
ūkio ii

dirba
žveivhnc— - j j--------- n SO nnn.-----  xsv<v—V

1810 m. prancūzų maršalas 
Bernadotte buvo išrinktas 
švedų karaliumi, bet Švedija 
kariavo prieš Napoleoną, ir 
Napoleono sąjungininkė Da
nija turėjo atiduoti Norve
gijos kontrolę Švedijai, li
nija tarp Švedijos ir Norve
gijos buvo panaikinta abi
pusiu susitarimu 1905 m.

Švedijos karalaitis — 
Lietuvos kunigaikštis

buvo užėmę, apiplėšę, sude
ginę Vilnių, Kauną, Lenki
joj buvo baisi netvarka, net 
pats karalius Jqnas Kazi
mieras pabėgo Į užsienius, 
o čia iš šiaurės Į Lietuvą 
pradėjo veržtis kvedai.

Didysis Lietuvos etmonas 
ir Vilniaus vaivada Jonušas 
Radvila, galingiausias ir 
turtingiausias tų dienų po
nas Lietuvoje, rūpinosi gel
bėti savo gimtąjį kraštą ir 
tarė, kad atėjo laikas išgel
bėti Lietuvą ir iš pražūtin
gos sąjungos su Lenkija.

Todėl jam vadovaujant 
1655 m. rugpiūčio 17 d. Kė
dainiuose buvo su Švedija 
pasirašyta sutartis, kurioje 
buvo pasakyta, kad Lietuva 
sujungiama su Švedija to
kiomis pat sąlygomis, kokio
mis buvo susijungusi su 
Lenkija, kad Lietuvos tei
sės, papročiai ir tvarka ir 
toliau pasilieka nepaliesta.

Bet kitais metais Jonušas 
Radvila mirė, švedai duotų
jų pažadų nevykdė, dalis 
Lietuvos didžiūnų ir nauja
sis jos etmonas Povilas Sa
piega palaikė lenkus, ii- šve
dai buvo priversti išeiti iš 
Lietuvos. 1660 m. Olivos 
vienuolyne buvo pasirašyta 
taikos sutartis, Jonas Kazi
mieras atsisakė nuo Švedi
jos sosto, Lietuva lika, kaip 
prieš Kėdainių unijos pasi
rašymą, susijungusi su Len
kija.

Bet pusšimčiui metų pra
ėjus, švedų kariai vėl min
džiojo Lietuvos laukus. Pa
čiame 17-jo amžiaus gale 
Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu ir Lenkijos kara
lium buvo išrinktas Sakso
nijos kunigaikštis Augustas 
II. Rusijos caras Petras I 
prikalbėjo Augustą II suda
ryti sąjungą su Rusija prieš 
Švedijos karalių Karoli XII. 
Prasidėjo Vadinamasis šiau
rės karas, kuris siautė ir 
Lietuvos žemėje. Lietuvoje 
jis tęsės nuo 1701 iki 1709

saulinio karo ir 1955 m.). 
Vartotojų kooperatyvai

užima svarbią vietą detali- 
nėje prekyboje. Per juos 
parduodama apie ketvirta
dalis viso maisto, bet kitose 
prekybos šakose jų apyvarta 
teužima 7 nuošimčius. 

Darbininkų unijos 

Daibininkai ir tarnauto-

Skautai akademikai
Filisterių Skautų S-ga įsi

steigė 1960 m. gegužės mėn. 
Tai yra organizacija, apjun
gianti aukštąjį mokslą bai
gusius skautes ir skautus. 
Pagal 1960 metais priimtą 
statutą Filisterių Skautų 
S-ga (FSS) drauge su Stu-

Duokite*šešias dienas
Prancūzų rašytojas Hono- 

re de Balzac (gimė 1799m., 
mirė 1850 m.), kuris pasižy
mėjo nepaprastu darbštumu, 

1 prieš mirtį maldavo savo gy-

dr. S. Budrys, A. Vengris,
A. Stepaitis ir D. Dulksnie- 
nė

FSS narys Bronius Kvik-1 dytoją:
— Duokite man dar šešias »

dienas. Tik šešias... tai ne-
lys yra parašęs stambią kny
gą apie Lietuvą “Mūsų Lie
tuva“. Knygą sudalys 3 at
skiri tomai. Joje tilps virš 
3,000 puikių Lietuvos vaiz-jai yra gerai susiorganizavę • dentų Skautų S-ga (SSS) 

