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Amerikos Valst. Konferencija
Urugvajuje Eina Prie Galo

- - -
Amerikos Respublikos Baigia Tartis Dėl Kubos Komuniz

mo; Numatoma Priimti Rezoliuciją Daug Švelnesnę, 
Negu JAV Norėtų; Bus Paskelbta, Kad Castro

Komunizmas Yra Nesuderinamas Su Ame
rikos Valstybių Sistema.

Sovietai Tarsis Apie 
Žemės Ūkio Ligas

Amerikos respublikų kon
ferencija Urugvajuje, Mon
tevideo priemiestyje Punta
De* .Este, eina prie galo. Sovietijoj komunistų par-

\ isą pereitą savaitę užsie- tjjos centro komiteto posė- 
nių reikalų ministeriai apta- (}js šaukiamas kovo 5 d. Ja
re Kubos, klausimą, daly- me būsią švaistomi žemės 
vaujant ir Kubos delegaci- ūkio produkcijos kėlimo 
jai, bet aiškaus, griežto ir klausimai.
vieningo nusistatymo iki 
šios savaitės pradžios dar 
neprieita. Einama prie kom
promiso. Laukiama, kad 
Amerikos Valstybių Orga
nizacija pasisakys, jog ko-

Prieš kelis metus Chruš
čiovas žadėjo Sovietijos gy
ventojams, kad “po metų ki
tų” gyvenimas pagerės, ru
sai pasivys amerikiečius že
mės ūkio produktų gamybo-

LAUKIA PAKILTI IR SKR ISTI APLINK ŽEMĘ

. -j*.
Astronautas John H. Glenn. 40 metų. atro do. mirkčioja gražiai merginai, o iš tikrų
jų jis sėdi “Eriendship 7“ kabinoje, kurio je skris aplink žemę ir mirkčioja karštos 
saulės kaitinamas. Astronauto kelionė bu vo keletą kartų atidėliojama.munistinis režimas Kuboje je jr vįsj Sovietijos gvvento- 

yra nesuderinamas su Ame- jaį atsikvėps lengviau, 
likos valstybių sistema; bus Atėjo ir praėjo žadėti ter- 
nutarta pašalinti Kubą iš mįnai, o Nikita vis dar te- Raketa I Mėnuli 
kai kurių visas Amerikos re- besimurdo žemės ūkio ga- Pntnilež Prn Štili
spublikas atstovaujančių .mybos painiavose, mėsos vis ruuilKe rru

komisijų, kaip bendro gyni 
mosi ir kitu.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broad*ay, So. Boston 27. Mass.

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų
57-TIEJI METAI

Italijos Krikšč. Demokratai 
Svarsto S-gą Su Socialistais

Italijos Krikščionių Demokratų Partija Linksta Susitarti
Su Kairiaisiais (Pietro Nenni) Socialistais Dėl So

cialinių Reformų; K. D. Partijos Kongrese Dėl 
To Reikalo Eina Karšti Ginčai; Atrodo, Jog

Derybos Su Socialistais Bus Vedamos.

JT Svarstys Ir Vėl Ar Vokiečiai Gaus 
Kongo Klausimą Atominių Ginklų?

Alzerijos Teroras 
Eina Vis Piktyn

Alžerijoj teroristai vis at
viriau pradeda šeimininkau
ti. Prancūzų “slaptosios ar
mijos organizacija” keliuo
se didmiesčiuose yra tikra
sis padėties šeimininkas, ji 

J Įsako, kada sterikuoti, ji nu
stato net valandas, kada gy
ventojai gali išeiti Į gatves, 
jos žmonės šaudo ne tik a- 
rabus, bet ir prancūzus, ku
riuos skaito sau neištikimus 
ar gen. de Gaulle politikos 
šalininkais.

Arabai iš savo pusės irgi 
tęsia terorą ir dėl to nema
žai žmonių žūva.

Slaptoji armijos organi

Pereitą šeštadienį susirin
ko Italijos valdančioji krik
ščionių demokratų partija į 
kongresą ir per penkias die
nas svarstys tolimesnį savo 
politikos kelią.

Svarbiausias klausimas, 
kurj krikščionys demokratai 
turi išspręsti, yra bendra
darbiavimas su Italijos soci
alistų partija, kuriai vado- 

! vauja Pietro Nenni- Dar ne
seniai kairiųjų socialistų 
partija gana ankštai bendra
darbiavo su komunistais ir 
todėl apie tos partijos trau
kimą į vyriausybę negalėjo 
būti kalbos. Bet po Stalino 
pomirtinio nuvainikavimo ir 
jo valdymo žiaurumų ati
dengimą Italijos socialistai

dar nėra, kiek reikėtų, nėra
nė pieno su sviestu, nėra nė Paeitą penktadieni Amen-

e • . d.___ e • e • : i —------- »------- °— nutraukė ryšius su komunis-Souetų Rusija paieika- Sovietų Sąjunga paintoi- zacija” sumobilizavo kelias tais ir todėl su jais susitari- 
razanga Kovoje prieš įsi- kitų žemės ūkio produktu. jnokslininkai paleido lavo, kad Jungtinių Jautų mavo Ameriką, kad ji nore- dešimtis tūkstančių vyrų U’

metusi bolševizmo vėžį A- Tuos trūkumui ir nesuge-svarų raketą į mė- saugumo taryba susirinktų tų kalbėtis ne tik apie Ber- Alžėrijos europiečių tarpo ir 
merikos kontinente bus pa- bėjimą pakelti žemės ūkio +; Runoms hnltmn įvno hot ir vakarini I v.-_
daryta, bet aiškaus nusista- našumą komunistai ir svar- 
tymo pašalinti vienu ar kitu stys savo partijos c. k. po- 
būdu Castro apgaulingą sėdyje. Kokius naujus “ke-
valdžia nebus nutarta. liūs” ar šuntakius suras par-

Lyg tyčia, Amerikos res- tijos centro komitetas, pa- 
publikų atstovams posė- matysime kovo mėnesį.
džiaujant Urugvajuje, Ma- --------------------------
skvos dienraštis “Pravda” SOVIETAI STIPRINA 
ši pirmadieni paskelbė pa- BEZBOŽNIKŲ VEIKL)
sikalbėjimą su Kubos dikta- --------
toriu Castro, kuriame Castro Sovietų Sąjungoje pasta* 
pripažįsta, kad tiktai Sovie- ruoju laiku vėl sustiprinta

nuli. Raketoje buvo daug aptarti Katangos baltųjų lyną, bet ir apie vakarinės skelbia, kad ji žūt būt išlai-
instrumentų ir televizijos samdinių karių klausimą. v okietijos ginklavimąsi ato- kys tą kraštą prancūzišką,
aparatas mėnulio paviršiui Į Kitos valstybės mano, jog ainiais ginklais. Rusai, len-
fotografuoti. Bet paleista ■ šiuo tarpu JT saugumo tarv- kaR ^echai kiti klastai no-
raketa skrido perdaug grei- į ba neturi ką svarstyti Kon- rėtM- kad Amerika susitartu
tai ir nepataikė į mėnuli, ji !go reikaluose, nes senesnie- sU Maskva neduoti atominių

STREIKAS LONDONE

niHS uci JVSiFiy i tri Vi iii«~ ir 
socialinės įstatymdavystės 
gerinimo pasidarė galima. 
Krikščionys demokratai yra 
linkę daryti bandymą, nes 
ir jų partijos eilėse irgi yra 
griežtesnių reformų šalinin
kų.

Italų krikščionių demok-
Londono didmiestyje An- 

inklų vokiečių kariuome-, glijoje susisiekimo priemo
nei. Rusai tg klausimą nori nių darbininkai išėjo į vie- ratų kongresas vyksta aud- 
rajungti su Berlyno derybo- nos dienos streiką šį pirma- ringoj nuotaikoj. Dešinioji 
mis, kai tos derybos bus pia- į dieni. Sustojo požeminiai kongreso dalis piestu stoja 
dėtos kada nors. i ir priemiesčių traukiniai, tik prieš bet kokias derybas su

uaoar į menuli nepatai-• do Priminimo dėl Gizen- . Vokief1Jos. ginklavimasis autobusai nestreikavo. ! (Nenni vedamais) sociali
ausi raketa nulėkė į erdvę ^s^So i. Ue ikė k^ ,labai rŪpl’-n^^l DėI ^sisiekimo priemo-j stais, nors partija jau ilgas
ir pasidarys saulės satelitas. Icį7er(ra oali ištikti tok< nat melU vokĮeclų aimiJa į nių sustojimo miesto gatve- laikas bendradarbiauja su

Amerikos mokslininkai ' likimas'koks ištiko Lumum- Ka-° paje?os? Yra Patl ,stl_ i se pasidarė nepaprastas su- Italijos socialdemokratais.
lon Vito ,-oVoto L-.„4 : v_ T5 v .. J _.9 .7. .9J pl lausia ls kltM ^Jun-i sikimšimas automobiliu. ---------------------------

MONAKA SUSIPYKO SU
T. , _ , ......................................... , ____ _________________ PRANCŪZŲ VALDŽIA
Kongo vynausybes vadas kiečiai vienaip vien reika- minių traukinių darbininkai ---------

Adula protestuoja pnes J J įauja, ji butų didele kai o jr ta.TnaUtOjai sako, kad jie Monako kunigaikštis Rai- 
saugumo tarybos sušaukimą pajėga, 
jis mano, kad toks saugumo

pralėkė pro mėnuli 26,000 
mylių atstume. Dėl savo po
zicijos raketa negalėjo nė 
fotografuoti mėnulio pavir
šiaus, kaip buvo tikimasi. 

Dabar i mėnuli nepatai

ji nutarimai yra vykdomi, 
bet komunistai tikisi kiek 
pažvejoti d ram sta m e Kon
go vandenyje.

Ypatingai komunistai ro-

tų Sąjungos pagalba padėjo antireliginė propaganda.
Kubos komunistams išsilai- Komunistai tvirtina, kad 
kyti valdžioje. Be Maskvos religija yra tik praeities pa- 
paramos ta vyriausybė Ku
boję būtų nugriuvusi. Tuo ____ ___
Kubos Castro pats pripaži- kinčiųjų žmonių skaičius ir . Pareitą savaitę tūlėje bū- 
no. kad jis yra Maskvos iš- Ru siioi vis dar yra didelis, iššautas j erdvę artronou- 
laikomas šašas Amerikos re- todėl komunistai ir stiprina tas 9‘enn‘.oet netikusio 
spublikų pašonėje. valdiškų bezbožnikų organi- oro J° kelioRę aplink žemę

Amerikos delegacija Pun- zacijų veiklą.
ta Del Este konferencijoje ----------------- ----------------

s religija yra tik praeities pa. jau raošia kių .akėtą, ku,,įb buv0 nužudyt^’^“ » isikimšimas automobilių.
- likimas ir komunistų valdy- bus taikoma i mėnuli. ■ kažkur Katangoje. Ifėm atominiu riSkl^ko vo-! b?v0 P'™38
» me turėtu išnykti. Bet ti-| _ . T. , . , , ,etų atominių gmKių, ko vo toks streikas Londone. Pože-

atidėta šiai savaitei.

baukštosi, kad konferenci
jos nutarimai gali atrodyti 
Amerikos visuomenei mažai 
reikšmingi ir todėl kongrese 
gal sustiprėti opozicija prieš 
davimą paramos Lotynų 
Amerikos kraštams, kaip tai 
buvo sutarta seniau.
NEPAPRASTAS SAULĖS 
UŽTEMIMAS, PLANETOS

Sekmadienį, vasario 5 d. 
bus visiškas saulės užtemi
mas, bet jis bus matomas tik 
Pacifiko vandenyno srityje. 
Užtemimas bus tuo nepap- 
ratas, kad saulei užtemus 
toje pat dangaus srityje bus 
matomos netoli viena kitos 
penkios planetos—Merkuri
jus, Venera, Marsas, Jupite
ris ir Saturnas.

Saulės užtemimas prasi
dės vasario 5 ir pasibaigs 
vasario 4. Keistą? Visai ne 
ir tai nėra klaida, saulės už
temimo juosta apžergia in
ternacionalinę datos liniją, 
todėl prasidės 5-tą, o baig
sis vasario 4-tą!

KELIA BYLĄ

>.ktorius Van Johnson ke
lia bylą teatro vadovybei 
už apsileidimą, dėl kurio jis 
susižeidė savo pirštą. John
son vaidina vaidmenį ”The 
Musie Man“.

Automaeija Pakeis
Socialinę Santvarką
Mokslininkas Donald N. 

Michael paraošė pranešimą 
„demokratinių institucijų 
studijų centrai” apie auto
macijos ir komputerių įtaką 
į mūsų gyvenimą. Pagal je 
samprotavimą, mašinos ga
li pavaduoti žmones prie ki
tų mašinų ir net gali atlikti 
tam tikrą “galvojimo” dar
bą, bet kartu naudojimas tų 
naujausių mašinų ir kompu
terių gresia panaikinti esa
mąją kraštę socialinę tvar
ką. Mat automaeija gali at
imti darbą daugybei žmo
nių, o tas reiškia, kad visas 
gyvenimas teks kitaip tvar
kyti. Gal jau nebetoli lai
kas, kad vyriausybė turės or
ganizuoti viešuosius darbus 
bedarbiams, kurie netenka 
ir neteks darbo dėl automa
cijos, todėl kapitalistinė si
stema turės pasikeisti ar bus 
pakeista.

tarybos posėdis yra nereika
lingas ir gali tik Įnešti ne
tikrumą į Kongo klausimą.

IRANAS SKUNDŽIASI

Irano (Persijos) vyriau- 
TT saugumo tarybos posė- sybė skundžiasi, kad Sovie

tų Rusija savo nepaliauja
ma propaganda ir kurstymų 
prieš Irano valdžią suklaidi
no dalį studentų, kurie ko
munistų raginami suruošė 
prieš vyriausybę eilę demon
stracijų. Riaušės buvo nu
malšintos, bet kurstymas iš 
Sovietų Rusijos radijo sto
čių vyksta toliau.

dis įvyksta šį antradienį, 
bet abejojama, ar jis ką nu
tars.

Astrologai Gąsdiną 
Indijos Gyventojus

Astrologai Indijoje prana
šauja visokias nelaimes dėl 
to, kad visos planetos “susi
bėgsiančios” ar prisiartins 
viena prie kitos šios savaitės 
gale. Esą. toks planetų susi
būrimas buvęs prieš kelis 
tūkstančius metų ir tada In
dija labai nukentėjusi dėl 
karo. Kokia nors panaši ne
laimė ištiksianti ir dabar In
diją. bent taip astrologai 
spėja.

NAUJAS CHRUŠČIOVO 
POSŪKIS FARMOSE?

Vakarų laikraštininkai iš 
Maskvos praneša, kad Niki
ta Chraščiov planuoja naują 
žemės ūkio perorganizavi
mą. Esą, kolchozams ir sov
ehozams bus duota daugiau

streikuos kiekvieną pirma- nier piktai susibarė su Pran- 
dienį, iki jiems bus pakelti cūzijos įgaliotu savo vy-
uždarbiai.

SPAUDŽIA RANKĄ

Prezidentas John Kennedy 
spaudžia N'ew Yorko miesto 
majoro VVagnerin ranką, at
vykęs ten kalbėtis Jungti
niu Tautu organizacijos rei
kalais su jos laikiniu gene
raliniu sekretorium U Tant.

riausybės nariu. Sako, kuni
gaikštis necenzūriškais žo
džiais išplūdęs Prancūzijos 
skirtą jo valdžios ministeri 
ir pačią Prancūziją.

Vėliau Monako kunigaik
štis paskelbė, kad jis turėjęs 
nesusipratimą su vienu savo 
valdžios pareigūnu, bet su 
Prancūzija jo santykiai esą 
ir liksią kogeriausi.

Prancūzija yra Monako 
kunigaikštystės globėja ir 
skiria vieną ministerį į Mo
nako vyriausybę. Su tuo mi- 
nisteriu kunigaikštis ir susi- 

I pešė.

MŪSŲ KALENDORIUS

savarankumo žemės ūkio 
Indijos vadas Nehru pasi- technikoje. Planuotojai nu- 

tyčiojo iš visų pranašų, ku- statys tik, kiek jie maisto 
ne tariasi žiną, jog žemę iš- produktų iš žemės dirbėjų 
tiks didelės nelaimės. Bet nori, o patys kolchozų ir 
pranašai dėl to neperstoja sovchozų vadovai spręs ko-
kranksėti ir pranašauti viso
kias nedaimes.

kiu būdu uždėtą pareigą at
likti ir gamybą padidinti.

Keleivio Kalendorius 1962 
metams, dėl įvairių kliūčių, 
dar nėra baigtas spausdinti. 
Mūsų skaitytojų prašome 
dar trupučiuką kantrybės ir 
kalendorius bus pasiųstas 
užsisakiusiems. Kalendo
riaus raitai, eilės, informa
cijos nepasensta, todėl skai
tytojai nedaug nuostolių te
turės. Visus kviečiame ka
lendorių užsisakyti.
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Vaduotojai iš dešines
Amerikoje visada buvo ir ypač dabar priviso nema

žai ‘‘kovotojų prieš komunizmą.” kurie didžiausią komu
nizmo pavojų mato krašto viduje ir prieš ji traukia i kovą 
išskėstomis bul ėmis. Pavojus iš sovietiško išpurpusio ko
munizmo dešiniesiems “antikomunistams” atrodo tik vai
kų žaislas, jei viduje padaryti gerą tvarką ir visus taria
mus komunistus ir jų daugiau ar mažiau pasislėpusius 
talkininkus paimti už pakarpos ir gerai papūranti.