į savo unijas, kurių konfede-1 sudaro Akademinį Skautų 
racija laikoma viena iš di-į Sąjūdi (ASS). Gi ASS šiuo 
džiausiu laisvame pasauly, i metu, atrodo, yra tokioj pa- 
Industrinė revoliucija Šve-jdėtv, kad netrukus taps at- 
dijoje buvo vėliau, negu ki- j «kira trečia šaka Lietuvių 
tuose V. Europos kraštuose, j skautu S-goj šalia Brolijos 
kai bendras žmonių apšvie-,įr Seserijos. Todėl šiuo metu 
timas jau buvo palyginamai skautiškasis jaunimas, pra- 
aukštas. Tuo būdu krašto su- dėdamas savo organizacijo- 
industrinimas nepadarė di-|je veikti nuo 6-7 metų, gali 
dėlių socialinių sukrėtimų. i joje surasti sau tinkamą vie- 
Bet ir čia neapsieita be ko-t tą net ir baigęs aukštuosius 
vos: 1909 m. buvo paskelb-; mokslus. Tokiu būdu FSS 
tas generalinis streikas, ma- lietuviškos skautijos atžvil- 
žesni streikai pasikartojo I gju pasitarnauja ta prasme, 
vėliau, ir tik 1936-38 m. bu- kad prilaiko aukštąjį moks- 
vo prieita prie platesnių su- ją baigusius skautus ir skau- [ 
sitarimų tarp darbininkų ir tęs prie skautiško kamieno., ______
darbdavių. Bendrieji FSS uždaviniai! Daugiau šviesos1

1928 m. buvo Įsteigtas šios organizacijos steigimo-
darbo teismas, kuris iš karto si metu buvo šitaip nusakyti: ■ Vokiečių poetas Johan 
nebuvo darbininkų palan- FSS, atstovaudama gyveni- Wolfgang Goethe 1832 m. 
kiai priimtas. Jame nagri-,mišką subrendusių skautų‘kovo 22 d. rytą sėdėjo kėdė- 
nėjami įvairūs nesusiprati-1 akademikų junginį, savo je ir kalbėjosi su giminėmis 
mai dėl atlyginimo ir kon- skyrių ir narių gyvenime pa-, ir gydytoju. Staiga jis pa- 

brėžia skautiškus pagrindus prašė
suaugusiems atitinkančioje — Atverkite langą! 
plotmėje. Skautų šūkis— Ir palinko Į lango pusę.
Dievui, Tėvynei ir Artimui i — Daugiau šviesos!
—yra FSS gairės. Paskiau jis atsilošė kėdėje

Dievui — subrendę ir sa-
vvstovūs FSS nariai asme-

daug. Aš suspėsiu greitai 
peržiūrėti visus savo pen-

dų. ”Mūsų Lietuvą“ leidžia kiasdesimt tomų. As išplėšiu 
blogus puslapius. Suteiksiu 
jėgoj; tiems, kurie geri. Žmo- 

FSS ateityje yra užsibrė-i gaus valia padaro stebuk- 
žusi atlikti visą eilę darbųjį Aš galiu per šešias die-
kurie vertingi visai lietuvių nas suteikti n(,mirtin„a

Lietuvių Enciklopedijos lei- 
dvkla Bostone.

išeivijai. FSS tiems darbams 
Įvykdyti turi daug vilčių, 
nes organizacija bręsta savo 
narių patirtimi, bet taip pat 
ir jaunėja, patraukdama i 
savo eiles baigiančių studi
jas jaunų jėgų iš gausios į 
Studentų Skautų S-gos. i

PASKUTINIAI GARSIŲ 
ŽMONIŲ ŽODŽIAI

venimą tam pasauliui, kuri 
sukūriau...

VIENINTELĖ TUKINTI 
LEIDIMĄ IR RONinTA 
FIRMA PERSIUSTI PINI-,

GUS | LIETUVA 

Prašykit pilnų informarijų

G R A M E R U Y 
711 KKOAh STREEr 

NE* ARK. \EW J ERSLA 

įsteigta 1947 metais

traktų.
Užsienio prekyba

Apie penktadali savo ga
minių švedai eksportuoja i 
kitus kraštus. Daugiausia 
prekiaujama su kaimynais n
ir Vakarų valstybėmis, nes n<kai tarnauja savo isitiki-V rų/MTI I r n ±«ev «« .-v ** —

nimų sąvokų ribose.
Tėvynei — yra ištikimi į

į sovietinius kraštus išveža
mų gaminių kiekis tesudaro 
tik 4 nuošimčius. Miško ga-

uzmigo amžinai.

ĮDOMIOS KNYGOS
ROMANAI

IEŠKO VIETOS
Pensininkas, dar darbingas, nori ap- 
siryvent lietuvių šeimoje Floridoje 
arba Kalifornijoje. Pasiūlymus, nesi
varžant, siųsti:

Bruno 
Box 507
.Margelius, Mich.

KAMBARIAI FLORIDOJE
Lietuvė moteris Miami, Floridoje, iš
nuomoja pigiai kambarius seneliams 
pensininkams. Galima sau pasigamin
ti valgį. Telefonas FR 9-HOM arba 
rašykite:

Mrs. M. Garben 
652 N W Uth Street,
Miami, Fla. <2

Šia proga verta priminti, 
sunuų uuoa pramonėje. kad švedijos karalaitis bu- 
miskminkysteje ir kasyklo-;vo didžiuoju Lietuvos kuni- 
se, 2oa — prekyboje irgaikšč.iu ir Lenkijos kara-- 
transportacijoje ir 10 < tar- lium kad §vedijos kariai,m., kada Karolis buvo šu
nauja ar užsiima laisva pro- yra te,.ioję Lietuvos žemę.j muštas prie Poltavos, tada 
feslJa- , Tai buvo teveik prješ 400 pasibaigė ir švedų okupaci-

19 amžiaus antroje pusė- metų. ja Lietuvoje,
je daug švedų išvažiavo ii Steponui Batorui mirus,
J.AA -bes, bet jau kuris lai-' Lietuvos didžiuoju kuni-

Švedų karai yra palikę 
mūsų liaudyje gyvą atsimi- 

kas Įvažiuojantieji apsigy- gaikščiu ir Lenkijos kąra- nimą. įspūdis buvo toks di
venimui Į Švediją viršija iš- num buvo išrinktas (po di 
važiuojančiuosius. dėlių ginčų ir ginkluotų su-

Tautinės mažumos Šve- sirėmimų) Švedijos karalai-
dijoje yra apie 10,000 lapių 
Švedijos šiaurėje ir apie 
30,000 suomių, kurie gyvena 
prie Suomijos sienos.

Administraciniu atžvilgiu 
Švedija yra padalinta Į 24 
apskritis (districts), priedo 
Stockholmo miestas, kurių 
priekyje stovi gubernato-

tis Žigimantas Vaza, kuris

delis, kad nuo to laiko dau
guma senesnių kautynių vie
tų ar kapinynų vadinami 
švedkapiais. Apie tai išliko

karaliavo Žigimanto IV-jo dainW ’f padavimų.
vardu 44 m. (1588-1632). 
Tas laikas Lietuvai buvo 
pragaištingas, nes viduje 
pairo tvarka , Lietuva buvo 
Įvelta i ilgametį karą su Šve
dija.

O ir Žigimantui IV mirus,

ųr •ži

lvius, centrinės valdžios pa- jo sūnus Jonas Kazimieras,
tapęs Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu ir Lenkijos ka
ralium, nenorėjo atsisakyti 
ir nuo Švedijos karaliaus 
sosto, todėl naujas Švedijos 

Garsieji Vikingų laikai, karalius Karolis Gustavas 
800-1050 m. mūsų eros, bai- paskelbė Lietuvai - Lenkijai 
gėsi su krikščionybės Įvedi- karą ir 1655 m. užėmė dali 
mu. Anuo metu švedai (nor-; Lietuvos.
semen) buvo dideli kėliau-' Buvo sunkus metas. Iš 
tojai jūromis ir upėmis bei rytų rusai veržėsi Į Lietuvą,

skirtas. Apskritys turi savo 
savivaldybę, kaip ir mažes
ni jų padaliniai.

Istorija

(Norintieji daugiau 
nių iš Lietuvos praeities 
ras d r. V. Sruogienės sup
rantamai parašytoj knygoje 
“Lietuvos istorija,” kurią 
galima gauti ir Keleivio 
administracijoj, kaina $12.) 