Miręs senatorius McCarthy prieš desėtką metų stai
ga pagarsėjo tuo, kad per vieną radijo stoti nei iš šio, nei 
iš to paskelbė turis savo rankoje sąrašą 250 komunistų,
kurie tarnauja valstybės departamente. Vėliau senato- į. 
rius komunistų skaičių valstybės departamente sumažino 
iki 81, bet jo mestas Į kūdrą akmuo sukėlė didelio susido
mėjimo ir pats senatorius iš nieko pasidarė dideliu vadu 
antikomunistinėje kovoje prie vidaus priešą. Panašiai sie
kia garso ir įtakos ir dabartiniai kovotojai prieš komuniz
mo pavojų krašto viduje—jie kiekviename palovyje su
randa pasislėpusių komunistų ir galybę jų talkininkų, ar 
‘‘kriptokomunistų” tiek fed. vyriausybėje, tiek valstijų 
valdžiose, kaip ir savivaldybėse. Visa socialinė istatym-
davystė tiems kovotojams prieš komunizmą, yra komuni- i 
stų ar jų užsimaskavusių agentų ir talkininkų darbas, vi- i 
sas darbininkų judėjimas taip pat yra užsimaskavusių ar 
net atvirų komunistų pagimdytas. Viena iš tokių •‘anti
komunistinių” organizacijų. John Birch Draugija, užsi
spyrusiai reikalauja patraukti teismo atsakomybėn auk
ščiausio teismo pirmininką Earl Warren, o tos draugijos 
kūrėjas ir vadas i '‘sąmoningų komunistų agentų” skai
čių įskaito ir buvusį prezidentą gen. Eisenhovverį ir galybę 
kitų Amerikos vadų. Savo “programoj tos draugijos va
das numato net pašalinti pajamų mokestį, kuris kai ku
riems pasiturintiems žmonėms stovi kaip kaulas gerklė
je, o todėl tas mokestis jiems atrodo “komunistų” iširu
sias, sugalvotas geriems amerikonams išmelžti ir paruošti 
čia dirvą bolševikiškai tvarkai.

Amerikos gyvenime antidemokratiniai sąjūdžiai, nė
ra naujiena. Jų tradicijos siekia 1852-1860 metų, kada 
čia “tėvynę gelbėjo” anų laikų Birch draugijos prosene
liai ir šaukė kraštą gelbėti nuo demokratijos, nuo kata
likų. sveturgimių ir kitokių “netikusių” gaivalų. “Luna- 
tic fringe” dešinėj čia ir vėliau reiškėsi ir dagyveno iki 

aklas maišas da”? žmo
nių pastūmė o ieš’oti :adikališkos išeities “sutvarkant 
vidaus priešus,” o tie “vidaus priešai,” pagal skonį, gali 
būti arba demokratai, arba pažangesni republikonai, arba 
darbininkų judėjimas, ai ba žydai, arba socialistai, arba 
liberalai ir daug, daug kitų "tėvynės priešų.”

Seniau antidemokratiniai sąjūdžiai Amerikoje veik 
visada į “tėvynės priešų” skaičių įtraukdavo ir katalikus, 
nes naujųjų ateivių daugumas buvo katalikai ir “tikrųjų” 
amerikiečių akyse jie buvo trefni. Bet tie laikai praėjo, 
dabar visokių antidemokratinių sąjūdžių pirmose eilėse 
matosi nemažai katalikų, o Bostono arkivyskupas Cushing 
gerais žodžiais atsiliepė apie John Birch Draugijos vadą, 
gi kiti bažnyčios pareigūnai aktingai reiškėsi McCarthy 
ir reiškiasi dabar Įvairiuose fašistiniuose sąjūdžiuose.

ŠITAIP ŠAIPĖSI Iš PRCSEIKOS tarybų. Tos tarybos renka 
įmonės valdybą, o valdyba 
skiria direktorių. Tiesa, pa
sirinkimo nėra, nes komu
nistų partijos sudaromas 
vienas sąrašas, bet slaptai 
balsuojama, ir jei toks są
rašas nesurenka balsų dau
gumos. skelbiami antri rin
kimai, kiek pertvarkius kan
didatų sąrašą, Be to, dir
bantieji yra suinteresuoti 
pelnu. Jei įmonė pelningai 
vedama, tai iš to gauto pel
no. paskyrus lėšas įmonės 
amortizacijai — jos mašinų 
nusidėvėjimui ir naujų įsigi
jimui. ir atitinkamą pinigų

Prezidentas ir kongresas
Prezidentas užsiminė vie

name savo pranešime kong
resui apie reikalą įkurti at
skilą sekretariatą miestų 
tvarkymo reikalams ves
ti. Bet atstovų rūmų “ru- 

«les” komisija dauguma bal- 
ų pasisakė prieš prezidento

siūlymą. Prezidentas pasi-
suma atsargos kapitalui, n_ Į kalbėjime su spaudos at>.o- 

' vais stebėjosi, kodėl repub- 
yra

yra Sovietų Rusijos ir komu
nistinės Kinijos sąjunginin
kas Amerikos respublikų 
panosėje, bet kaip tą bolše
vikišką šašą nukrapštyti?

Washingtonas siūlė Ame
rikos respublikų atstovams 
nutraukti diplomatinius ir 
prekybos ryšius su Kuba ir 
ją taip izoliuoti, kad Cas
tro pradėtų uždusti. Bet tam 
priešinasi Brazilija, Meksi
ka, Argentina ir kelios kitos 
Lotynų Amerikos respubli
kos. Priešinasi dėl įvairių 
priežasčių. Kai kurios respu
blikos turi viduje nemažai 
Castro šalininkų ir nenori 
turėti nesmagumų, kai tie 
šalininkai pradės triukš
mauti ir bombomis mėtvtis.

kusioji pinigų suma, kaip
priedas prie gaunamos ai-, ...
gos. paskirstoma dirbantie-1 reikalui. Kartu jis sake, jog 
siems pagal ių įdirbimų. mlestH reikalli sekretoriumi 
Todėl Jugoslavijos pramonė -: a numaty ta> patyręs bu
ria našesnė už Sovietų Sų- statymo tt ai ky tojas ne-
jungos. Ir pramonėje dir- , ....
barnieji yra tampriau su- Pvezidenta- neužsiminę, 
jungti su įmonės gyvenimu, ka( dalis demokratų taip
Dirbantiesiems labiau rūpi Pat Posake pnes jo siuly- Kaį kurios Lotvnų Amerikos 
gauti didesnis pelnas, todėl mą. ir kartu >u repubhko- valstybės bendrai vra prie- 
jie rūpestingiau dirba.. inais balsavo. Tiesa, tie de- *

likonai yra priešingi tam

j*'- i... ... į^.’* • singos "intervencijai,
Kas Jugoslavijoje buvojo, mokrataii is pietinių valstijų g. įntervencįja būtų

kas iš arčiau jos gyvenimą ir. nesislepia,. kad jie jia roma vigų valstybių sut
Dabar komunistai visokiomis gaidomis garbina mirusį Leoną Pro- pažino, tokie rašo, kad ten Pnesingl skyrimui negro se- 
setką. bet buvo laikai, kada jis buvo "nuslydęs" nuo "generalinės- pastebima daugiau besišyp- krParei^om5’ 0 re 
unijos ir atkakliai kovojo su Maskvai ištikimaisiais. Tada mask- sa^nj žmonių, jie neatrodo PUOllKOnai
viniai ji visaip dergė ir iš jo šaipėsi, čia dedame vieną anuo metu
"Laisvėj“ spausdintą karikatūrą. .Tariau Leonas, 
tvirtu principu, po kurio laiko "dėl trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto" sugrįžo į maskvinnj "avinyčią“,todėl jis šiandien mask- 
\iniu taip liaupsinamas. .

tokie užguiti, kaip Sovietų ne^1M teises, bet kur turi 
Sąjungoje progos tą praktiškai įrodyti,

Bet Tito visagalis asmuo. aPie tas teises užmiršta.
Jo paveikslais visur nukabi-i Klausimas dėl miestų se- 

kretariato įkūrimo visvien 
kongrese bus svarstomas ir

1 retos sienos. Spaudoje, susi
rinkimuose jis taip pat šlovi-

dar- 
da- 

sutarti-
nai. Pats intervencijos fak- 

- tas joms yra nepriimtinas. 
Pagaliau bus sutartas su

puvęs kompromisas, kuris 
nei Kubos leninistams nie-X
ko nepakenks, ir Washing- 
tonui duos žodinę deklaraci
ją nervams nuraminti.

mesnę veiklą, ji nusprendė 
susijungti su Lietuvių Socia-

gėdžiai gali sakyt, kad Ste
ponas Strazdas liudijo “biau-

listų Sąjunga ir “Naujoji! riai, šlykščiai, melagingai.” 
Gadynė” buvo pasidariusi j “Laisvės” icliai turėtų pa- 
socialistų savaitraščiu, iki ji galvoti, kad ir mirusio žmo- 
1943 metais užsidarė. Stepo- gaus šmeižti nėra toks jau 
ras Strazdas iš “N. Gady- neatsakomingas reikalas, 
nės” be jokio “atsivertimo” Tie turėtu pagalvoti, kad vis 
perėjo dirbti į “Keleivį.

Komunistai tą žino, bet 
meluoja, kaip užsakyti, tik 
neaišku, koks jiems reikalas 
tą daryti. Jie meluoja ir apie 
“savąjį Prūseiką,” nors ge
rai žino, kad io “grįžimas” 
pas komunistus buvo tik 
tarnybos užtikrinimo reika
las ir niekas daugiau.

Sunkiausias savo kolioji
mosi kanuoles “L.” bolševi
kai kreipia prieš S. Strazdą 
dėl jo liudijimo Chicagoje

dar yra daug žmonių, kuine 
visa reikalą žino ir todėl jų 
skelbiami pliauškalai jiems 
patiems atsirūgs.

Skirtumas tarp Strazdo ir 
Prūseikos buvo tas, kad L. 
Prūseika, būdamas balta
rankis dvarely užaugęs žmo-

namas, kaip savo laiku Sta
linas.

Spėjama, kad Jugoslavi
joje veikia virs 30 tūkstan
čių slaptosios policijos agen-

gal jis dar praeis, o jei ne, 
tai rinkiminei kampanijai 
bus amunicijos negrų ma
žumos balsus žvejojant. 

Prezidentas užsiminė ir

Nilcita vejasi

Kur reakcija kvepia, ten ir mūsų lietuviški reakcinin 
kai negali iškęsti savo nagų neprikišę. Atsiranda inžinie 
rių ir vienuolių, voldemarininkų ir smetonininkų. kurie rašo: 
norėtų įsijungti ar jau ir įsijungia į vietinių “antikomu- 
nistų” ir antidemokratinį sąjūdį ir seka pasakas, kad tai 
mūsų kelias ir Lietuvai vaduoti. Vienuolių “Darbininke” 
teko matyti besimeldžiančio Salazaro paveikslą, matyti, 
pranciškonai ir jų samdomi gudrūs inteligentai svajo
ja apie salazarinę ateitį Lietuvai, o kiti, dar praeityje ra
gavę Smetonos diktatūros malonumų, tikisi grįžtant pa
laimintus Antano laikus.

Kalbama, kad šių metų rudens rinkimai Amerikoje 
parodysiu, kiek fašistinės grupės turi įtakos krašte ir jau 
išeinant iš to jų veikla bus kreipiama arba į legališką ko- '
pimą į vyriausybę, arba į perversminę veiklą. Lietuviški Strazdas buvo pašauktas į
fašistinių grupiu prieplakos, be abejonės, eis “petis į petį” ; kvietima'luri'vricU Hu
su juodąją reakciją ir iš to mes savo politinius lunatikus d^; Q liudydamas p0 prie. 
turėsime progos dar geriau pažinti. saika, Strazdas nematė rei

kalo meluoti, jis sakė teisy
bę. Strazdas liudijo, kad jis 
ir Prūseika abudu buvo ko- 

' munistų partijos nariai ir 
abudu kartu, už nukrypimą 
nuo stalininės linijos, buvo 
išmesti iš partijos. Tai visas 
jo liudymas. Komunistai ge
rai žino, kad Strazdas liudy
damas sakė tiktai tiesą, už 
tą jie ir po mirties jam dar 
nori keršyti ir jį pravardžio- 
ja, bet Stazdas nematė jo
kio reikalo sakyti* netiesą, 

i Ir iš tikrųjų, kodėl jis būtų

Sovietų komunistai veja
si Ameriką, kaip šuo savo 
uodega, bet pavyti vis nesi
seka. Plati Sovietija gami-

bę ir daboja gyventojus, ną civilinių teisių įstatymą, į J12 metus 133 milionus 
kZd šie nepradėtų veiks- nors kongresas tam vargu i Lon’»,£v?: ® Ą’nenka_ga™ 
mingai šiauštis prieš Tito yra prielankus.
galią. j Laukiama, kad tarp pre-

Jugoslavijos komunistų Į zidento ir kongreso bus ir .
partija neskaitlinga ir neį- daugiau nuomonių skirtu-! bininkų, o Amen a su mi-

mu novvlzarl ir . llOHcilS.
senųjų žmonių gydymo iš Sa ia Java Amenka garni- 

senatvės pensijų fondų, jau ™ Per. metus 1/,900,000
duotos įvairios pašalpos, ii-į nekalbant apie muitų politi-: ^nų mėsos, o Sovietija tik
gametės paskolos ii* dar da- ką, dėl kurios kova kong-, ’tom? .

rese jau prasideda. 1 Amerikos gamyboje jokių
e paslapčių nera—mechamza-

Muitų sienos *khJ atl?nka-. ,
tręšimas, gyvulių veisles ge- 

Dėl muitų politikos eis rinimas, tai ir viskas. Pas-
aštri kova todėl, kad ji paslapčių nėra, gamyba kyla ir 
liečia skaudžią gamintojų tai ne tik Amerikoje, 
vietą—kišenę. O Rusijoje? Nagi, Nikita

tų, kurie saugoja Tito ramy- apie reikalą išleisti dar vie-

, na 194 mil. tonų javų. So
vietija tiek javų gamina su 
32 milionais žemės ūkio dar-

valinga. 'ją virstu {7<xv<xuuvzjčx
Tito asmenybė.

Jei ne JAV Jugoslavijai

gus, dirbtuvės ir juodo pa- bar teikiama parama, vargu 
prasto darbo bijojo kaip' Jugoslavija būtų galėjusi iš- 
kokio pažeminimo, o todėl silaikyti, nes karo buvo la- 
ėjo į kompromisus su savo bai nualinta. Ir vargu tada 
įsitikinimais ir pats netikė- M būtų buvusi pajėgi nusi- 
damas stalinizmo išganingu- kratyti Stalino globos, 

apie jo paties ir Prūseikos mu, ji piršo “Vilnies” skai- Dabar JAV jau vis drą- 
priklausymą kadaise prie tytojams. O Strazdas “bai- siau ir plačiau kalbama^ kad 
komunistu
“L.”

, - - T . Amerika visą laiką rėmė į kalba po kelias valandas ir
nistų partijos. Dėlto tarankiškų” baimių neturėjo reikia liautis selpus Jugo- Europos apsivienijimo idė-’dėl to žemės ūkio gamyba 
bolševikiški melagiai ir kartą atsimetęs puo ko-; slaviją, nes jos vadas Tito ją 0 dabar, kai Vakarų Eu- visai ir nemano kilti. Su’lie-

munistų, pas juos ir nebe- į nerodo jokio palankumo
"Strazdas iš Bostono nuvyko 

i Chicagą ir ‘liudijo’ prieš Prū
seiką ir ‘liudijo’ biauriai. šlyk
ščiai. melagingai su tikslu Prū
seiką išdeportuoti iš Amerikos!

“Kaip baisiai politiniai Straz
das savo gyvenimo saulėleidyje 
buvo sugedęs, jis Įrodė ir tuomi, 
jog niekados ne tik nesigailėjo 
to ‘žygio,’ o dar gyrėsi tuo savo

manė grįžti, nes juos skaitė 
nerimtais žmonėmis ir Ame
rikos bei Lietuvos išdavi
kais.

JUGOSLAVIJA

APŽVALGA
IDĖJINIO NEPASTOVU

MO PAVYZDŽIŲ 
BEIEŠKANT

Komunistu “Laisvė” po il
go tvlėiimo pasaliau nutarė 
paminėti Stepono Strazdo 
mirti ir tą padarė su “Lais
vės” žmonėms įprastu ne
širdingumu ir prasimelavi- 
mu. “L.” sausio 23 d. rašo, 
kad Stra hin’Ps idėjinio 

r»qr-r—rj.-ę t Pn.

“Pažangiam (Suprask, komu
nistams. Red.) suskilus ir atsi
radus “sklokai,” Strazdas tapo 
karščiausiu sklokininku, ir ‘sklo
kai’ suskilus dirbo sklokos lei
džiamoje “Naujoje Gadynėje." 
Sklokai galutinai subyrėjus ir 
‘N. G.” užsioarius, Strazdas at
sivertė prie menševikų (mūsų 
pabraukta, Red.) ir nuėjo dirbti 
i ‘Keleivį.’"

(Atkelta iš 7-o psl.)
kad kėsinosi visą Jugoslavi
ją pajungti Maskvos vado
vybei. Čia Tito, pajutęs, kad 
iš po jo kojų sprūsta val
džia. rusu komunistus išvi
jo. Tito būta apsukresnio ir 
apdairesnio už savo moky
toją Staliną. Jam pasisekė 
nusikratyti Stalino globos 
dalinai ir todėl, kad Jugo
slavija neturi bendros sie
nos su Sovietų Sąjunga, kaip 
jos neturi ir Albanija, kuri 
dabar, Kinijos palaikoma, 
Maskvai kaišioja iš trijų 
pirštų kombinaciją —špygą.

Bet aplamai titinio mode
lio komunizmas mažai kuo

JAV ir bet kuriomis progo
mis tiesioginiai ir netiesio
giniai palaiko Maskvą.

Tito — tai anas veršis, 
dvi karves žindąs.