Gamtos turtai

Pagrindiniai turtai yra 
žemės ūkis, miškai, geležies 
rūda ir hidroelektrinė jėga. 
Švedija turi ir svarbaus me
talo uranijaus.

Dirbama žemė sudaro vos 
10% viso Švedijos ploto, ir 
tas plotas nežymiai mažėja 
dėl farmų mechanizacijos ir 
miškų atželdinimo.

mimai užima pirmą vietą, j™S 5loboJančios v?lstybės 
toliau eina , piliečiai, sąmoningai atlieką
mašinos.
dirbiniai, geležies rūda ir 
geros kokybės plienas.

Įvežama skysto kuro ir 
anglies, žemės ūkio produk-;

.......... ..... ......._ Juozas švaistas: JO SU-
iina mašinos, auto- ..... fe"* a n^TiNF nrcmiin r o alaivai ir kiti metalo P1.1?^ pareigas, saugoją ZADETINE, premijų o t a s 
- piliečių privilegijas ir teises, romanas Iš \ inco Kudirkos

Būdami lietuvių tautybės,1 gyvenimo, 394 pusi. kaina 
FSS nariai skiria pilietybės $4.00.

VCULiVJ Od^VVFZkCU? 4- r* v* _ IV«I ” j
. . . , , „ nauja savo tautostų, kaip riebalų, šiltų kras- atsimindami ___________

tų raišių,, kavos, tabako, jvra rnasu tautos lopšys ir pa- 
Toliau masinos, įrankiai, va-!*.:nd‘ 
ris ir kiti metalai, vilna, A -i" • i • •
medvilnė bei transporto Artimu, - savo elgesiu ir 
priemonės. Įvežama prekių pabrėžia at.mo
truputi daugiau, negu Bve- desn,, stengiu, savo
- i • padėties neišnaudoti kitužarna, bet balansas sulvgi- 1 , . x . . . .-
namas iš laivininkystės’ ir "^“dai, 3™ ateaking, ,r 
"nematomo“ eksporto pel- Pa™ging, kitų atžvilgiu. 
no | Per trumpą savo gyvavi-

Švedija nuo pat pradžios P10 laikotarpi FSS skyriai
yra aktyvi Europos ekono- sPėJ° įsisteigti septy-
minės kooperacijos organi- niuose liestuose su didžiau-
rjtniine nors siu nariu skaičiumi Čikagoj,zacijos nare. « _. •’

Švedija turi dideli preky- ce"tr0 valdybą šiuo 
binj laivyną, kuri, pagal gy- sudaro: pn-m. Vytau- 
ventojų skaičių, tepralenkia ta> Šliupas, sekr. Dale Kok- 
kaimyninė Norvegija. įzd. J. Dainauskaitė,

(Bus daugiau.) j^ka ų vedėjas—adv. M-gis
I Kėzelis, programos vedėjas
dr- Edvardas Kaminskas irSKAITYK STASIO MI- ,Kęstutis Ječius

CHELSONO PARAŠYTĄ i Dr. Vydūno vardo stu- 
KNYGĄ • “Lietuvių Išeivija Sšalpos, fondas, kuris

Ale Rūta, MOTINUS 
naudai, RANKOS, romanas apie 

kad ^Lietuva (motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai-

Į per 9 savo veiklos metus yra 
Amerikoje,” DAUG PA-! guteikęs apie 20,000 dol. pa

šalpų neturtingiems studen- 
jtams. šiuo metu buvo per-

VE1KSLŲ. KAINA MINK-
STA1S VIRŠAIS 
KIETAIS—$5.00.

$4-00, vestas FSS CV globon. Fon- 
* do valdybą sudaro: pirm.

J ieškojimai
Petrusį Žydelytė ieško brolio Alek
sandro Žydelio, kilusio iš Pamerkiu 
kaimo, Valkininkų vlsč., seniau gy
veno Philadelphijoj. Jis pats ar jį ži
nantieji rašykite:

P. Žydelytė 
6 Tremont Street,
Cambridge, Mass. (2

Paieškau savo gerų draugų Mike 
(Mykolo) ir Juozo Jucių (YUCH,), 
su kuriais dirbau Pittston, Pa., an- 

ži-kus pilnais Žmonėmis ir ti- Kliu kasyklose. Jie patys ar juo 
, . » nantieji rašykite:krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Vytau ta s Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRįŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston 
27. Mass.