Tito Rusijoje atsirado 
pirmojo pasaulinio karo 
metais, kaip Austro-Vengri
jos kariuomenės belaisvis. 
1920 m. jis įsijungė Kirkizi- 
joje į bolševikinį veikimą. 
1934 m. Tito buvo išrinktas 
komintemo nariu. 1937 m., 
Maskvos pavedimu, jis jau 
buvo paskirtas Jugoslavijos 
komunistų partijos sekreto
rium. Ir antrojo karo metu 
savo veiklą pradėjo Jugosla
vijoje pogrindy, kaip parti
zanų organizatorius. Tokių 
partizanų jis savo žinioje 
turėjo apie tris tūkstančius. 
Tas Tito vedamas partizani
nis judėjimas Jugoslavijoje 
taip pat buvo JAV ir Angli
jos remiamas. Tada Tito ne- 
sireiškė kaip komunistas, 

norsskiriasi nuo maskvinio — Maskvos patikėtinis, 
gyventojai palikti be jokios į tokiu jau buvo. 
laisvės. Žemės ūky kolcho-Į Taigi Tito nėra atsitikti- 
zai įprastiniu maskviniu na Jugoslavijoj asmenybė, 
turiniu nesteigiami. Greta . Nors ir Kremliaus auklėtinis 

! turėies meluoti? Pagaliau, privačių žemės ūkio sodybų ir buvęs patikėtinis, bet pa
čia komunistai su^ab-oio ta didele “paslaptį” komu- veikia savanoriški koopera- linkės į karjerą, nesidavė 

-iena “at«r-ertima,” kurio ristu “Vilris” pati paskelbė tiriai žemės ūkiai. i Maskvos pažabojamas, nes
staiga Kg ir nori girtis savo visai nereikėjo, nes kai nuo pirmame puslapyje didelė- Pramonės įmonės taip tada būtų likęs tik pastum- 
idėjiriut pastovumu. Keista! komunistų atskilusi taip va- mis raidėmis, kad Prūseika pat tvarkosi kiek savaran- dėlis, o dabar — maršalas 

Apie Strazdą Maskvos dinama skloka, po Prūseikos ir Strazdas išmesti iš kom- kiau. įmonės yra tvarkomos Tito, Jugoslavijos valstybės 
žmonės sako: zigzagų, sprendė savo toli- partijos, todėl tik dideli be- renkamų jose dirbančiųjų galva.

ropos šešios valstybės jau 
jungiasi į vieną muitų uniją, 
Amerikai tenka peržiūrėti 
savo prekybinius santykius 
su tomis valstybėmis, še
šios Europos valstybės jau 
sumažino muitus savo pre
kybiniuose santykiuose net 
40G, bet muitai su kitomis 
valstybėmis lieka, kaip ir 
buvę, o kai šešios valstybės 
visai panaikins muitus savi
tarpinėje prekyboje, jos ap
sitvers bendra muitų sie
na prieš likusį pasaulį, tai
gi ir prieš Ameriką.

Kad to išvengtų, Ameri
kos vyriausybė nori įgalioji
mų iš kongreso, kad derin
tis dėl muitų su Europos še
šiomis valstybėmis, galima 
būtų išsiderėti muitų nuolai
das iš tų valstybių mainais 
už muitų nuolaidas Europos 
valstybių prekėms.

šitas klausimas nėra par
tijų ginčas, bet pramonės 
šakų ginčas. Kas vienai pra
monės šakai atrodo visai 
sveikas dalykas, kitai pra
monės šakai, ar bent jos da
liai atrodo didelė nelaimė.

•
Ką daryti su Kuba?

Urugvajuje posėdžiauja 
Amerikos respublikų užsie
nių reikalų ministeriai ir ta
riasi, ką daryti su Kuba.

Abejonės nėra, kad Kuba

žuviu mandrauti ir pamok
slus sakyti gali bet kas. Kas 
kita yra gaminti ir burnos 
neaušinti.

Kunigų teisinas Vilniuje
Bolševikų teismas Vilniu

je nuteisė kun. Povilonį iš 
Klaipėdos 8 metus kalėti už 
amerikoniškų dolerių par
davinėjimą nelegališkai ir 
daug aukštesne kaina negu 
valdžios nustatyta ir už ky
šių davimą valdininkams, 
kad tie skirtų statybos me
džiagų bažnyčiai statyti.

Kun. Povilonio padėjėjas 
vikaras Bumeikis gavo 5 
metus kalėjimo ir trys valdi
ninkai gavo po 4 ir po 5 me
tus kalėjimo.

Įdomu, kad visai nebuvo 
net patraukti į teismą tie 
žmonės, kurie dolerius iš ku
nigo Povilonio pirko. Ko
dėl? Atrodo, kad pirkėjai 
buvo provokatoriai, su pa
čios policijos pinigais dole
rius pirko ir apie pirkimą 
liudijo teisme.

Šiaip teismas parodė, kad 
ir sovietinėj Lietuvoj, kaip 
kadaise carinėj Rusijoj, “ru
blis kalba ir rublis tyli,” už 
kyšius viskas galima, už 
kyšius visko yra ir už kyšius 
ir ponai komunistai savo 
sąžines mielu noru parduo
da. > J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Girėno Klubo valdyba, iki 
šiol namų pirkimui vadova
vusi, bet norėjusi visą reika
lą perduoti patiems namų

, T pirkėjams — šimtininkams.Įdomų vakarų Ispanų salėj. | ^„1^; vie„baisiai
. .ye„an <J a važiavęs)nutara pa<i namų pirkime 

vaidilos teatras suvai-; , - ’ • ., ..... , nebeis nei žingsnio atgal ir,dins dar niekad čia nematy-*
tą dramą „Žmogus, kun už
mušiau“. Vaidinimo pradžia 
7:30 vai. vak. Po vaidinimo 
šokiai ir bufetas. LB apylin
kės valdyba kviečia visus 
tautiečius atsilankyti. Būsią
taip pat idomu, kaip per N. Tr , T ...
Metų balių, kuri Bendruo- “ P™?™-

kas, Algirdas Atkocaitis — 
j vicepirmininkas, Jonas Paš- 
I kus — sekretorius, Antanas 
Petrauskas — finansų sek
retorius ir Vincas šarka — 
iždininkas. Revizijos k-jon

Lietuvių bendruomenės 
vakaras

šeštadienj, vasario 3 d. 
LB Detroito apylinkė ruošia

sutelkę reikiamą pinigų su
mą, namus kuogreičiausiai 
pirks. Jie susiorganizavo i 
korporaciją, kurią pavadino 
Detroito Lietuvių Namų 
Draugija. Buvo išrinkta ši 
penkių direktorių taiyba:

MODERNIŠKIAUSIO LAIVO VIRTUVĄ

Kairėj matyti, kaip atrodo modernaus prancūzu keleivinio laivo “France” virtuvė, 
joje indai sukabinti lubose, todėl lengvai pasiekiami, šitas laivas turi dar vieną 
naujenybę—dūmą gaudytoją, todėl jo keleiviai, esantieji denyje, bus apsaugoti nuo 
laivo kamino dūmą. Laivas gali su visais patogumais vežti 2.044 keleivius.

mene sėkmingai surengė 
prieš penkias savaites.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Vasario 16-j i šiemet De

troite bus paminėta kiek vė
liau, negu įprastai, būtent, 
vasario 25 d. Taip atsitiko Jonas Snapstys. 
todėl, kad savaite anksčiau Kadangi pagal valdžios 
daugelis didžiųjų lietuvių patvarkymą baras turi būti
kolonijų nepriklausomybės atitvertas uždara siena nuo MIRĖ PULK. K. ŽUKAS
šventę mini ir numatytas i kitų patalpų ir tam tikslui ----------
kviesti pagrindinis kalbėto- i reikės pinigų, čekai nuo Naktį Į sausio 22 d. Cleve- 
jas jau buvo anksčiau paža-i anksčiau suderėtos kainos landė mirė 77 m. amžiaus' klubo reikalus?

išrinkti: Jonas Kriščiūnas, 
Antanas Sukauskas ir Mari-

Klubo finansinė būklė yra paliko liūdinčius vyrą My- 
gana gera, nes dabartinė kolą, du sūnus ir dvi dukte- 
valdyba stropiai prižiūri ris, kuriems reiškiu užuojau-

B-nas
ir minėjimas ouvo auaeias namams negi estų DanKi oias, saugos ministeris, žymus vi- labai rūpinasi. Thompson- čius. 
savaitei. Be jo, dar yra pa- juos pirkti geriausia iš anks- suomenininkas, nuoširdus Tamošiūnas yra įgudęs fi-
kviesti Mičigano gubernato
rius John B. Svvainson ir 
naujasis J. V. kongresmanas 
Niedzi. Meninę programą 
atliks gerai pasiruošęs šv.
Antano parapijos choras, 
vedamas muz. Alberto Ma
teikos. Choras prieš nepri
klausomybės minėjimą yra 
specialiai papildytas naujais 
dainoriais ir intensyviai re
petuoja.

Minėjimas prasidės 3 vai. 
po pietų Įprastoje per dau
geli metų vietoje — Wes- 
tern High School auditorijo
je. Scotten g-vėje. priešais 
Clark parką. Minėjimą ren
gia Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdyba.
Minėjimo metu bus renka
mos aukos Alto naudai. Vi
si tikri lietuviai, kuriems rū
pi, kad jų tėvų žemė vėl bū
tu laisva, kviečiami Į minė
jimą ateiti ir savo piniginę 
auką atiduoti.

Po minėjimo bus banketas 
J. Rajeckui pagerbti. Norin-i 
tieji dalyvauti prašomi iš . 
anksto užsiregistruoti pas Rrikovv, oaugiau kaip per 
Dloco v-bos p-ka Rapolą meri uolus Keleivio skai- 
Valatką, sekretorių Juozą, tytojas ir rėmėjas. Į lietuvių 
Gruzda ar kuri kitą v-bos 
nari. Visoms organizacijoms

tO- |nešus 330,000. Dai iaus- demokratas, plačiai skaito- narsų sekretorius, jis, dar 
Girėno Klubo vyrai per ke-.mų atsiminimų „Žvilgsnis Į! jaunas būdamas, raštininka
vus mėnesius atkaklaus dar- į praeiti“ autorius. Į vo raštinėse Rusijos did-
bo surinko 317,200. o prisi-' Velionis žymų vaidmenį' miesčiuose. Juozas Mockai- 
dėjus nuošimčiams šių metų \ suvaidino nepriklausomai! tis, Antanas Skirka taip pat 
gale yra apie 317,350. Taigi,’ Lietuvai pirmuosius žings- į lyg jaunuoliai kimba Į dar

nius žengiant, ypač pabrėž-bą.
tinas jo gilus demokratišku
mas ir nuolatinė kova dėl jo 
visose gyvenimo srityse.

reikia dar surinkti 312.650, 
kad būtų galima namus pa
imti ir ten‘užvesti lietuvišką 
gyvenimą. Jokių kitokių 
kliūčių nebėra. Reikalas da
bar aiškus kaip ant delno. 
Belieka organizacijoms ir 
pavieniams asmenims ateiti 
su šimtinės ar daugiau pa
skola, tapti Lietuvių namų 
dalininkais ir padėti juos 
kuo greičiau įsigyti. Pinigų 
rinkėjai ateis i kiekvieno na
mus ir, prieš gaudami pini-

LOS ANGELES, CAL.

Susirgo M. Biržiška

ANGLIJA

Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas

Jis |vyko sausio 13-14 d.d.
LOnuOnė. šiame suvaziavi-Malonus N. Metu sutikimas ....

i me nusistatyta daugiau de- 
Lietuvių Klubo patalpose mesio kreipti i tautinius,

surengtas Naujųjų Metų su- kultūrinius, socialinius už- 
tikimas sutraukė dideli būrį davinius. Pasiryžta stiprin- 
jaurųjų ir senųjų. Grojo. ti turimą spaustuvę, kad ji 
jaunojo Baranausko orkest- ilgainiui būtų pajėgi atlikti 
ras.. Į šio parengimo komi-, betkok| lietuviškos spaudos

Puslapis trečias

KAS SKAITO RAAO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Čia dažnai lankosi 
Laurynas Kapočius

Nežinia kokiais tikslais 
čia dažnai lankosi Sovietų 
Sąjungos ambasados sekre
torius Laurynas Kapočius. 
Paskutini kartą buvo atvy
kęs sausio 12 d. ir sustojęs

Mirė dvi lietuvės

Mirė Monika Zulkienė, 66 
m., ir Ona Roževičienė. 74 
m,, tik prieš 12 metų atv; ku
si į šią šalį.
• St Strazdą prisiminus

Tai buvo malonus ir drau-
pas vieną iš 1960 m. ekskur- J giškas žmogus, susitikę vi 
sančių. Grįžusi iš Lietuvos, 
ta poniutė vietos laikraščiui 
papasakojo, kad ji visas 
savo sukneles palikusi savo 
giminėms ir, jei būtų ten ra
dusi fygos lapą, tai būtų ir 
paskutinę suknelę atidavusi, 
o dabar „flirtuoja“ su Lau
rynu.

Sausio 14 d. maskviniu
klube Laurynas savo avė- tų.

suomet pajuokaudavom u* 
maloniai pasišnekėdavome. 
Mano gili užuojauta jo šei
mai.

Ačiū St Micbelsonui
Sveikinu Stasį ir Marga- 

retą Michelsonus, sulauku
sius gražaus amžiaus, ir lin
kiu sveikatos ir dar ilgų me-

lėms kalbėjo net pusantros 
valandos apie pažangą so
vietinėj Lietuvoj. Sako, jis 
šnekėjosi ir su Juozu Bak
šiu, kuris nuvykęs Į Lietuvą, 
matė tai, ko nenorėjo maty
ti Mizara ir jam panašūs 
ekskursantai. Turbūt, sten
gėsi ji | tikrąją „vierą“ at
versti. 'J

Taip pat noriu padėkoti 
už taip puikiai parašytą 
knygą „Lietuvių išeivija A- 
merikoje“, kurią jau baigiu 
skaityti.

J. Krasinskas

COCOA, FLA.

Buvo LDD 36 kp.

Gabi lietuvaite
Sausio 18 d. vietos laik

raštis „The Evening Gaze- 
tte“ plačiai rašė apie pasižy
mėjusią lietuvaitę Nancy

Į Mileriūtę. Laikraštis pažy- 
| mėjo ne tik jos grožį, bet ir 
I gabumus: ji gerai piešia,
• groja smuiku ir akordeonu, 
i turi gražų lyrinio soprano 
balsą, o be to, ji yra ir gera 
virėja. Kolegijoje ji yra 
'garbingųjų“ sąraše, daly
vauja Vyčių organizacijoje. 

Sužeidė Vincą Chirą
Sausio 20 d. Vincas Chi- 

rukas, eidamas Main gatve, 
pajuto, kad kažkas jam kir
to i galvą. Parbėgus namo, 
motina pamatė ilgą vinį, į

Sausio 14 d. buvo pirma
sis šiais metais Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 36 kuopos 
susirinkimas. Jame sekreto
rė pranešė apie Naujųjų Me
tų sutikimą, kuris buvo Ur
bonų patalpose ir gerai pa
vyko.

Iš nutarimų paminėtini 
šie: paskirta LDD centrui 
$10 auka, kad galėtų na
riams nupirkti St. Michelso
no knygą „Lietuvių išeivija

T i-.n. JIJCT IAU3 A-/IC7-

Sausio 20 d. rytą prof. siją Įėjo ir jau minėti „jau- darbą. Numatomas sušaukti stngusią sūnaus galvoje. Tė-
Mykolą Biržišką ištiko sun
kus angina pectoris priepuo
lis. Ligonis paguldytas Hol- 
lyvvood-Leland ligoninėje.

, • Linkime iam greitai ligągus. rckalą dar genau pa-,įveikti ir įižti |rit dar^ 

Alfonsas Nakas Įkur*^ ** negaH atsi8intLaiškins.

PHILADELPHIA, PA. BRIDGEPORT, CONN.

Serga A. Reikow

Jau nuo pereitu metų va-'

Klubas rinko valdybą

Sausio 14

nuoliai“ A. Skirka su J. Europos lietuvių jaunimo di- 
Mockaičiu, taipgi ir nauja- dėsnis suvažiavimas, lietu- 
kurys Petras Armonas. j viškų berdraomenių susiti-

.. -____... > .. . i kimas ir kt. Turėsiąs padidė-
ti, patobuleti ir Europos 

Prieš 10 metų pradėti sta- Lietuvio“ savaitraštis. Suva- 
tyti universiteto pastatai, žiavima pasveikino Pasiun- 
kurių šiandien yra jau pora tinybės j atarėjas V. Balic- 
dešimčių. Universitetas vis kas. Pranešimus padarė są- 
plečiasi, griaurami brangus įungOS piim. J. Vilčinskas,
namai, Kuriuose seniau gy-

d. buvo Lietu. I veno miesto turtingieji žmo- 
; nes ir jų vietoje statomi uni-

Tarybos pirm. S. Kuzmins
kas, Lietuvių Namų B-vės

saro? 1 ai u V vių Jaunų Vvrų Draugystės nes !r V1TJ, pirm. S. Nenortas,serga Aleksandras «■. . * - , versiteto reikalams pntaiky- c • . . .
, • , - ii lAtnvin klubo 1 narni me- . F J Smnrcms nirmini

apie rengiamą banketą jau 
yra pranešta, tad norintieji 
gali užsiregistruoti ir per sa
vo org-jas, bei gauti daugiau 
informacijų.
. Kaip su Lietuvių namais?..

Prieš metus užvestos de
rybos su čekais, parduodan
čiais savo didelius namus, 
su dviem didelėm salėm, 
daugybe kitų patalpų ir ba
ili, jau eina prie galo. Ga
vus leidimą iš Lansingo ba
lui, paskutinė kliūtis na
mams nupirkti iš valdžios ir 
čekų pusės iau pašalinta. 
Vienintelė kliūtis besame 
mes patvs. Detroito lituviai, 
kol sudėsime reikiamus ke
lioliką tūkstančių dolerių.

Sausio 7 d. perkamų na
mų patalpose (3009Tillman 
kampas Buttemut) buvo 
susirinkę namų pirkimui 
šimtines paskolinę šimtinin
kai. Juos sušaukė Dariaus—

visuomenini lobyną ir savo 
gražų indėli Įnešęs, pirma
sis lietuvis, kuris Frankfort, 
Pa., kibo i nekilnojamųjų

(Lietuvių Klubo) narių me . 
tinis susirinkimas, kurio į 1 
darbotvarkėje, be kitų rei-į 
kalų, buvo ir valdybos rin
kimai.

Daug bedarbių
Bridgeportas nėra di

džiausias Connecticut vais

tinių tarpininkavimo bizni. yįcepirm. Antanas Skir
ka, ižd. Juozas Bucevicius,

Į siu metų valdybą išrink-. tijos miestas, bet bedarbių 
ti: pirm. Feliksas Mockai-ijame yra daugiau, negu 

kur kitur. Mat, čia užsidarė

Sąiungos pirmininku vėl 
išrinktas Juozas Vilčinskas, 
i valdybą Įėjo: P. Mašalaitis, 
S. Nenortas, J. Lūža, V. Stri- 
mas. V. Jūras ir A. Prans- 
kūnas. Bendrovės pirm. — 
S. Nenortas. (E)

Linkime jam nelabąją li
gą Įveikti ir dar ilgai džiaug
tis gyvenimu.

MIAMI, FLA.

Minėsime Lietuvos 
nepriklausomybės šventę
Vasario 11 d. 2 vai. popiet 

Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj (3655 N. W. 34 St.) bus 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 44 metų sukak
ties minėjimas. Jame kalbės 
kun. kan. J. Končius, teisė

jas Balaban, Alice Wain- 
right ir Dan Kuraitis iš Chi
cagos. Meninę dali atliks A- 
nitos Navickaitės-Kams va
dovaujamas choras.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Elena Verbelienė

sekr. Juozas Mockaitis, fin. 
sekr. J.J. Thompson-Tamo- 
šiūnas, mokesčių rinkėjas 
Petras Putrimas, marš. Pet
ras Einoris, iždo glob. Au
gustinas Sapiega ir Vladas 
Barius, direktoriai paliko se
nieji, išskyrus Petrą Armo- 
ną, kuris atsisakė.

Klubo vedėju yra P. Ba
ranauskas, jo padėjėja Ele
na Baranauskienė.

Pernai mirė 10 narių: 
John Vaitkevičius, Alek
sandras Daugėla, Antanas 
Michell, James Grigaliūnas, 
Aleksandras Mesiulevičius, 
Mykolas Kriščiūnaitis, Char
les Žioba, Juozas Tūbelis, 
Juozas Mikeliūnas ir Povi
las Remeika, kuris ilgą laiką 
ėjo klubo vicepirmininko 
pareigas.

kelios dirbtuvės: Under- 
wood, Aluminium ir kitos 
mažesnės. Vėl kitos dirbtu
vės nors veikia, bet kai ku-

GERIAUSIA DOVANA

riuos skyrius iškėlė Į kitas draugui, tai

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ai

valstijas.
Žmogus su Ūsais

BRIDGEPORT, CONN.

Mirė keli lietuviai
Sniegą bekasdamas mirė 

72 m. amžiaus Povilas Re
meika. Velionis dirbo dirb
tuvėj iki pat mirties, pri
klausė keletai lietuvių drau
gijų, buvo kilęs nuo Pandė
lio, skaitė Keleivį, paliko 
liūdinčią žmoną, kuriai reiš
kiu užuojautą.

Sausio 3 d. mirė Marijona 
Lukaševičienė, 75 m. am
žiaus, kilusi nuo Pandėlio,

atsiminkite 
dovana buskad geriausia 

šios knygos:
Stasio Michelsono “Lie

tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Rrnartwnv.
So. Boston 27, Mas*.

vas tuoj nuvežė sūnų Į ligo
ninę, kur jam buvo suteikta 
pagalba.

Pasirodo, kad išdykėliai 
paaugliai šaudė iš tam tik
ro šautuvo vinis ir pataikė 
Vincukui Į galvą.

Seni, bet veiklūs
Antanas Dailyda sulaukė 

gilios senatvės, bet vis dar 
veiklus Įvairiose draugijose.

Toks pat nenuorama yra 
•’r 80 metų sulaukęs Juozas 
G la viekas, kuris yra SLA 
57 kp. Seniems Žmonėms 
Gelbėti iždo globėjas ir kitų 
draugijų vadovybių narys. 
Jis šiuo metu sunegalavo ir 
paguldytas Į šv. Vincento li
goninėj. Linkiu jam grei
čiau pasveikti.

Chirų šventė
Magdalena ir Aleksan

dras Chirai, gyv. 12 Vale 
't., sausio 21 d. minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 46 m. 
nukakti, kuri supuolė su 
Magdalenos gimtadieniu.

Ta proga jų dukterys ir 
žentai suruošė pokylį. Chirai 
—gera lietuviška šeima.

Iš pirmininkų į ligoninę
K. L., netekęs vienoj 

draugijoj pirmininko vietos, 
pradėjo labai girtuokliauti 
ir pateko Į ligoninę. Pernai 
tuo pačiu metu jis irgi sirgo 

ita pačia liga, kainavo daug 
i pinigu iš ligoninės išsipirkti. 
( Priklauso 7 draugijom 
j Juozas Norkaitis priklau
so 7 draugijom ir yra dau
gumos jų valdybose.

tuvių Tarybai paskirta taip 
pat $10 ir dar suaukojo na
riai J. Steponavičius, L. 
Šerkšnys, C. Urbonas, K. 
Hermanas, J. Hermanas ir 
S. Buivydas po $2 ir J. Man- 
dienė ir J. Spurga po $1. 
Tuo būdu viso labo Altui 
sudėta $24.

Kadangi iždininkė J.Man- 
dienė atsisakė, ios vietok be
rinktas Stasys Buivvdas

Jei narys suserga ir pa
tenka Į ligoninę, kuopos ko
mitetas įpareigotas j| aplan
kyti ir gėlių nunešti.

Kuopa šiuo metu turi 17 
narių. Kitas susirinkimas 
bus kovo mėnesį pas Buivy
dus.

Susirinkimui pasibaigus, 
šeimininkai J. ir K. Herma
nai dalyvius pavaišino kava 
ir užkandžiais.

J. H.
NAUJAUSIOS KNYGOS

T.TETTTVIU IŠEIVT.TA V 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašrta šio 
krašto lietuviu istoriia. 
500 puslapiu, kaina mink
štais viršeliais $4.00. o
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LTF- 
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 nsl., 
kaina ................... $3.00.
Tas knygas galima "auti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadwav,

So. Boaton 27, Mass.



KELEIVIS. SO. BOSTONPuslapis ketvirtas

Teisia kun. L. Povilonį ir kt mo fabrikas yra laikomas
c • 14 j • • viena iš geriausių šios rūšiesSausio 14 d. v įlniuje ura- . % . o • ;J 1 jmorių bovietų Sąjungoje. 

Tris metus iš eilės fabrikas

Nr. 5, Sausio 31.1962

sidėjo didelė byla. Kaltina
mųjų suole sėdi klaipėdiš
kiai: buvęs bažnyčios kle
bonas Liudas Povilonis, tos 
tos bažnyčios vikaras.kun. 
Bronius Burneikis. buvęs fa
neros fabriko direktoriau

eksponuoja savo 
taip vadinamoje

gaminius
’Tiaudies

ūkio pasiekimų parodoje“ 
Maskvoje. Už visus ekspo
natus buvo paskirtos premi-

, 'jos ir medaliai.

Amerikos lietuviams
Š. m. vasario 16 d. sukau- baltiečių Komitete (Joint 

ka 44 metai, kai po ilgos ca- Baltic American Commi- 
rinės Rusijos okupacijos bu- ttee),4) rėmimas Vyriauūo- 
vo atstatyta laisva ir nepri- jo Lietuvos lilaisvinimo Ko- 
klausoma Lietuvos Respub- miteto (VLIK.) darbų. 5)pa- 
lika. Ta diena kiekvienam rama jaunimo organizaci- 
1 ietu viu i yra brangi ir visur joms ir jų spaudai. 6) leidi- 
iškilmingai minima. niai ir spauda įvairiomis

Deja, politinė padėtis pa- pavergtos Lietuvos temomis, 
šaulyje nepalankiai susiklos- 7) nuolatinių santykių pa
te jaunai Lietuvos valsty- laikymas su Amerikos ad- 
bei, ir ji neteko laisvės. Ji ministracija ir kongresu, 
neša sunkią Sovietų Rusijos 8) tarpusavio ryšių palaiky- 
okupaciją. mas su savo skyriais bei ki-

Kiekvieno lietuvio parei- tomis organizacijomis ir 
ga visomis teisėtomis prie- daugybė kitų reikalų, 
mon e mis kovoti už Lietuvos Tuos darbus Al-T atlieka 
laisvės atstatymą, siekiant labai abibrėžtomis priemo- 
pašalinti okupantą. nėmis dėl piniginių išteklių

Amerikoje tos kovos prie- kuklumo, 
šakyje jau virš 20 metų stovi Minint šiais metais Lietu- 
Amerikos Lietuvių Taryba, vos nepriklausomybės pa-

Per tuos ilgus kovos metus skelbimo dieną, ALT krei- 
ALT kėlė ir tebekelia pa- i piasi į kiekvieną lietuvį pa
vergtos Lietuvos reikalą. triotą, į visas organizacijas

Metinis ALT suvaziavi- ALT narius ir ragina vi-

pavaduotojas Antanas Pa
kevičius, buvęs tiekim ■ kon- šiais metais už "puikią 
toros viršininkas Benediktas gaminių kokybę“ sidabro ir 
Alsys, buvęs miesto namų ronzos medaliais apdova- 
valdvbos inžinierius Juozas noti fabriko inžinierė Sa- 
Mikalauskas, buvusi miesto dauskaitė ir gamybos sky- 
namų valdybos Nr. > valdy- riaus viršininkas Sakalaus- 
toja Aga Klovaitė ir buvęs kas.
miško prekybos sandėlio di- Gavo •• bė, raitu.“ 
rektorius Jaroslavas Kri-.
vickis. "Prezidentas“ J. Paleckis

Pasak "Tiesą“, svarbiau-' apdovanojo "garbės raštais“ 
sias asmuo byloje yra kun. Borisą Lebedevą (rusą) už
Povilonis, kuris iš JAV gau- mokslinio tyrimo instituto 
tus dolerius ir kitas vertybes organizavimą ir vaisingą 
juodoj rinkoj paversdavęs mokslini darbą, o Ivaną Ka-,
į rublius ir jais papirkinėjęs čuriną (rusą) už ilgameti be mai, įvykęs Chicagoje 1961 
valdininkus, kad galėtų gau- priekaištų darbą durpių pra- 1 °
ti reikalingų medžiagų baž- monėje.
nyčiai staugi. Valdininkai Toki raštą gavo ir akto- 
traukiami atsakomvbėn už rius Aleksandras Kernagis, 
tų medžiagų davimą -Vli mie,teli.“

TTesa rašo, kad kun.
Povilonis valiutos spekulia- Ginkūnų parodomojo ban- 
vimo reikalu užmezgęs rv- dymų ūkio (prie Šiaulių 
sius su pabėgusiais j JAV fa- miesto > paukštininkystės 
šistų tarnais kunigais V.! skyrius dabar turįs daugiau 
Martinkumi, A. Račkausku kaip 4.000 vistų, siais metais 
ir J. Pragulbicku. Kun. L žadama pradėti statyti 5 
Povilonis, B. Aisvs ir J. Mi- vištydes, septynmečio gale 
kalauskas iš dalies prisioaži- 'vištų miestely*4 auginsią 
nę kalti, o kiti ne. daugiau kaip 20,000 vištų,

Įdomu ir tas. kad kaltina- be to, būsią pašlami 3 viš- 
majame rašte duodamos iš- čiukų auginimo pastatai, 
traukos iš kun. Povilonio ir kuriuose tilpsią po 15,000 
kun. B. Bumelio laišku, ra- 'auniklių kiekviename. Vis
etų į JAV. Tas faktas vpač kas būsią mechanizuota: -----------
įsidėmėtinas tiems, kurie maistą i lesyklas paduosią 3) bendroji veikla ir darbo LMcago, i»toz m._______
dar nežino ar netiki, kad da- mašinos, jos rinksiančios ir koordinavimas su estais ir j AMERIKOSLIETUVIŲ 
bartinėj Lietuvoj veikia cen- kiaušinius. latviais bei dalyvavimas Pa- TARYBOS CENTRO V-BA
zūra, per kurią eina Į Lie
tuvą ir iš Lietuvos rašomi

m. liepos 3-4 d.d., savo atsi
šaukime į visuomenę ir orga
nizacijas pabrėžė reikalą 
kiekvienam lietuviui įsijung
ti i tą kovą ir remti visomis 
išgalėmis Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbą.

Kasdiena tarptautinei į- 
tampai didėjant, ALT turi 
kuo stropiausiai pasirengti 
Lietuvos laisvės bylai kelti 
ir ją ginti.

Amerikos Lietuvių Tary
bos uždaviniai diena ii die
nos didėja. Mūsų veiklos ba
ras labai prasiplėtė: 1) in
formacija pavergtos Lietu
vos reikalais įvairioms insti
tucijoms, 2) žinių koncent
ravimas iš pagrobto krašto,

sus dalyvauti ALT skyrių ir 
bendradarbiaujančių orga
nizacijų rengiamuose minė
jimuose ir skirti aukas kovai 
už Lietuvos laisvę sustiprint.

Kiekvieno lietuvio įnašas 
yra gyvybės gelbėjimas žu
domai tautai ir pagalba ken
čiantiems tėvam ir broliam.

Aukas prašome įteikti mi
nėtų organizacijų
muose arba, negalint juose 
dalyvauti, siųsti jas ALT 
Centrui:
Lituanian American Coun
cil, Ine.
1739 So. Halsted Street, 
Chicago 3, Illinois.

Vieningai atlikime savo 
tautinę pareigą dideliam 
Lietuvos

laiškai. Ta cenzūra jai Įdo
mesnius laiškus nusirašo ar
ba pasilieka, kad reikalui 
esant galėtų juos panaudoti 
kaip kaltinamąją medžiagą.

Elektros energija 
naudojasi ne visi

(E) Vilniaus radijas sau-

A. Staskevičiūtė-profesorius•I
Buvusiai operos solistei 

suteiktas Lietuvos konserva
torijos profesorės vardas.

Ir muziejus
komunistiškai tvarko

RVOšIASI GINTI N. GVINĖJĄ

lndrnezijos diktatorius Sukamo kėsinasi “išlaiss inti” 
olandu valdomą Naująją Gvinėją, čia matome Olandi
jos kaio pajėgų vadus adm. Reese (pirmas dešnėj) ir 
greta jo pulk. Eckhout. studijuojančius numatomų ko- 
vu \ietu žemėlapi. Užpakalyj olandų marinų vadas 
puik. Roos ir karo laivyno kapitonas Elbers. Indone
zija. nors iš šūkauja apie karą. bet tikisi N. Gvinėją 
gauti be šūvio. Olandai nėra vieningi, ar ginti tą to
limą salą. kurioje gyvena papuasai.

šytojams, dailininkams. 
Pasirodo, kad lietuviška

sis jaunimas ne taip lengvai 
pajungiamas tokiam "auk
lėjimui“ ir tai liudija nuro
dytos trys blogybės, veikian
čios Lietuvos jaunimą: taigi, 
žaloti jaunimą bandančios 
kapitalistinės praeities atgy
venos (jos tą jaunimą ir į- 
painiojančios i "buržuazinio 

; nacionalizmo voratinklius“),
' tas nelaimingas jaunimas 
j dar bandomas nuvesti reli
ginių prietarų klystkeliais, 
pagaliau jis... užkrečiamas 
privačiasavininkiškumo, e- 
goizmo ir individualizmo 
nuotaikomis. Tai negerovės, 
kurios, komunistų akimis, 
veikia ne tik jaunimo, bet ir 
iš viso Lietuvos gyventojų 
dvasią.

Iš pasitarime kalbėjusių 
V. Kuzminskis pabrėžė, kad 
Lietuvos mokyklose dar dir
ba apie 11,000 mokytojų, 
netui inčių augštojo mokslo 

, (plg. "Tiesa“, 5 nr.). Savo 
I kalboje J. Paleckis pirmiau-

Būnant Vilniuje ir Kaune, 
teko kalbėtis su žmonėmis, 
kuriems iš Amerikos atsiun
čia komunistų laikraščius. 
Jie piktinosi Mizaros raši-

sia mokytojams davė tokių 
patarimų: jie, esą, turi ne
apkęsti bet kokio tautinio 
ar rasinio diskriminavimo, 
Įžeidinėjimo... Jis pripažino, 

j kad Lietuvoje dar daug esa
ma žmonių, kurie... atsilikę

(Elta) Kaune sausio 4-51 ku.ltlū.,'°jc' « tas auilikimas 
reiškiasi tuo. kad jie neatsi- 
kratę nuo seno Įdiegtų pa-

JAUN1MAS TEBESĄS 
VORATINKLIUOSE

d. d. buvęs švietimo darbuo-
minėii- niais aPie tal« ką jis matė ir tojų suvažiavimas pasverki- ... „.,... .J patyrė Lietuvoje. Jis prisi- no Sovietų S-gos kom. par- zluni* Gndl* Jle savo galvo- 

pažino, kad. kui- tik ėjo ar tijos centro komitetą. Jis,
važiavo, vis buvo ne vienas, aišku, "karatai pritarė 
Visi žinojo, kas jis toksai, Maskvoje priimtai progra
tai kas būtų drįsęs su juo at- mai. Taip pat dalyviai pri- Kai kurie mokytojai nus
virai kalbėtis. tarė ir tam, kad "idėjiškai skundė, kad mokiniai "nu-

Miesto gatvėse, stotyse, buvo sutriuškinta44 antipar- byra“, apleidžia mokyklą, 
aplamai viešose vietose tinė Molotovo, Malenkovo, štai, tik pirmaisiais šių mo- 

r_._. _ _ žmonės nekalba apie savo i Kaganovičiaus ir kitų grupė, kslo mėnesiais Kauno mies-
gelbėjimo reikalui. venimą, nes bijo ką prasi-; Visų Lietuvos švietimo dar- te paliko mokyklą 200 

tarti, kad nereikėtų eiti i buotojų esanti garbės parei- moksleivių.
4 nrvrv’ o n i n t i ’vnvtmvi’ m c i Iz v Lr 1 o ‘ _  L’nlūnmu nro • • * i •victcLroiv

Ką mačiau Lietuvoje
Vaikščiojant dirbtuvėse, 

teko paklausti, kiek darbi
ninkai uždirba. Rusas atsa
ko — gerai, užtenka, o lie-

das, kai kuris galėjo ir per
nakvoti. Drąsesni bandė 
slaptai važiuoti, bet sugavo, 

ji* fJAV ekskursai!*
. 4..44UJ. „‘U- ouvy uave nu.iiuju| kiek’teko Hrdėtį vie- nimo išmokėjimo dieną dar-

!leJU,/iarb“OtO«.parode silko-pbuso fabnkj nelai bininkai turi po kelias va-

(Tęsinys)
Iš Vilniaus autobusais nu

vežė i Kauną. Lietuvos vieš- 
Vilniuje Įvykusiame mu- buty davė kambarj dviem,

1 sena "tebetūno kapitalisti- 
nės-buržuazinės pasaulėžiū- 

I ros klampynėje*4.

suotinio privalomo aštuon
mečio mokymo Įstatymą.