Mr. F. Janušauskas 
C/o Mrs. A. Flowers 

‘ Box 15
Everton. Mo.

Paieškau Antaną GRUODJ. kilusį iš 
Suvalkijos, kuris 1913 metais aplei
do Scrantoną. Pa. Norėčiau žinoti, 
kur jis randasi. Jis pats ar kas jį ži
no prašom rašyti:

P. O. Box 190
Peru, Indiana (2

DĖMESIO LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra. kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

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

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

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

“KELEIVIS”
06 E. Broadvray, So. Boston 27, Mana.

Ji yra daugiausia priva
čiose rankose. Valstybei 
priklauso geležinkeliai, te
lefonas, telegrafas, radijas 
ir 11. Taip pat ir didžiosios 
hidroelektrinės stotys yra 
valstybės pastatytos, nors 
apie pusę hidroelektrinės jė
gos pagamina privatūs savi
ninkai. Valstybė turi ir vie
ną plieno liejyklą Švedijos 
šiaurėje. Tabako ir svaigi
namųjų gėrimų monopoliai 
priklauso valstybei. (Alko
holiniai gėrimai bnvo par
duodami tik pagal nustaty
tas normas tarp pirmojo pa--

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie HoUywoodo žvaigždes; Kaip lietu via vynų daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelknrstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Csnyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kak> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 

"Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daog, daug kitų įdomybių! Su gražiais

Knyga jau išėjo. Užmaukiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

l 27,

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja 

cautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBRS APDRAUDA IO $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10.000 detimėiai 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui* Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoo sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas nprOpinlinao stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITKIMŲ 
apdrauda duoda pašaipos iki $326 j mtae4.

SLA apdrauda—SAUGI, NRLIECIAMA Ir NEP&A 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dleaoa Ik. 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
tl SLA kuopuose, kurios yra visom IjiiimiiFss lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykit* tokio adraau:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
"307 Weat30th Street, N«w York 1, H. Y.
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Pagerbė S. Michelsonų Susirenka “Laisves Varpo’ 
šeimininkai

Strazdas serga namuose Padegė Nenortų namus K. Merkia laimėjimas

Vincas Anesta ir jo duktė 
Milda savo bute giuodžio 
31 d. surengė Naujųjų Me
tų sutikimų ir kaitų Stasio 
Michelsono pagerbimą jo 
amžiaus 80 metų sukakties 
proga. (Tikroji diena buvo 
gruodžio 13 d.).

V. Anesta, J. Sonda, P. 
Brazaitis, N. Jonuška, F. 
Ramanauskas, J. Januškis 
ir kt. trumpose kalbose iškė
lė sukaktuvininko kaip lai- 
raštininko ir socialistinio 
baro veikėjo nuopelnus. Su
kaktuvininkas ta proga pa
pasakoja Įdomių prisimini
mų iš savo pirmų dienų šia

ši sekmadieni, sausio 7 
d. 12 vai. Tautinės S-gos 
namuose bus Laisvės Varpo 
sprendėjų metinis susirinki
mas. Po susirinkimo 5 vai. 
vak. toj pačioj vietoj bus 
banketas.

Susirinkime kviečiami da
lyvauti ne tik sprendėjai, 
bet ir visi Laisvės Varpo bi
čiuliai.

Graži Kalėdų eglutė

Prieš Kalėdas Steponas 
Strazdas iš Lemuel Shat- 
tuck ligonines parvežtas na
mo, bet jo sveikata mažai 
tėra pagerėjusi. Namuose li
gonis yra linksmesnis ii 
kalbesnis.

Nepiliečiams žinoti

Naktį iš gruodžio 31 d. i 
sausio 1 d., tuoj po 12-tos 
valandos, Inos ir Kosto Ne
nortų namuose (77 Alban 
St., Dorchestery) kilo gais
ras. Pradėjo degti lauke 
veranda. Atvykę gaisrinin
kai gaisrą užgesino. Savi-

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

DĖMESIO!