Pasitarimo dalyviai krei
pėsi Į mokytojus, tėvus, Vi

tuvis, jei niekas negirdi, pa-,suomenę ir nurodė Į mokyk- 
sako savo uždarbi. Visur iš- lose esančias "abejingumo 
kabos didelėmis raidėmis: nuotaikas“. Girdi, svarbiau- 
"Socializmo gerovei vykdo- sias moksleivių darbo tikslas

buvo daryta pneKaistų ir 
Lietuvos rašytojams — jie 
mažai domisi mokytojų, 
moksleivių gyvenimo apra
šymais. Esą, apie studen
tus Lietuvoje tėra viena kny
ga, o apie vid. mokyklos gy
venimą nieko nematvti.

me septynmečio planą*4 ir 
kt. Teko girdėti, kad atlygi

me komunistų istorikas R. sakė, kad jame dirba 2,000 
šio 13 d. pranešė, kad praė- šarmaitis kalbėjo apie už- darbininkų, medžiagą gau- . ...
jusiais metais Lietuvoje bu- davinius pertvarkant muzie- na iš kitur, kaip audžia ne-;ra lPYke ant PirmW dvieJM ,. 
vo elektrifikuota 250 kol- jų eksponatų išdėstymą pa- parodė, išaustai medžiagai j^-kursantų, nes pa- g^ma^

marginti mašinų, matyti, ne-^®’ ad at'azluoja daugu- *u<" _ ki V re;k;a ner 
turi, nes ant ilgų stalų išties- ma ra™ionii ,arba Jlems ar" ’a nu*tat*Ua’ kiek ,elkia Pei 
tą šilką viena mergina stove-1 timil* Daugelis ekskuraantų 

į savo giminėms yra išrašę 
Laisvę, Vilnį. Tuose laik- 

įsmargma. raščiuose Lietuvos žmonės
Aplankėme ligoninę, 9-jĮ

chozų. Iki sausio 1 d. visa- gal komunistų partijos suva- 
me krašte elektros energija žiavimo nutarimus.
naudojosi 1,086 kolchozai. • ... x • .. ..r . . Aandidatai Lenino premijai
Tai sudaro 08 < visų ūkių.

Kandidatų Lenino premi- 
tai-pe na i)- šie 
poetas Edvardas

Pilnai elektrifikuoti yra tik 
Kauno, Šakių. Prienų. Jiez- ai gauti 
no, Joniškio, Pagėgių. Kui- lietuviai:

dama viename šone, antra 
antrame ritina volą, kuris ir

mė atsitikti. Mat, žmonės y- landas stovėti eilėse.
Visose dirbtuvėse, kur tik 

darbas užduotinis.
iena. Y-

skaito, kad grįžę Į Ameriką 
ekskursantai meluojašėnų. Kapsuko, Kėdainių ii Mieželaitis už rusų kalba iš- knr kain mllTnsaįčkį_ ekskursantai meluoja savo

Klaipėdos rajonai. Įėjusį eilėraščių rinkinį "žmo- no fašistai išžudė virš Prakalbose p^kod^i apie
Šiais metais numatyta ra-!gus“ (ji pristatė Tarybų Sa- Igerą gyvenimą Lietuvoje irŠiais metais numatyta ra 

jonuose nutiesti 4,000 kilo
metrų augštos Įtampos linijų 
ir Įrengti 3,600 kilometrų 
žemos Įtampos tinklų.

Išradingas lietuvis 
inžinierius

(ji pristatė Tarybų Są 
jungos ir Lietuvos TSR Ra 80,000 kalinių.

Iš Kauno važiavome
. j vadina jos žmones dideliais

tojų sąjungos), skulpto- Klaipėdą, kurios priemiesty

(E) Vilniaus radijas pra
neša, kad Panevėžio mielių 
kombinato (gamina valgo- s-ga 
mąsias ir pašarines mieles, 
medicinini spiritą, anglia
rūgštę) inžinierius Julius 
Grigonis paruošė technolo
giją glutamininei rūgščiai 
iš spirito gamvbos atliekų 
gauti. Ši brangi i-ūgštis anks
čiau buvo gaminama iš ka- 
zeino.

Glutamininė rūgštis — 
plačiai medicinos ir maisto į 
pramonėje naudojamas pro
duktas. Tai pirmasis toks 
gaminys visoje Sovietu Są
jungoje. Per metus čia nu 
matoma pagaminti 5 tonos 
glutamininės rūgšties.

Medaliai Kauno 
kailininkams

tinginiais. 
Lietuvos žmonės tuo la-rius Juozas Mikėnas už ku- , , . . - , , - -

:i; Į "Taika* (pristatė Lie- zmo_ bai piktinasi. Jei mes, sako,
vos TSR Dailininkų s-ga) n1^' ® \PUS 1S au ūsų, mus esame tinginiai, mekonedir- 

ir dailininkas Antanažžmui- bame, tai kas mums
dzinavičius už paveikslus k.,ekvl€.™m. «elių-
Tarvbų Lietuva“ (pristatė' KlalPefloJ P^tipnnę, va- 

; , *, ,1. tcd n i- • i ziavome i Palangą, kur ap- r.ietuvos TSR Dailininku , , - L- A- i , .• d, r* i. -i ‘ • lankėme Birutes kaina, buv.ir Kauno Politechnikos ... _ ”,Tiškevičiaus rumus, kurieInstituto mokslinė taryba).

Saulė ir kelmo nelenkia.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ja rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t ir tt.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos

(E) Kauno kailių apdirbi- kaina tik 50 centų.

dabar skirti rašytojams po
ilsiauti, kas norėjo, galėjo 
ir pasimaudyti.

Iš Klaipėdos laivu plau
kėme i Nidą. Retai kame tė
ra tokie smėlio kalnai, neiš
pasakytas grožis. Aplankė
me pionierių stovyklą, vai
kai mus papuošė girioje su
rinktų gėlių puokštėmis, pa
dainavo, pašoko.

Į Klaipėdą grįžome auto
busais, o iš ten per Kauną į
Vilnių.

viską
padaro, kas sugriautus mies
tus atstatė, kelius sutaisė 
ir tt. Jei čia taip gerai, tai 
kodėl tie ekskursantai nepa
silieka gyventi

Traukiniais ir autobusais 
pas gimines važiuoti nelei
do, o tik taksį pasisamdžius, 
ir dar ne iš ten, iš kur arčiau. 
Pavyzdžiui, iš Kauno į Kap
suką (Mariampoję) 55 ki
lometrai, traukiniu Į abu ga
lu kaštuotų tik virš 3 rubl., 
bet ten važiuoti leido iš Vil- 

1 niaus, iš kur jau yra 157 ki
lometrai, ir tas malonumas 
taksi pasisamdžius kaštavo 
virš 100 rublių.

dieną nutinkuoti, kad gau
tum nustatytą dienos atly
ginimą. Oficialiai darbo die
na yra 7 valandų, bet jeigu 
tu per tą laiką negali nusta
tyto ploto ištinkuoti, tai gau
ni dirbti ilgiau ir už tai virš
valandžių atlyginimo negau
si. Gerai, jei esi artimuose 
santykiuose su prižiūrėtoju, 
jis gali tau "loską“ padary
ti: gali tau ištinkuotą plotą 
padidinti.

Darbininkai dažnai nega
li dirbti dėl medžiagos trū
kumo arba žiemą dėl šalčių. 
Kadangi nedarbo draudimo 
nėra. todėl tuo metu darbi
ninkai negauna jokio atly
ginimo.

Turistas

DĖKOJA ALTui

Nors atvažiavus į Vilnių Lietuvoje ir gimines sun- 
buvo pasakyta, kad neleis ku įtikinti, kad nesi raudo- 
pas gimines važiuoti, nes nas, ir todėl jie bijo atvirai 
gali nelaimė atsitikti, bet apie savo gyvenimą kalbėti, 
daugumai leido su palydovu Ir įtikintas kalba tik tada,' riui 
nuvažiuoti nors kelias valan- kai niekas kitas negirdi. Į kus.

JAV Prezidentui J. F. 
Kennedy pasakius Kongrese 
kalbą apie Unijos Stovį, 
ALT Sekretorius dr. P. Gri
gaitis pasiuntė Prezidentui 
ALTo vardu sveikinimą ir 
linkėjimus.

Taip pat pasveikino ALT 
vardu naujai išsinktą Atsto
vų Rūmų pirmininką John 
W. McCormack.

Baltieji Rūmai ir John W. 
McCormack ALT Sekreto- 

atsiuntė padėkos laiš-

esąs..., kad to darbo procese .
būtų ugdomas komunistinės ' aka b‘nk*me °rauSu*> kal" 
visuomenės žmogus. Toks mynus ir pažįstamus užsisa* 
žmogus auklėti — dabar pir- . . „„ . . .
masis uždavinys mokyto- Ke,eivb Kaina ma
jams, o jį vaizduoti — ra- tams penki doleriai.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo: yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai 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 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
v. X

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Kur pietums reikia paso
— Malonėkite priimti ma- šeimininkai, kada jie atida- 

no prašymą ir atvykite pas lė mūsų atvežtą dovaną, ku-
ri buvo skirta abiems.

Apie Kalėdų eglutę eida
mi vieni paskui kitus, sugie
dojome ’ Stille Nacht, Hei- 
lige Nacht...“ Mūsų visų vei
duose buvo regimas kažkoks 
širdies skausmas. Visi, kaž
ko prislėgti, nedrĮsome suar
dyti mūsų nutrūkusių balsų 
sudarytos tylos.

V. Berlynas puikiai stato

mus j Berlyną Kalėdų ir N.
Metų praleisti.

Jūsų pažįstamas Heinz.
Tai dalis iš mūsų gero pa

žįstamo, atsitiktinai atosto
gose sutikto, vokiečio inži
nieriaus laiško, kuris gyvena 
V. Berlyne.

Žmona, kaip ir paprastai, 
nei pritarė, nei atsisakė, žo
džiu, perdaug entuziazmo ji
neparodė, bet aš tame jos si. stengiamasi kuo g, ažiau- 
abejojime pastebėjau, jog n- sį bui su.
ji norėtų pamatyti tą ’Kinų . J. ‘ S; ri,.; 'aaiani giazų \aiz«ą tia ai

LA1MINGO GYVENIMO 50 METŲ , esame politiniai padalyta 
' tauta. Mes čia, V. Berlyne 
gyvenantieji, jaučiamės lais
vi ir saugūs. Mūsų ekonomi
ja yra kasdien plečiama, ne- 

į žiūrint įvairių grasinimų ir 
! sienų statymų. Blogai yra 
; tiems, kurie turi šeimas ten 
' už sienos. Štai Kalėdos, o 
I jų aplankyti neleidžia.

— Achtung, achtung!— 
šaukia pravažiuodamas au
tomobilis su garsintuvais. 

Į— Ir vėl vienas per "Kinų 
į sieną“ perbėgo...— girdime 
nemanomą balsą.

Anykštėną*

sieną“, kuri dalina i dvi da
lis buvusią Vokietijos sosti- vykusiam svetimtaučiui ir 

tuo parodant, kad dalis Ber-
n^’ .... , , Ilyno yra laisvas pasaulis ir- As eisiu sutvarkyt, pa-, jįkjai-dikulQl.ai į j ;

— Tegul bus pagarbin- plinta po visą svietą,
tas, Maiki ! kaip koks patapas. Pasiekė

— Aš maniau, kad tėvas jau ir mūsų šventą Lietuvą,
buvai jau pamiršęs "garbi-, Gazietos rašo, kad Padlec- 
nimą“ j kio žandarai jau įkišo į lak-

— Garbinti reikia, Maiki, • ūpą keletą kunigų, tarp jų
ba velniui užaugo jau per- ir Klaipėdos kleboną Povi- 
dideli ragai. lonį.

— O kur tėvas jo ragus — Žinau, tėve, skaičiau
matei? Į apie tai ir aš. Bet ir čia ne

— Juos galima matyti vi-'velnias kaltas, 
sur, Maiki. Ve, Afrikoje ni-į — Nu, tai kas? 
gėriai pradėjo piauti katali-1 — Žinios sako, kad jis ir 
kų misionierius. Ar tai ne kiti kunigai nusikalto sovie- 
velnio darbas? Net popie- tų įstatymams, kurie drau- 
žius apsiverkė, kai išgirdo džia spekuliuoti. Sakoma, 
apie baisią jų smertį. , kad kun. Povilonis iš spėkų

— O kam jis tuos misio- liacijų pastatęs Klaipėdoje 
nierius tenai siuntinėja? naują bažnyčią.

— Kaip tai kam? Juk lau- — Ar Ui už bažnyčios
kinius reikia atversti prie pastatymą reikia kunigą so- 
Dievo. i dinti džėlon?

— Bet jie turi savų dievų, i — Ne, tėve, ne už bažny- 
tėve; svetimų jie nenori.

— Eik jau eik! Kokie 
ten jų dievai? Monkes gar
bina.

— Tegul ir taip, tėve, bet 
jie mano, kad jų dievai vis
tiek gerėsni, negu iš molio 
nulipdyta šv. Filomena, ar
ba ant popieriaus nuteplio
tas l aitas šv. Jurgis.

— Ar tai jie razumo ne
turi?

— Jie, tėve, nėra tiek iš
silavinę, kiek baltieji žmo
nės: tačiau jie žino, ko jie

Sausio 27 d. sukako 50 metų. kai Margaret ir Stasys Michelso- • 
nai susituokė. Auksinių sukaktuvių proga linkime jiems dar ii 
gų ia>mingų metų.

Užuot paklausęs, ko mes riausiais Įstatymų paragra- 
malonėtume, jis paklausė, fais ir net sabotažu. įniršęs

5?’, paieis e man žmona. kiauSytj Mūsų šeimininkas ar valgyti atėjome. Gavęs vopo viršininkas pradės tau 
abiem rūpi pamatytHš arti nuvežė mus ir Prie ”KinU teigiamą atsakymą, dar ge- įrodinėti, kaip vakarų impe-
Uip daug linksniuojamas 
karo ir politikos intrigų su
draskytas miestas — Berly
nas.

, Po trejetos valandų ke
lionės buvome Berlyne.
Miestas pasipuošęs Kalėdų 
eglutėmis. Aerodrome kalė
dinė nuoUika. Vieni dar at
vyksta, kiti išvyksU su ry
šuliukais, kuriuose be abejo 
yra Kalėdų dovanėlės žmo
noms, motinoms, vyrams, se 
serims ar broliams, o gal ir 
šiaip draugams.

Mūsų Heincas, kaip su
tarta, laukė mūsų pasitikti.
Važiuodamas vis aiškino 
mūsų pravažiuojamas vieto
ves, bet, esant jau prieblan
dai, tegalėjome tik reklamų 
šviesas matyti.

Nesitikėjom, bet jis mus

sienos*
Stovime prieš sienos per- kito jo klausimo aš vos tik 

ėjimą ir stebime. Judėjimas nepratrūkau juokais, 
menkas. Iš lytų pusės niekas —Kamerad, Ihren Aus-
neateina į vakarus. Ten 
karts nuo kaito perbėga gat
ve vopo (liaudies policinin-

JUOKAI
Geras patarimas

Vokiečių kancleris Bismarkas 
buvo šiurkštus ir despotiškas 
žmogus.

Kartą jam susirgus ir pa
kvietus gydytoją, šis, norėda-

rai i mus pasižiūrėjo. Nuo rialistai nori demokratinės' mas geriau išaiškinti ligos prie
respublikos ekonomiją su 
triuškinti.

Ko jis bijo pasakyti ir pri
pažinti, tai rytinių markių 
bevertiškumo. Nors dabar 
Ulbrichtas įvedė naują kur
są santykiu 1:1, bet vaka

weis, — lyg koks politrukas 
pareikalavo jis.

Man dar delsiant, jis
kasi, tai pasislepia, tai vėl pakaltojo, pareikšdamas, ___ „
galvą kyšteli, iš vakai ų pu- jog be paso jis negali priim-1 ruošė tie jo pinigai yra be-
sės į rytus pervažiavo du ti užsakymo. Ta visa apeiga 
automobiliai, kurie buvo, buvo atliekama garsiai šau- 
mums iš toio stebint, vopų

verčiai popierėliai. Jų gali 
ma pirkti, kiek tik nori, 1:5

kiant, lyg prieš kokius ne- santykiu, 
klaužadas komjaunuolius. Būdamas tą trumpą laiką 
Patikrinęs pasus mandagiai R. Berlyne, neturėjau progos 
padavė atgal. j su žmonėmis pasikalbėti. Jie

žiuoja automobilis su garsin-1 — Vakarų markėmis mo-! visi vengia ir kažinko bijosi,
tuvais, duodamas naujau-i kėsite? — pašnabždom pa-į Kai mes žiūrėjome į parduo
siąs žinias, kurios, savaime klausė padavėjas taip nuže-jtuvės langą, priėjo ir senutė 

mintai, kad tiesiog ir juokin-| vokietė. Išgirdus, kad mes 
ga ir pikta.