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
194.0 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja. dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

Visa savo siela atsidavęs; 
šachmatams, didelis jaunų
jų šachmatininkų ugdyto
jas Kazys Merkis tarptau
tinėse korespondencinėse 
šachmatų rungtynėse prieš- 
rinaliniame žaidime laimėjo
pirmąją vietą, bet Į finalinį

ninkai tuo metu buvo išvykę [žaidimą Amerikos žaidiku 
,. , į Sporto Klubo rengtą Nau- koman(įa nepateko.
Kas gyvena šiame krašte ,jųjų Metų sutikimą. Įtaria-į
nėra jo pilietis, turi per:mas padegimas. Prieš tai 

mėnesi registruotis.! Nenortas
ir _ ___ ____ ______ ___
sausio mėnesi registruotis. Nenortas "gavęs telefoninių ' Jei nori gi vitai niirti’ važiuok 
Registracijos kortelės (Ad- ! grasinimų. j automobiliu 55 mylias per va-
dress Report Card) gauna- Inž_ Kostas Nenoltas
ma pašte u 
taigose, jos

vi aimigracijos įs- 
toms įstaigoms 

ir Įteikiamos asmeniškai.
Neatlikę šitos prievolės 

ous baudžiami.
Vien Massachusetts vals

tijoje pereitų metų pradžio-
Praeitą penktadieni Tau-1 j? ,buv0 nepilieėiai,

- tinės S-gos namuose Bosto- » « l*r 196į ?«tus P,he^-
- no skautų "Baltijos’* ir “Žai-: papiase 6.505 asmenys,

me krašte ir'kaip* perėjęs ei- i gino” tuntų draugovės, va-, 
le darbų, pagaliau pasidarė dovaujamos Č. Kiliulio ir 
laikraštininku ir kaip po 40 A. Kubiliutės, suruošė Ka- 
metų darbo Keleivyje laik- lėdų eglutę.
rasti perleido organizacijai, Kalėdų senelis, kuriuo bu- 
kad* jo skiepytos idėjos bū- vo R. Bričkus, išdalino vai
tų ir toliau tęsiamos laikraš- kams ir visiems skautams 
tyje. dovanas ir saldainius. Skau-

Ta pačia proga buvo pa- tės ir skautai padeklamavo 
gerbta ir Margareta Michel- eilėraščius ir padainavo ke- 
sonienė, kuriai rugsėjo 2 d. lėtą dainelių.
sukako 70 metų. į Apie Kalėdas ir lietuviš-

Drg. S. Michelsonas savo kus kūčių papročius bei pra- 
garbingos sukakties proga sm£ gražiai paaiškino kun. 
yra gavęs daug sveikinimų, J- Klimas. Susirinkusisus 
ju tarpe ir iš Lietuvos atsto- sveikino Tėvų Komiteto pil
vo Washingtone Juozo Ka- mininkas inž. E. Manomaitis nr{flwft
jecko, Stasio Gegužio, inž. ir “Baltijoj’bei “Žalgirio’’l^ai 
V. Sirutavičiaus ir kt. • tuntininkai.

__________________ Po eglutės svečiai buvo
Gustaičiai turėjo retų svečių pavaišinti kava su pyiagai- 

_____  ~ ciais, o skautai turėjo pro-

Džiaugėsi Martinlcai 
ir Leimonai

Birutė ir Pranas Martin- 
kai iš Jamaica Plain su Ele
na ir Juozu Leimonais iš So. 
Bostono džiaugiasi Neujųjų 
Metų proga sulaukę iš Wa- 
shingtono savo vaikų Mil
dos ir Romo Leimonų, ir jau 
ne vienų, bet su jaunu atža- 

i lynu.

Lankėsi inž. L. Venckus

Inž. Laimis Venckus, da-

Antanas ir Aleksandra pasilinksminti grojant 
Gustaičiai Naujųjų Metų G. Karoso vadovaujamam 
proga tuėjo tikrai retų ir ma- orkestrai.
lonių svečių: Pas juos buvo ; 
atvykęs iš Kentucky valsti-į 
jos sūnus inž. Algis su sa-{ 
vo jauna žmona Rasa ir iš 
New Yorko jaunosios Gus- 
taitienėss tėvai—Antanas irir j
Veronika Arūnai ir jų sū-{^a^

Dar vienas dangoraižis

Jau buvo rašyta, kad šiais 
1962 metais prasidės didžiu
lė valdinių namų ir Praden-

draudimo bendrovės 
nus stud. Saulius, pasižymė-| statyba. Be jų, Tremont gat 
jęs tenisininkas.

Prašo atsiliepti!

Per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių ieškomi šie asme
nys:

Janina šeštokienė-šliužy- 
tė, gimusi 1917 m., spėjama, 
kad gyvena Bostone, jos ieš
ko brolis P eliksas.