— Aš turiu pakankamai 
R. markių ir jomis mokėsiu,
—atsakiau.

— Keitimo kvitą ar turi-

žastis, ėmė kanclerį smulkiai 
klausinėti. Netekęs kantrybės, 
Bismarkas suburbėjo:

— Užuot kamantinėjęs, ver
čiau gydytum!

Gydytojas, nė kiek nesumišęs, 
atsakė:

— Patarčiau jūsų ekscelenci
jai kreiptis į veterinorių. Tai 
vienintelis gydytojas, niekad 
neklausinėjąs savo ligonių.

apsupti.
Laikraščiai rašo, jog du 

vopai perbėgo sieną. Prava-

aišku, vra skiltos rytų berly
niečiams. Prie pat sienos va
karų sektoriuje pastatytas 
keletos dešimties metrų 
bokštas, kur kas valanda yra 
duodamos žinios.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 

kalbamės' ?ai nesuprantamaI "lijuotos romanas, 279 psl.,
kalba, didžiai nustebo.

— Auslaender? — pa
klausė su nusistebėjimu. Pa
sigyrė, kad jos sūnus gyvena

buvo gerai, galbūt, net kiek | šen bei ten dar matyti ka- te? — vėl jis pradėjo baub- Frankfurte ir ji iš jo,girdi,

čios pastatymą jį pasodino 
Bažnyčiai pastatyti jam bu
vo duotas bolševikų val
džios leidimas. Jį pasodino 
už spekuliaciją.

— O kas yra spekulia-

kaina $3,00.
Aloyza* Baronas: VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozą* švaistas: JO SU- 
2AD£T1N£_ nrpmiiu o ta sV. ti. Gerai įtikinus ir viską • gaunanti siuntinėlių.savo ro mūvėsiu tfėkanu irCZ - c — - —- X.

žmonai ir seniems tėvams. Berlyne. Tačiau'miestas gra- 
Moderniame ir labai skonin- žiai ištaisytas, ir visur ireng-
gai įrengtame bute stovėjo ta sporto aikščių ir medžių nebuvo blogas, bet tolygiai 
papuošta eglutė... Prieš ket- prisodinta. i neprilygsta V. Berlyno to-
verius metus užmegzta lspa- Vakaių Berlyną jau išty-' kios pat klasės restoranui, 
nijoj pažintis neužgeso, bet rinėjom. ir man rūpi nueiti ■ Žinodami, kad raudonųjų 
dar stipriau įsigyveno. Kar- į R. Berlyną. Mūsų-draugas markių negalima pasiimti į žmogus gali paeiti, ji pasi 
tas nuo karto laišką parašy- atsisako mus iki tenai; V. Berlyną, nutarėm paimtit kūprinus nuskubėjo šaligat- 
dami, atvirukais pasikeisda- vežti, bet duoda patai imu, į taksi, kurie yra valdiški. Ap- • viu ir pranyko gatvės užsi- 
mi atostogų metu, visą laiką kaip mums geriau būtų ten važinėjom be jokio tikslo į--sukime. Tikrai kaip vai-

nerdėtaii--------- anibūdines
tvarkoj radus, gavome mū
sų užsakytą maistą, kuris

Kai paklausiau, ką ji dir- romanas g Vinco Kudirkos 
banti ir kaip čia pragyveni
mas. tai lyg elektros pri- 54.99. 
trenkta krūptelėjo ir atsi-

gvvenimo, 394 pusi. kaina

vieni apie kitus žinojome į patekti.
daugiau ar mažiau.

Kūčių vakaras. Mano 
mintys skriejo į mano tėviš
kę, kur mama ir broliai su 
seserimis ruošėsi Kūčioms.

t» • 1 • i Aš tai žinau, nes mama rašė vyzdžiui, kai kun. Purickis, savo paskutiniame ]aiškt.
kaip jie viską rengs ir kas

cija?
— Tai yra nelegalus biz

nis, tėve. Lietuviai tokį vers
lą vadina "šmugeliu“. Pa

nori, ir ko nenori. Misionie . ..... .
riams jie sako: mes neinam Jaikais Amerikoje _buvo 
pas jus blukti mūsiškių die
vų, ir jūs nebrukit mums

būdamas Lietuvos ministe 
riu, gabeno Rusijon užplom-
buotais vagonais sachariną, mane su žmona |vos 
ta. jis darę smugeį ir buvo, koktu _ vog tjR ke]e_ 
uz tai teisiamas. Proch.bici-; kiiometl1j skiria

maldas skaitys. Ji ir apie

prašydama pasišalino. 
Greitai, kaip tik senyvas

vairias gatves ir tuolaikinę duoklių pasauly. Ar ji ma-
Rytų markių jis patarė 

nesiimti, nes tai sudarys 
daug nemalonumų ir dar ko nu mūrai aižėja ir byra. 
gero atsidursime kalėjime. Nors mūsų vairuotojas ir

Kontrolės punktą perva- aiškino, kiek čia yra stato- 
žiavome, ir vopo mus. kaip ma naujų butų per metus, 
ir visur per sieną pervažiuo- bet aš esu tikras, kad kol

Stalino alėją. Joje pastatv- nęs bijojo?.. Ar tai žmogaus 
ti nauji butai, tačiau jų šie-.žmogumi nepasitikėjimas?..

jant, sulaikė pasų patikrini- nauiausi bus pastatyti — 
mui. Pasielgė labai manda- nauji jau bus sugriuvę, 
giai ir net pagarbą atidavė. Pravažiuojame naujai sta- 

Koks didelis skirtumas: tomą pastatą, kur aiškiai 
ten giuvėsių penkis kartus matyti, kad siena dar nese- 
daugiau, negu vakaru Ber- riai išvirtus. Man pasiteira-

Sugrįžome į V. Berlyną— 
pastatėme kojas kitame pa
sauly. Čia vieni kitus sveiki
na gatvėse ir šnekučiuojasi.

saviškių. O jeigu perdaug 
lįsit ir mūsų dievus niekin- 
sit, tai mes pradėsime jus 
mušti. Ir aš pasakysiu, tėve, 
kad negalima perdaug juod- 
veidžių kaltinti, jeigu jie, 
gindami savo tikėjimą, vie
ną kitą misionierių sušeria 
krokodilams. Juk mes ne

labai išsiplėtęs degtinės 
šmugelis. Iš to biznio dau
gelis tapo milionieriais, bet 
ne vienas ir kalėjime už tai 
sėdėjo, šmugelis yra rizikin
gas biznis, tėve, bet jis ir 
pelningas, todėl daug kas jo 
griebiasi. Kartais net ir die
vobaimingas kunigas juo 
susigundo.

Bet kokį šmugelį gale

mus, bet pas juos nuvykti' lyne. Jau iš pirmo sykio pa- vu-j ka? čia buvo atsitikę, į
gresia kalėjimas, o gal ir 
mirtis...

Dvylikta valanda nak-

vairuotojas tarėsi

Veidai ne tokie išblyškę, ir 
baimės akyse nematyti.

Einame gatve tolyn. Pri- 
eira jauna moteriškė ir 
klausia, ar mes iš ten atei
name...

manol — Taip, mes norėjome iš 
arti pamatvti R. Berlyną ir

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

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

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

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

žvelgus, matai skurdą ir nepasitikėjimą žmoga^ žmo- klausimo negirdėjęs. Rytų'“™ IT”“™ 1 ZZ'kiJ,', 
...___ ______ ___ gumi. Nebematyti tų puoš- Berlynas, kaip jis pasakojo,Į. . ’ B

tieZ Čia niekas šitame jaii- n>U krautuvių langų,’ kurie,greit pralenks V Berlyno •> • svetimtautis?'
kiame bute nesėdo prie KO- tete lūžta prekėmis. Žmo- <la i. \ argsas sukatele , pa- - Tamsta sv.dimtartt.s
čiu stalo Stikliukai orioilti nės čia neturi laiko sustoti ir galvojau pats sau. >u a • < [ a- >. te 1
vokiško konjako mums vy-šnekučiu..,i, čia gatvėje tau Pasižiūrėjau į automatą rašyki tė. ką tik nonte, bet 
vokiško KonjaKO ums vy h. . turjmug pinjgus h. toI> kol yra dyi Vokietijos ir

Jie tave peržvelgia iš padii- paprašiausukti i perėjimo ’tovi sitas stai mūras, mes 
bų ii ■ šnairomis. Ko nors pa- vieta — Friedrich Str. Už

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

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

kaltinam ir senovės lietuvių,) io daryti Klaipėdoj kun. Po- 
kurie, gindami savo dievus, Į vilonis? 
mušė kryžiuočius. Priešin- — Aš tėve, tikrai nežinau.

rams, o moterims sampano 
taurelės. Namų šeimininkė 
—labai sumani šeimininkė. 
Ji nepamiršo ir jai nepažįs
tamų į vaišes atvykstančių

Batas — purvo brolis.

gai, mes kaltinam kryžiuo
čius, kurie prievarta laužėsi 
Lietuvon ir bruko tenai savo 
molinius bei medinius šven
tuosius. 1410 metais ties Žal
giriu lietuviai sunaikino 
tūkstančius kryžiuočių. Mes 
ir šiandien tuo gėrimės

— Bet tu, Maiki, nekal
tink popiežiaus. Jo biznis 
yra platinti tikėjimą ir orga
nizuoti parapijas, ba kur gi 
kitur jis gautų pinigų? O 
pinigų reikia daug, ba reikia 
užlaikyti klioštorius, škules, 
visokias aklademis ir reikia

bet atrodo, kad jis, valdi
ninkus papirkdamas, gauda
vo daugiau medžiagų, negu 
bažnyčios statybai reikėjo, 
ir jas parduodavo juo
doj rinkoj, darydamas iš to 
pelningą biznį. Kaip rodos, 
jis gaudavo ir slapta įveža
mų Amerikos dolerių, ku
riuos taip pat juodoj rinkoj 
pardavinėjo, gaudamas daug 
rublių. Sovietų įstatymai to
kią spekuliaciją draudžia, 
dėl to kun. Povilonis ir keli 
kiti kunigai esą areštuoti.

— O kaip kalba

siteiiavus ir padėkojus, ne- kf>kio poros šimtų metrų su- l/p/if
atsako "bitte schoen“, bet stojom. Man dar liko lygiai į * VMĮ

jos vyro draugų. Žmonai te-,kažkaip, lvg iš atminties iš- raudonųjų pfenigių. Ne,'
ko puikių kvepalų, o man!moke- — ”jawohl, Kame- Jam J«kl° patarnavimo ne
gražiai įrišti Goethes raštų 
keturi tomai. Tai mus labai 
nustebino. Didžiai buvo nu

rad“.
Išsikeitėme rytinių markių

Į reikia, jis gaunąs gerą atly
ginimą iš valdžios. Svie-

stebinti ir mūsų vaišingieji ™i apleistus griuvėsius
ir einame toliau, daiįvda- džiau aš tuos pfenigius į as-

kuliacija griekas, ar ne?
— Tie prisakymai, tėve,

nieko apie spekuliaciją ne-

ir laiko ardomus gyvenamus 
namus. Pamatome restora
ną ir ten įeiname. Tik dėl į

faltuctą gatvę, nors taip no
rėjau pasilaikyti atminimui.

Mano kaimynas olandas 
už keletą pfenigių išsėdėjo

domumo. Pavalgę ir sotūs j 4 vai. kalėjime. Jokių pini- 
mes iš V. Berlyno. gų iš R. Berlyno negalima

sako, nes kai Maižius juos; įėję atsisėdame prie, mū- pasiimti į Vakarus, 
rašė, spekuliacijos dar ne- gų nuomone, patogiausio Jeigu per kratą, kuri, aš 
buvo. : staliuko — kampe. Jeigu manau, yra daroma kiekvie-

— Nu, tai kun. Povilonis mus kas nors stebės, tai mes nam civiliui, esi pristatomas 
nesugriešijo. O jeigu jam j matysime. Sėdime ir laukia- i vopo būstinę ir turi paaiš- 
reikės cypėj pasėdėti, tai jis me padavėjo, kuris sukinę- kirti, kodėl tuos pinigus ne- 

Dievojgaus už tai atlaidų. Ai bečjjasi. nežinodamas, ką dary-lšiesi i V. Berlyną
kovoti su bedievybe, kuri prisakymai, Maiki: ar spe- jur laif. ti iš nuobodumo. Gali būti kaltinamas įvai-

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JI 

UŽSISAKYTI
‘ Keleivio" Kalendorius 1962 metams baigiamas 

įuosti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
e’ių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —So. Boston 27, Ma**.
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ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS

Žaliagires ponas
Aleksandras Fromas, žinomas A. Gužučio 

slapyvardžiu, gimė 1822 m. Raseiniuose, mirė 
1900 m. Gangailiškiuose. Raseinių apskr., dau
giausia žinomas savo dramos kūriniais (Ponai 
ir mužikai. Eglė žalčių karalienė. Gudri našlė. 
Gedimino sapnas ir t.t.), bet rašė ir apysakas 
ir eilėraščius, čia spausdinama ištrauka iš apy
sakos "Vargdieniai“, kuri parašyta 1889 m., 
išspausdinta Vienybėje Lietuvninkų 1893 m. 
ir atskirai išleista 1903 m.

t
Mitvos upės antkrantėje, mažame Tamošių kaimely

je, gimė Gabu s Zubrickis iš tėvų vargdienių. Paūgėjęs 
vaikinas rodė dideli norą ir gabumą mokslui, dėl to. kone 
pats iš savęs išsimokęs rašto, prašė tėvą. kad atiduotų ji 
Į moKykla. Senis Zubrickis norėjo sūnų patenkinti, bet 
sunku buvo ka padaryti, nes ponai nelabai mėgdavo leisti 
savo pavaldinius mokytis, o be to, valstiečių nepriimdavo
i aukštesnes mokyklas. Dėl tos priežasties švietimas jokiu 
būdu negalėjo išsiplatinti tarp valstiečių, kurie, būdami 
ponų nuosavybė, gyveno tamsybėje ir buvo verčiami kaip 
gyvuliai dirbti sunkius baudžiavos darbus, dėl to kultūriš
kai mes toli atsilikome nuo kitų apšviestų Europos tautų, 
ir širdis plyšta pagalvojus apie veltui pražuvusius žmones, 
kurie, mokslą gavę, savo proto galybe būtų buvę žmonijos 
šviesa ir pagražinimas.

Besirūpindamas savo sūnaus mokslu, Zubrickis kasi
nėjo galvą ir, nieko negalėdamas sugalvoti, nuėjo patari
mo pas savo bičiulį, netoli gyvenanti bajorą Vincentą, ku
ris buvo netamsus žmogus, nes keletą metų mokėsi pas ra
seiniškius kunigus pijorius ir nevieną šeštadienį atlikdavo 
skaudulingą apyskaitą su kunigu prefektu, kurs, ištraukęs 
iš aulo švelnų bizūnėlį, mėgdavo nesigailėti mokėti už 
visos savaitės nuodėmes.

— Tegul bus pagarbintas, — tarė Zubrickis, įeida
mas į bičiulio trobą.

— Ant amžių amžinųjų! Ką beveiki, bičiuli, ar atėjai 
raginti medų kopinėti? — prakalbėjo ponas Vincentas.

— Dar nel anksti avilių žiūrėti... Ot, taip sau atėjau— 
pasiteirauti. i

— Sėskis, brolau, ir kalbėk, kokį ten vargą turi.
— Ponas pažįsti mano Gabriuką?
— Kur nepažinsi to dailaus ir vikraus .kaip voverė 

vaikino, kurs į aukščiausius medžius įslenka. Ar jam ka 
blogo atsitiko?

— Dėkui Dievui—nieko blogo, tik .matai tamsta, ta 
šašnys užsimanė į mokslą veržtis, o žinoma, kad mužikt 
į mokyklą nepriima.

— Labai gaila, nes tai yra akylas vaikas, galėt’, 
tapti naudingu žmogumi. O ponui apie tai ar kalbėjai?

— Vieną kartą minėjau, bet atsakė, kad geriau tesi 
mokinąs arti ir šieną piauti, — liūdnai tarė Zubrickis.

— Tai paprastų ponų kalba: jie tik žiūri, kad žmonė 
dieną ir naktį dvarui dirbtų, o apie valstiečių būvį ir švie 
timą nė maž nesirūpina.

— Ar žinai ką. bičiuli, dėl geresnės rodos išgersimt 
po burną. — pasakė ponas Vincentas ir. ištraukęs iš kam 
po butelį, užgėrė Zubrickį.

Bičiuliai po du kartu vienas antram ištarė ”būk svei 
kas“ ir tada pradėjo tartis. Ponas Vincentas sako:

— Mielas bičiuli! Aš tau duosiu patarimą, tik, bro 
lau, tyla. Kad ir pati nežinotų! Tavo vaikas vra vienmeti 
su m2no mirusiu Ipoliuku, kurto visus bajoriškus raštui 
turiu pas save: su tais raštais gali atiduoti savo Gabriuke 
i Kražių gimnaziją, kur mano sūnaus vardu mokysis ii 
į žmones išeis.

—Dėkui, bičiuli, dėkui už gerą širdį, visą amžių tam 
stos geradarybę atminsiu.

—Nėra už ką dėkoti, gyvendami vienas kitą turime 
gelbėti. Tą reikalą turime laikyti paslaptyje, tavo vaikas 
paleistas vasarą iš mokyklos, negalės namie lankytis.

—Tą lengvai sutvarkysime: mano pačios brolis gyve
na Šiauliuose, taigi Gabriukas galės ten būti per vasarą.

—O ponui ką pasakysi?—užklausė ponas Vincentas.
—Dvaras labai reikalingas kalvio, todėl ponas mie

lai man leis atiduoti Gabriuką į Jurbarką kalvystės moky
tis, o paskui pameluosime ponui, kad kalviukas į Prūsus 
išbėgo.

—Tai puikus išmislas, veltas magaryčių, dėl to dar 
no burną išmaukime!—pasakė juokdamasis Vincentas ir 
užgėrė Zubrickį.

* * *
Šitokiu būdu jaunas Gabrys Zubrickis bajoraičio var

du įstojo į Kražių gimnaziją, kur su dideliu pagyrimu be
simokydamas laimingai priėjo ligi šeštos klasės.

(Bus daugiau)
/

VIENUOLIAI ANT LEDO

Pranciškonai iš Miltono vienuolyno sutarė mesti dū- 
mojus ape “sūdną dieną“ ir išėjo ant ledo pačiuozti. 
Tarptautinėse čiožiku lenktynėse jie, rodos, dar 
pasiruošę dalyvauti, nes greičiau primena v< 
ant ledo. kaip ledo čempionus.

ŽIEMOS NAKTIS

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės;

Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
Įspindo į langą pil kutės.

Šalmuotas rytys nebeblaško sniegų.
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant pilkutės langų 
žvaigždelėmis verpalą audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys 
Ir kaukė kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pargrįždamas kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rusti išvydęs.
Bet priešais—rytys ir žiemys atsargus,
Giliai įsikasęs Į sniegą.
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių isikirtę 
Septyni antai šienpiūviai!
Aukščiau dar šviesiau—Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai. >
O kelias žvaigždžių milionais nušviestas: 
Kur žiūri, vis žydrios akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas— 
Tai paukščių vadinamas kelias. , ;
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai—' ‘ ‘ 

Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs. ,
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;

Tik spieeia kas kartą skaudžiau. . .
Girdėtis! Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir, rodos, kas kartą arčiau.

Mairoab 3

busit’ brangi, bet paprasčiau 
atrodys.

Balti ii* juodi batukai tin
ka prie visokių suknelių.

Nesidažyk perdaug, kad 
neatrodytum nenatūrali.

Sena moteris turėtų veng
ti šviesios spalvos drabu
žių ir blizgučių. Nevisoms 
tinka trumpi ir siauri sijo
nai, nežiūrėk kaip kitos da
ro, žiūrėk daugiau, kas tau 
tinka.

Ūkininkė 

5 PĖDŲ PLAUKAI

Žmogau, kur tu šiandien 
JAV rasi moterį, kuri nešio
tų bent 2 pėdų ilgio plaukus, 
o tuo tarpu dar yra vietų, 
kur Ievos dukros didžiuoja- 

* si 6 pėdų ilgio garbanomis.
Persijoj (Irane) buvo 

plaukų konkursas, kurį lai
mėjo daktarė Fatemah A- 
rya. Jos plaukai buvo ilges
ni, negu 6 pėdų, siekė nuo 
galvos iki žemės ir dar žeme 
raitėsi.

Tokius plauku^ prižiūrėti 
reikia nemažai kantrybės, 
bet perse, matyti, jos turi. 
Dėl

Pasigailėjo

Policininkas sustabdė vairuo
toją už greitą važiavimą ir jau 
rengėsi rašyti protokolą, bet už
pakaly sėdėjusi moteris pradė
jo piktai kalbėti:

— Ar nesakiau ? Ar nepra
šiau ? Skubi kaip padūkęs, ne
žiūri nei i šviesas, nei į kitas 
mašinas. Tik per Dievo malonę 
mane neužmušei. Na, ir gavai! 
Ar aš nesakiau? Ar nesakiau? 
Ar nesakiau?

Policininkas, išklausęs tą pa
mokslą. paklausė vairuotoją:

— O kas ta moteris?
— Tai mano žmona, — atsa

kė vairuotojas.
— Jeigu taip, tai, vargše 

žmogau, važiuok toliau ir tegu 
Dievas tave laiko savo globoje.

O kame vaiko kepurė?

Patys škotai pasakoja: 
Aberdeene buvo išgelbėtas 

skęstantis vaikas. Netrukus at
bėgo jo tėvas ir vos alsuodamas 
klausia išgelbėj usj j į:

— Tamsta išgelbėjai

grožio moterys moka ' 
aukotis. ;tevas’

— Taip, aš,— atsakė tas.
— O kame yra vaiko kepu- 

— paklausė susirūpinęs

Vandens jėga

Kartą Londone inžinierius 
skaitė paskaitą apie vandens jė
gą. Jis smulkiai nupasakojo di
džiausios vandens turbinos įren
gimą ir joje glūdinčią vandens 
jėgą. Po 3 valandų jis baigė ši
taip :

— Manau, kad aš apie van
dens jėgą pasakiau viską, kas 
tik apie ją galima pasakyti.

Tada iš klausytojų atsikėlė 
baltabarzdis senis ir sušuko:

—O apie stipriausią vandens 
jėgą tamsta nieko nepasakei!

— Kokią jėgą tamsta turi 
galvoje? — paklausė inžinie
rius.

— Moterų ašarų. — atsakė 
senis. Tai buvo garsusis rašy
tojas Bernard Shaw.

žmogaus pulsas per minutę 
muša 72 kartus, dramblio 30. 
arklio 40. šunies 80, o pelės net 
670 kartu.

SKAITYK STASIO MI- 
mano Į CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija 
! Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSAIS $400, 
KIETAIS—$5.00.

JIOKAI ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi ši« krašto lietuviu »«tor>'r., 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. mink«tai« 
viršais ....................................... $4.00

Kaip Un moko virti

Bolševikai visur pirmon vie
ton kiša propagandą. Iš to Rytų 
Vokietijoje šitaip juokiamasi.

Leipcige žmona galėjo dau
giau uždirbti, negu jos vyras,
todėl jie sutarė: žmona eis dirb- SVEIKATA, parade dr. v
ti, o vyras bus namie. Bet jis 
mažai tenusimanė virti, todėl 
sutarė, kad jis eis Į kursus to 
meno pasimokyti.

Po dviejų savaičių žmona ji 
dausia:

— Ar jau moki bent kiaušinį 
išvirti?

— Kiaušinį? Ne. tiek toli mes 
dar nenuėjome, — atsakė vyras.

Dar po 14 dienų žmona vėl 
klausia:

— O dabar, ar jau moki dar
žoves išvirti?

— Daržoves? Ne. tiek toli 
mes nepažengėme.— paaiškino 
vyras.

— Tai kiek jūs pažengėte? — 
nekantraudama klausė žmona ir 
gavo atsakymą:

— Iki spalio revoliucijos.

vaiku sveikatos klausimais. 13<t n«J 
kaina ....................................... $1.2"

OTENOJANT. “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kinrn Sielinio ?domū« a t®’ 
minimai. 464 psl.. kaina.... Sfi.ūi

1905 METAI. Kinro Bielinio a+simi 
nimų antroji dalis. 592 puslaniai 
■karna $6.0^"

PASAUKTO LIETUVIU ŽTNYNA? 
paruošė Aniceta.® Simutis, daugv 
bė žinių lietuviu j- anelų kalbom?* 
apie lietuvius visame passulv 

404 psl. Kaina ........................ $6.5f

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jora« Ba 
lvs. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

- IFTI’VA T7-D0. Simono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga. gražiais kietai“ vir

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEITJ. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ....................................... $5.00.

’EMAICTŲ KRIKŠTAS. P Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ___  $7.50

tEMĖ DEGA. J Savicko karo me*ų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da- 
’is 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

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

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 nsl.
kaina ....................................... $5.00 i SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 tnimoų

pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys

Miūhelsonas, 500 pusla
piui gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

Buk mandagi ir kuki

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėliu pra 

dedantiems angliškai mokyti'; 
duoda išrerimų, angliškus panika, 

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

MARLBOROT’GF'S LITHUANIAN 
SELF-TA UGnT. M. Inkierė. re 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 14 
psl., kaina ........................... Z15F

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su 
prasti. Kaina ........................... 59e

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc 
ko romanas i§ 1935 metu Su vaiki 
jos ūkininku sukilimo p.ieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dali-* 389 
psl. Kaina............................... $3.(X’

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc 
ko romano antroji dalis. 426 mis 
lapiai. Kaina ........................... $4.09

• IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimo«: nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė knv- 
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popierių ie. Kaina ................... $8.50

TTKRA TEISYBĖ APTE SOVIETU 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika 
labai daug informacijų, 96 d«1.
Kaina ................................... 50 Cnt.

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

4 R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

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

KODĖL AS NETIKIU ) DIEVĄ" 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*- 
Visos trys dalvs įrištos į viena 
knyga, kieti viršai. 031 puslapi®. 
Kaina .................................... $6.00

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaiz.deliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslaoiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
višku ir kita tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25
KISS TN THE DARK. J. Jazmino 

anglu 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 nsl. Kaina .......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa. 
ke 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 VardU. 
nas. Kaina ...........................25 Cnt.

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

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

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos «oeia1demokranų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL. 
RĖŠ, 32 osl., kaina........  25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parakė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 ps!., geras popierius, 
kaina ....................................... $10.00

— STRAIPSNIAI, 
[AI, parašė Juo- 

a Liūdžius, 246 pusla- 
* įSai, kaina..........$3.00.

ATSIMINIMAI apiejuo- 
ZĄ.UODŽIŲ, parašė Pet

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

Keleivio administracijoj.
Visi žmonės eina į sve- Niekada nesakyk: “Na ir 

?ius norėdami savo kasdie- tu atrodai taip pasenusi, 
ninius vargus, rūpesčius pa- geltusi.. .” žmogus ne v 
miršti, malonumo turėti, bet da vienodai atrodo-titn- 
levisuomet šito gauna. dien blogiau, ryt geriau, O

Jei pas tave ateina drau- toks pasakymas tegali tik
gė ar pažįstama, atsisėsk su širdį įgelti. Visuomet kitam
ia, maloniai pakalbėk, pa- sakyk gerus dalykus.
guosk, jei yra reikalo, duok _ .__
kavos puodelį ar ko kito,' _ ' «
niekada neklausk tokiu ne- , .au"T JSL-t? -

„ • , • , • , / x dvtis. Jei tavo suknelesąmonių, kaip kiek metų tu-b)i či . joje tun
n ar su pirmuoju vyru per- flk , -
siskyn-e. ar jis mirė, kiek jf, « >
mokėtai uz suknele ir t. t.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada priei 8 
miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb* 
tat didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..iimestas ii 
■muzoliejaus Maskvoje, la* 
bai |domu naskaitvti Kelei 
▼io priei 15 metų išleista

mokėjai už suknelę
Jei jau taip nori tuos da

lykus žinoti, tai sužinok iš 
jos draugės ar pažįstamų.

Nedavinėk patarimų, jei 
jų tavęs neprašo; niekad ne- šiok vienos spalvos. SOlfDf* 
mokink, kaip mūsų seni les. Tokios ir puofotatt afrth 
žmonės mėgsta daryti. i do. Lapuota, fflfpVb Ip4

ali būti tokie pat kaip suk
nelės blizgučiai.

Jei esi mažo ūgio, tai 
pirk sukneles su dideliais. lų-| 
nais ir skersais

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

SUOS DIKTATORIŲ M
Kaina 25 centai.

!
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
636 E. Broadway ------ :------ So. Boston 27, Maso.
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Garbina Lietuvos pavergimą
(Elta) Kaune 1961 m. jau,tauto rytų politiką aprašyda- 

penkiomis laidomis buvo iš- mas, Jurginis nepažymėjęs, 
leistas J. Jurginio parengtas

ĮVAIRENYBĖS

"Lietuvos TSR istorija" — 
176 psl. vadovėlis vidurinėm 
mokyklom. Jau visa eilė mė
nesių, kai šis vadovėlis pyk
do komunistinius vadovus, 
o A. Sniečkus du kartu savo 
kalbose gerokai sukritikavo 
autorių J. Jurginį. Reikalas 
tiek rimtas, kad šio vadovė
lio ir iš- viso ”tinkamai isto
rini vadovėlį pagaminti" 
klausimu Maskvoje leidžia
mas "Komunist" žurnalas 
1961 m. 18 n-ry paskelbė V. 
Pašuto ir R. šarmaičio 
straipsni (Vladimir Pašuto 
tai sovietų istorikas, moks
lu akademijos narys, dau
giausia rašęs Lietuvos istori
jos klausimais, ypač apie 
Gedimino laikus. Viename

kad ji buvusi... silpnumo po 
žymiu. Tačiau čia dar ne pir
maeilės nuodėmės.

Didžiausia klaida gi bu
vusi ta, kad, kalbant apie 
ekonominių ryšių su Rusija 
Įtaką Lietuvai, tai laikoma 
ne pirmaeiliu dalyku... Pa
galiau šaunamas didysis šū
vis — istorijos vadovėlyje 
neryškiai ir neįtikinamai pa
sakyta apie Lietuvos prijun-1 
girną prie Rusijos, tuo tarpu, 
Pašuto-šarmaičio žodžiais, 
tai buvęs "pažangus istorinis 
Įvykis".

Kitas priekaištas, ir jis 
dažnai daromas kitiems Lie
tuvos praeities tyrinėtojams, 
tai — pasidavimas vadina
mam "buržuaziniam objek-

savo veikalų marksistiniai tyvizmui". Komunistai rei
aiškinęs Lietuvos susivieni
jimo teoriją, jis Vak. Euro
poje buvo susilaukęs stiprios

kalauja, kad aprašant Lie
tuvos darbo žmonių kovas 
su engėjais, jos turi būti sie-

NUŽUDYTI MISIONIERIAI

opozicijos. R. šai-maitis — jamos su kitų "išnaudojamų
partijos istorijos instituto 
prie LKP centro komiteto 
direktorius.). Jis perspaus
dintas Vilniaus "Tiesos" 8 
n-ry. Ji tenka vertinti ir kaip 
tiesiogini nepasitenkinimą 
J. Jurginių, kaip istorijos va
dovėlio autorium ir kaip au
toritetingą nurodymą, kaip 
turis atrodyti "pilnavertis" 
istorijos vadovėlis Lietuvoje 
ir kt. pavergtuose kraštuose.

Abu autoriai iš karto pa
stebi — kadangi buvę pra
silenkta su marksistinės-le
nininės metodologijos dva
sia. tai... vadovėlyje atsirado 
rimtos, principinės klaidos. 
Pasirodo, kad rašant tokio 
pobūdžio vadovėlius, nepa
kanka būti "dideliu savo 
tautos kultūros žinovu" (šis 
komplimentas priskirtas J. 
Jurginiui). Dar nepakanka, 
jei autorius pirmą kaitą 
moksleiviams skirtame va
dovėlyje Lietuvos "išlaisvi
nimo kovas prieš grobikus" 
nagrinėja iš marksistiniu po
zicijų. Daugeli problemų J. 
Jurginis išsprendęs teisin
gai. bet... atsiradę metodo
logijos tiDkumai.

Esą, Jurginis neatsiribojo 
kapitalizmo ir feodalizmo, 
o tai nuvedę i... tolimos pra
eities idealizavimą. Tai yra 
baubas kom. programos au
toriams ir jos propaguoto
jams Lietuvoje.

Kas labiausia supykdė 
Pašuto su Šarmaičiu, tai Jur
ginio, esą, silpnai nušviesti 
buvę ryšiai su Rusija. Dabar 
abu puolikai jau aiškina, 
kad, girdi, jei rusai nebūtų 
didvyriškai kovoję su mon
golais, jie nebūtų pasitraukę 
už Volgos, tai... Lietuvą būtų 
ištikusi nelaimė. Istorijos 
vadovėlio autorius, dabar 
prikišama, neatskleidęs "ag
resyviųjų" Gedimino veiks
mų prieš rusų žemes", o Vy-

Rusijos tautų masių veiks
mais". Tuo tarpu pasitenki
nama tai pavaizduoti kaip 
nacionalinę kovą. Tai esą 
būdinga "buržuaziniams is
torikams“ ir... tuo pačiu jau 
Jurginiui prikišamas anų se
kimas.

Jurginį puolą autoriai da-

keturi iš 19 Romos kataliku misionierių, kuriuos Nau- 
juiu Metu dieną nužudė Kongo je Gizengos kariai. Nu
žudytųjų skaičiuje yra baltųjų ir negrų. Skerdynės 
pyko šiaurinėj Katangoj, Konsole vietovėje.

Jugoslavija
J. Vlks

Vietines Žinios
Valstijos biudžetas 755 

milionų dolerių

Gubernatorius Volpe pa
siūlė šitokią mūsų valstijos 
pajamų ir išlaidų sąmatą: 
paprastų išlaidų $524 milio
nai ($40 milionų daugiau, 
negu pernai) ir be to, išleisti 
keiiams vesti paskolos lak
štų (bonų) $200 milionų ir 
užtraukti $31 milioną pas-

5v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Katra* labiau pašiepė?
Dar prie Pirmąjį Didįjį Karą 

vienoje Alytaus miesto aludėje, 
gana vėlybą turgaus dienos va- 

j karą, prie svaiginančiais gėra
lais apkrauto stalo susėdo du 
gerokai pasiturintieji skirtingų 
kaimų ūkininkai pasivaišinti. 
Laikas buvo jau taip vėlus, kad 
ne tik turguje, bet ir šioje alu
dėje žmonių buvo labai mažai. 
Kaip tik dėl tos priežasties su- 
sėdusieji “turtuoliai” jautėsi lai
svi ir, žinodami, kad juos čia 
visi pažįsta, nerado reikalo sa
vo elgesiuose varžytis. Jie be
veik nekreipė dėmesio i kitus 
žmones, arti jų kartais pasimai
šančius.