Jonas Sinkevičius, Mvko- 
lo ir Onos sūnus, gimęs 1912 
m., gyveno Bostone, ieško 
Teodora Celene-Ibenskaitė.

Jie patys arba kas apie 
juos žino prašomi skambinti 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 9 iki 4:30 vai. Kazys Mockus, ilgokai 
popiet tel. CO 2-1234. arba pagulėjęs Camey ligoninėj, 
l asyti American Red Cross,1 praeitą šeštadienį ją apleido 
17 Gioucester St., Boston 15, beveik sveikas ir dabar bai- 
Mass. gia gyti namie.

lvėj prieš sodą bus statomas
25 aukštų namas, skirtas 
Įstaigų patalpoms ir gyvena
nt iemss butams. Numatoma, 
kad namas atsieis 8 su puse 
milionų dolerių.

Viena namo ypatybė— 
keltuvas, kuris bus tarp sti
klinių sienų ir todėl kelian
tis bus galima gėrėtis Bosto
no vaizdu. Paskutiniajame 
aukšte bus restoranas, iš ku
rio matysis visas miestas, ir 
bus šildomas plaukiojimo 
baseinas.

Lietuvių Skautų Žalgirio 
Tunto tuntininkas.

Balti Naujieji Metai

landą ir pataikyk stačiai į medį, 
—per septynias dešimtąsias se- 
<undės būsi negyvas.

Po savo stogu visaip patogu.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina

Ir Bostonas 1962 metus 
pasitiko baltai pasipuošęs, 
nes per Kalėdas iškritęs 
sniegas nesiskubino ištirpti. tams penki doleriai*.

Naujieji metai sutikta vie-----------------------------------
nų, kaip paprastai, lovoje, MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
antių savo šeimos narių tar
pe, trečių susibūrus priva
čiuose namuose didesniais , 
ar mažesniais bičiulių bū
riais, o dar kitų organizaci
jų rengtuose sutikimuose, i 

Tokių rengė Lietuvių Pi-

JOJE NAUJAS ADRESAS
----------------------- Į

J. Venskūnas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Seotland.

Naujai atidaryta turtinga 
ir įvairi prekėmis krautuvė, 
kurios prekės priderintos 
siuntiniams ir dovanoms. 
Prekės parduodamos gali
mai pigiausiomis .kainomis. 
Šioje krautuvėje priimami 
siuntiniai į LIETUVĄ, Ki
niją, Lenkiją ir į visus USSR 
valdomus kraštus. Priima
mas ir pinigų persiuntimas.

Krautuvė veikia kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. v., 
šeštadienį nuo 8 vai. ryto iki 
4 vai. vak. Pirmadieniais 
UŽDARYTA. Kviečiam at
silankyti ir susipažintu Kie
kvienam bus maloniai pa
tarnauta ir pasitarta.

i Adresas: 359 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 

Krautuvės vedėjas
J. Vaičaitis

(Skelb.

Bai/ Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
Res. AV 8-4144 ir CO 5-8841

IŠNUOMOJAMAS
Vienas kambarys su apšildymu, bai
liais ir be baldų 360 W. Broadvvay, 
So. Bostone, tel. AN 8-4618.

liečių Draugija, Sporto Kiu 
bas “Dainava/, Tautinės S- 
ga, Sandara, studentai skau
tai savo Gintare, naujoje 

'jiems Onos Ivaškienės savo|nius giminėms į Lietuvą per 
i namuose veltui duotoje, jų mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu- 
[ pačių įsirengtoje būstinėje., eina tvarkingai ir be trukdy- 

mosi. Dabar pats laikas siųs-

lę. per Kalėdas aplankė sa
vo tėvus So. Bostone. Iki 
šiol jis tarnavo Marylando, 
o dabar tarnaus Oklahomos 
valstijoje.

Malonu būti arti gimtinės

K. Mockus apleido ligoninę

Kortų vakaras

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siuskite dovanu siunti-

IŠN LOMOJA.MAS BUTAS
4 kambarių, šiltas vanduo baltos 
kinkos, aliejų šildomas, So. Bostone.
5 Grimes St, trečiame aukšte. Kreip
tis bet kada. <2

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Sandaros 7-ta kuopa ši Lietuvoje, 
šeštadienį, sausio 6 d. 7 vai. 
vak. savoj salėj (124 F. St.) 
rengia pirmą šių metų kortų 
vakarą. Bus vertingų dova
nų ir gardžių vaišių.. Visi 
kviečiami ateiti.

Taip parašė Lietuvos gar
bės konsulas adv.. Anthony 
O. Shallna iš Buck Hill 
Falls, Pa., kur jis su žmona 
adv. Zuzana Shallniene pra
leido Kalėdas. A. Shallna 
’-ra gimęs Pennsylvanijoj.

Aukojo

Liucija Baranauskienė iš j 
So. Bostono Kalėdų proga į 
Vasario 16-osios gimnazijai 
aukoja $10.00.

Pašto viršininkas dėkoja

Bostono pašto viršininkas 
pranešdamas, kad Kalėdų 
proga Bostono distrikto paš
tas pasiuntė daugiau ne 260 
milionų Įvairių laiškų, siun
tinių ir t. t., dėkoja visiems, 
kurie iš anksto savo kores
pondenciją pasiųsdami pa
lengvino paštui darbą, svei
kina Naujų Metų proga ir 
’inki visiems mūsų skaity
tojams laimingų sveikų ir 
ramių 1962 metų.

Susižiedavo

Tafto universiteto studen
tas Romas Šležas susižieda
vo su Radcliffe kolegijos 
studente Nijole Makaityte. 

PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nauju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA rinkimai.
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ! •

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik- Balandžio 13 d 8'30 vai
tų sąraša ir aiškius «untėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, R Jor(j Ha„ ’
pranešime Jum% kiek kainuoja persiuntimas. ...... ~ \

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu taiku. i smuikininkes Celio Aumere 
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. koncertaos. rengia Pabaltiečių 

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

IŠTAIGA LIETUVIAI? a. KREIPKITftS LIETINIAM M
Visi siuntėjai Įsitikino, kad miisihtaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nu®
• vai. ryta iki 1 vak vak. ir Mtadkuiais auo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

VBDCIA8: JONAS A DOMUSIS

Vasario 18 d. ALTo skyriaus 
rengiamas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas So. Bostono 
aukštojoj mokykloj (Thomae 
Park). •

Vasario 25 d. Lietuvių Pil 
Dr-jos salėj Radijo Korporaci
jos talentų popietė ir gražuolės

Gegužės 6 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono aukšt. mokyklos salė
je komp. J. Kačinsko vadovau
jamo Melrose simfoninio orkes
tro koncertas. rengia Balfo 
skvrius.

ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugų

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

PARDUODU KAILINIUS
išvažiuoju į Floridą o dėlto parduodu 
dviejus kailinius: vidutinio ūgio mo
teriai cotiką. visai mažai nešiotą ir 
karakulį (Persian lamb> gerame sto
vyje. Kreiptis vakarais arba šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną į

22 Ennis Rd.
Roxbury 19, Mass. (2

LAISVĖS VARPAS I!

N M'JOSIOS \\GLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A AI Bangomis 1190 kilociklų 

L M Bangomis 105.” megaciklų 
Iš WEOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

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

Už specialią kainą tiktai

f ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus burneris • automatiš
kos kant rolės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionų tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

G E neva 6-120-1

GR 9-1805 ir AN 8-9304
Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
Taisome, šingeliuojame. den- » 
giame aliuminijum ir dažo- į 
me iš lauko sienas.

Free Estimaten
. SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 
{ I>u broliai lietuviai
♦ Charles ir Peter Kislauskai» 
{Garantuojame gerą darbą •• _ ___ _____ į

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojas ir Ckirurgaa
Vartoj*, vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{ 534 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
t________ __________________________

t TELEFONAS AN 8-2805

{Dr. J. L. Pasakantis

Apsidrausk
j i j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
• ♦

J Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
i kreiptis:
• BRONIS KONTRIM
{ Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadtvav
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1
va’. NEMOKAMAS aliejaus į 

krosnies aptarnavimas 
Visiems mūų NUOLATINIAMS * 

aliejaus kostumieriams

21 : Dažau ir Taisau 4 4

mooooooeMOOooceoGooooeoaocosososoooseuoooooooGeto

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
oooMOOOoeeoseeooeooeoooooooMoom

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 3 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay :
LIETUVIS

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

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

DORCHESTER 25. MASS.Imun n MLUJ $wn rmn

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«» EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