Vienas iš susėdusių tuoj pra-' 
dėjo pokalbi, pasiūlydamas an
tram. kad tasai parduotų šiam 
savo bėrąją, gerą veislinę kume
lę. Antrasis nebuvo linkęs toki 
pasiūlymą priimti ir atsisakė, 
pabrėždamas, kad kaip tik dėl 
jos gerumo ir negalįs parduoti. 
Pirmasis iš tokio draugo atsa
kymo tik pasijuokė ir priekaiš
tingai pareiškė, kad ūkininkui 
neparduodamų dalykų, iš viso, 
neturi būti ir kad jis pats ne-; 
parduodamų dalykų visai net u- i 
ris. Užkalbintasis buvo irgi pa
šaipoms linkęs ir greitomis čia- 
pat savo mintyse sumetė savo 
pašnekovą taip pat pašiepti, to
dėl dar paklausė:

—Ar tikrai?
—Garbės žodis!
—Parduok apatines kelnes. . .
—Kiek mokėsi?
—Tris rublius.
—Mokėk pinigą!
Pasiturinčiam ir išsigėrusiam 

ūkininkui, dar norinčiam savo 
pašaipininką irgi pašiepti, trijų

APIE PRANAŠYSTES. KURIOS 
UŽRAŠYTOS BIBLIJOJE

Savo tikslų įvykdymui Dievas turi 
nustatytus laikus v: lanuas. Buvo 
laikas, kurio esamojo laiko įvykiai tu
rėjo būti parašyti Biblijoje kaipo pra
našystės, bet turėjo ateiti laikas, ku
riuo _ parašytos pranašystės turėjo 
pasidaryti ui ran aru.o.; ir kuomet 
jos turi išsipildyti. .Juo arčiaup risiar- 
tiname prie tų iu: tuo aiškiau ža
lime suprasti p. a:.a.-y stes.

Vienok yra pa. a u, ta, kad “bedie
viai nesupras,' ir tuomet, kai
pranašautieji dalykai įvyks jų akyse. 
Mes skelbiame, ka i lauželis prana
šysčių įvyks a mūsų dienose, bet

koios valstijos mokykloms,
ligoninėms ir kt. pagerinti. Į dinimo. ie kur: rašo šv. Povilas:

J “I>ar karti, ; - paj uiiri.-ij ne tik že
mę, bet ir dai.vų.”—Žydams 12:2T.

Šitas zaluti .as ir i»aį ri.nditiis že
mės pajudinimas ap.-i ūdusių žmoni
ją, kad supra. tų ir i.a. ii t u Viešoaties 
veikalus, ir pasek - t visos šėmės 
žirninės bu- palai .datos. Pranašas 
Danielių- pa ake, kad “p^haizos lai
ku” “žiro; i mas luJaugė-” ir
“iėmintinzivji supra-'' ipanielio 12: 

4. 10).
Anot šventojo Pašto išmmtirzais 

vadinami ti: t urie pažįsta Dievą ir 
pasitiki ji o, tiki -Io pranašystėm-' ir 
klauso Dievo ir Jo sūnaus Jėzaus 
Šri taus į.-akvr•

Prie Šventojo Rasto nezaūma nie
ko pridėt', nė ; 'i ti. nes ii pilnas ir 

’obulas (Apr. 22:1-. 1 •; 2 Tini. ‘*:1*>, 
17.) Jei kas dabar sa\o-i esąs prata
šąs tokio'e pat prasmėje 'lokioje bu- 
o Biblijos lašvto ai. ta. suvedžioja 
ats sa-e ir kitus, kurie jo k!au.-o. 

Esamame laike Dievas leidžia savo 
ištikimiems žmonėms suprasti prana
šystes. Vienas tokių, kuriems Dievas 
davė zalvbės suprasti ir išaiškint) 
pranašystes, buvo.

(Bus daužiau)

Mes turime pasiskaitymui lapeiių 
ir knygučių įvairu--s turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę znusite nemokamai.

L. B. S. A 212 E. 3rd Street 
SI’RING VALLEY. ILL.

REMEMBER. 
CANCER’S 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ -

Dar turime dr, V. Sruo-

Apie Jugoslaviją kalba- nuožmiai grūmėsi su Turki-
jas apie tautų atsiskyrimą, "!a ir, tai botl! į?3 okupacijos jungu. Vė-
apsisprendimą Pagal* Lėni- vienalytė salis, vienos jugo- hau, išvijus turkus, jie kovo- 
no' Lietuvoje 'išleistų raštu taut°? apginta. Iš jo su serbais, nes serbai
23 tomą (56 psl ) jis pa- tlk;rtĮjų tokios tautos visai jiems norėjo primesti savo 
Jake:”... me.e«me už lais-nė-=Iama-, .. , j valdžią. Pirmojo ir antrojo
vę, savanorišką susiartinimą Jugoslaviją sudaro net ■ pasaulinio karo metais cor-
ir susiliejimą, o ne už prie^ respublikų federacija,. nogorai kaiiavo su visais, _ . _
vartinį" Tai žodžiai įsidė-lr ^as žemės piotas apg>rven- • kas tik kėsinosi į jų žemes, rubliu suma nebuvo didelis pi- 
mėtini netik vadovėlių au-tas Praeityje į ir taip ėornogorų tauta su- nigas ir jis bematant sumokėjo.

bet ir kiekvienam ?lavlį kilmfe “““i5 ”e-; tirpo............................ Tik jis. būdamas įsilinksminęs, 'gienės Lietuvos istorijos ke-
buvo kada nore sudariusios' Aplamai, pirmojo ir ant- biku nesusivokė, kad. pardavus lis egzempliorius. Tai d*

bar išaiškino ir Lenino ide-

tonams,
"Tiesos" skaitytojui, Lietu

gyVCntOjui. vienos valstybės. Kai kurias rojo pasaulinių karų metu apatines, pardavėjui liks gi vir- džiausią ir visiems supran- 
Jugoslarijos tautas siek Jugoslatijcs tautos_,_tuiėjo šutinės, o tasai, pasinaudoda- tarnai parašyta knyga, 947

vos siu 
Belieka

dienų 
tik klausti —

kosi?
Pašuto su Šarmaičiu dar

Iš aštuoniolikos milionų ' da nebūta santaikos, jos ko- 
6-55 tūkstančių Jugoslavijos vojo ne tik su kitais, betmu
gyventojų serbai sudaro sėsi ir savo taipe. Tai Jugo- 

isskaičiuoja ir kitas klaidas. 41,7-, , dauguma jų priklau- slavijos valstybės junginys, 
netikslumus, praleidimus. so pravoslavų (graikų orto- sudalytas pirmojo pasauli- 
neišryškinimus ir, iškeldami doksų) tikybai. Seniau,' nio karo pasėkoje, nėra na- 
pasiekimus pramonės ir ku!- prieš pirmąjį pasaulinį karą,. tūralus, visoms toms tau- 
tūros srity (girdi, ’stai ką jie turėjo savo valstybę, o! toms priimtinas. Tarp tu ne
reiškia lietuvių tautai Tary- dabar įeina į Jugoslavijos. vienodos praeities, skirtingų 

' bų valdžia ir broliškoji ... respublikų sąjungą.
pagalba"), dar autoriui pri-į Slovėnų esama arti dvie- 
kišo, kad jis patiekęs pase- jų milionų, seniau jie pri- 
nusius duomenis. Visa tai klausė Austro-Vengrų im- 
reiškia, kad... vadovėlis ne- pelijai, dabar ir jie kaip 
pilnavertis, buvę nukrypta atskira respublika federuo- 
nuo marksistinio istorinio jasi su kitomis Jugoslavijos 
mokslo principų. Esą,vado- tautų respublikomis, 
vėliai turį būti kitaip paren- Kroatų esama arti ketu- 
giami ir čia būtinos sąlygo? rju milionu, ir jie seniau pri- 
yra—aukštas moksliškumą?. k]aU?ė taip pat Austro-Ven- 
komunistinis partiškumas... imperijai. Pereito karo 
Taip teigiama, bet praktiko-j meįU vokiečiai isteigė jų at- 
je tereikia vienos sąlygos-; ski,.a respubliką.1 • « •• ■ • 1 2 I 't ’komunistinio partiškumo.

Pakalbinkime draugus, kai 
mynus ir pažįstamus uzsisa 
kyti “Keleivį." Kaina me- 

penki doleriai.

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

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

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

536 E. Broadvvay, So. 27, Mase.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatų ir Žolių 
PUPLAIŠKIAI

Šaknys ir lapai nuo kosulio, peršali
mo, reumatizmo, greitligės, škorbuto, 
inkstų skaudėjimo, dispepsijos, kata
mo. kirmėlių ir pataiso apetitą.

PasarzaiJie yra kartūs, mažai rei
kia jų dėti; patartina vartoti su mė
tom. Kaina $1.25. Visada gaunama

oas FLORAI. HERB UO. Dept. 5 
J. Skinderis

P O BOX 3S5 ULINTON. IND.
Kanado:e dėl pašto išlaidų 50 cen

tų branz'au.

mu, apsimovė tik viršutinėm ir 
atnešė pirkėjui pirkinį. Tik da
bar pirkėjas pastebėjo savo klai
dą, bet buvo jau per vėlu. Pirki
nio jis. aišku, neėmė, o pardavė
jas pau neturėjo teisės imti at
gal. nes parduota. Taip tas “ta- 
voras” ir liko visai nakčiai gu
lėti pamestas po suolu. Tik ry
tojaus dieną aludės valytojas, jį 
radęs, išmetė kieme ant tvoros, 
kur labai ilgai lietus jį skalbė, 
vėjas pūsdamas džiovino, o skai
sti saulutė baltino.

K. J.

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

FIRMA PERSIUSTI n.\i- 
GUS I LIETUVA 

Prašykit pilnų informacija

G R A M E R C Y 
7H BROADSTREET 

NEM ARK. NEW JERSEY

Įsteizta 1947 metais
KNYGOS JAUNIMUI

lūRlNTNRO SiNDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 p?l., kai
na   $2.00

Ifil.YNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina ............................................................ $12>e

;aktys karaliskiuose. lū>
do Dovydėno apysaka. 168 psl.. 
kaina ............. ..... ............ .. $2.00

Vedybos
Vvras nevedęs metų norėtų susi
rašinėti m murzina, žali būti ir na
šlė r.uo 30 i' i metų amžiaus. Mie- 
'ai atsa' ysiu į vi.< s rimtus laiškus. 
Mano a oro-a ;

Jonas Ulbo
'153 Goredale Avė.
Toronto. Ont.. Canada ,7

Tarp šių dviejų tautų įsi
galėjusi R. katalikų tikyba, 
ir jos buvo stipriai paveiktos 

[e austrų kultūros, jų tarpe bu
vo įgyvendintas privalomas 
pradžios mokslas

Paskui seka makedoniečių 
sąjunginė respublika, turin
ti daugiau kaip vieną milio
ną gyventojų, kur įsigalėju
si musulmonų tikyba. Tos 

į jų apgyventos žemės buvo 
ilgus metus turkų valdomos.

Ir šeštoji, mažiausia ir ka
ringiausia. sąjunginė Jugos
lavijos respublika yra čorno- 
goru. Kadaise jų buvo virš 
miliono gyventojų, o dabar 
pasiliko vos 36 tūkstančiai.

Čornogorai ilgus metus

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvo* žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

savo įssiprusimmu,’ papro
čiais ir kalba tautų ir dabar 
nėra ramybės.

Juo labiau, kad joms vi
soms yra primestas maskvi- 
nio komunizmo santvarkos 
modelis, nors Jugoslavijai 
ir pavyko nusikratyti tiesio
ginės Maskvos globos.

Partizaninių kovų metu 
pasivadinęs maršalo Tito 
vardu, kilme iš kroatų, Josip
Broz, Maskvos mokinys, su- apgaulingu būdu suimti val- 
gebėjo laiku nusikratyti džią į savo rankas, tai Mask- 
maskvinio slogučio. j va tuoj pradėjo siųsti į Ju-

Kai antrojo pasaulinio goslaviją savo "specialis- 
karo pasėkoje partizaninių tus". Tie buvo tiek įžūlūs, 
kovų lauke pasisekė Tito (Nukelta į 2-ą psl.)

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
vra braizinys, kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
lgiimą. Kas tą knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
r ramybę. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik ?1.

Kifa knyga laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto, 2-as 
‘omas. šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro 
>ės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik SI. Užsakymus siųskite 

šiuo adresu :
I.. B. S. A. 212 E. 3rd SU Spring Valley, III.

oooMOTMttooooeeooeeeeeoooeo

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininku fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvi* vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs c, iškas; 
Yeilowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Gar.yon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
ir daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS"
<36 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

)P7S>9999S«OOOOOWI

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia ttetovtaa bendram lietuviškam damai, audėja 

caatinj solidarumą, rflptnasi išlaikyti lietuvybę tr remia k» 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IK’ $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 defemėlal 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda rimtas aprūpinimas ateš-
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSIT1KIMV 
apdrauda duoda pašalpos Iki <826 { mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEP1 
RASTINĄ SLA nariu galima bflti nuo gimimo dienos 
gilios senatvės.

Daugiau tinių apie SLA darbus ir apdraudas galite | 
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių 
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 Weet 30tf» Street, New York 1, N. Y.

ė
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Vietines žinios
Pagerbs Matjoška*

Vasario 10 d. 5:30 vai.

Jaunimas turi savo būstinę

Sausio 28 d., dalyvaujant

Sandaros moterų 
kortų vakaras

Jie ne mūsų talkininkai

Prezidentas pasveikino 
Micbelsonus

Nepiliečiai atsiminkite!

vak. 'tautinės S-gos namų vietos skautų vadovybei 
saleje rengiamas banketas kviestiems svečiams ir stu- 
Antano .uatjoškos visuome- cientams skautams, 330 E 
ninės veiklos 25 m. sukak- St. atidaryta studentų siau
ties proga. Kanu bus pami- tų būstinė. Iškilmės piaib-.io 
neta ir Juzės ir Antano Mat- studentų skautų pirm. Ko-

Kultūros Klubo sausio 28 
Sandaros Moterų Klubas d. susirinkime inž. Vilius 

.'Į šeštadieni, vasario 3 d. Bražėnas kalbėjo apie prieš- 
. :30 vai. vak., Sandaros sa- komunistinį sąjūdį JAV in- 
:( je rengia kortų vakarą, telektualų tarpe. Manau, vi- 
* viigėjos kviečia visus atsi- sį norėjo išgirsti, kiek šio 

kyti, žada gardžiai pavai- krašto daugiau sportu susi-

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, iasiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
«2S uz viską—galima mokėti po $1_15 

per savaitę
HA 6-3900

Nepiliečiai turi atsiminti, 
Prezidentas John Kenne- kad jie iki sausio 31 d. turi 

dy pasveikino Margareta ir paštui ar imigracijos Įstai
Michelson'us jų vedy- gai paduoti registracijos Įrašomi kreiptis i A. And- terių atstovų inz. dr. 

pin,„ SO m.tn c»_ kortele kuri u.im.m.i na.-re llullOni, _4o Oth St., tSO. Bos- Gimbutų.

joškų vedybinio gyvenimo mas Venckus, pasveikinęs ?i.ti k vertingomis dovano- domėję intelektualai jau pa- 
20 m. sukaktis. • susirinkusius, ir paprašė to-

Suinteresuoti tuo reikalu liau vadovauti skautų filis-
JUi2i

aodovanoti.

Lankėsi dr. M. Yčas
tinio gyvenimo 50 metų su- kortelę, kuri gaunama pašte 
kakties proga. Ta sukaktis ar imigracijos įstaigoje. Ne- ton-<> Mass., tel. AN8-oo03.
buvo sausio 27 d.

Sulaukė prieauglio

padavusieji bus baudžiami.

Viena turi dvynukes, 
o antra sūnų

Posėdžiavo Altas

Vitui Dambrauskui, Skau
tų \ yčių draugovės vadui, 
jo žmona Rina

Buvusi Bostono Dramos 
pagimdė Sambūrio viena žymiųjų ak-

Sausio 25 d. buvo Ameri- namų savininkė Ona Ivaš
kos Lietuvių Tarybos Bos- kienė, todėl ji skelbiama 
tono skyriaus posėdis. Pir- studentų skautų mecenate, 
mininkas pranešė, kad bu- Ona ivaškienė savo žody

Jis trumpai painformavo Moksliniais reikalais Bo-Į 
apie lietuv ių skautų akade- ., e porą dienų lankėsi dr. 
mini sąjūdi, pranešė, kad si- , ;u tvnas Yčas, kuris profe- 
tas patalpas veltui užleido s. , įauja Svracuse universi-

jėgė pažinti komunizmą ir 
Kaip jie yia pasiruošę su 

; juo kovoti, o pranešėjas kal- 
oėjo tik apie įvairių reakci-

žlei-gražu berniuką, o Alfonsui torių Regina Norvaišaitė - b^rnatorius deklaraciją pa- pasakė,kai! jipataljąs 
Matulaičiui jo ‘žmonelė Ja- Petrulienė, dabar gyv. Wa- ““P ' asa no 6 d. o majo- d o su sąlyga, kad čia susi- 
nina - gražią juodplaukę shingtone, pagimdė dvynu- i as vasario 14 d., kad guber- rinkęs jaunimas ne uk ma-

t' e. Dr. M. Yčas yra bioche
mikas ir toj srityj jau pasi
žymi mokslininkų tarpe.

neseniai paskirtas naujo kurios dedasi

Ray View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkart
iems, parduodantiems, ir drau

džiamiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Office AV 8-4144

onierių (kaip Birch ir pana
šių organizacijų) sąjūdi ir 
jame mato svarbiausią jėgą 
kovoje su komunizmu.

Diskusijose buvo pabrėž
ta, kad tos reakcinės jėgos. peš. AV 8-4144 ir CO 5-8841 

rioJoe," kovojančios---------------------- —------

dukrelę. Sveikiname tėvus kės (taigi dabar turės tris "atonus jau pasižadėjo nu- lomai laiką leistų bet ir da- 
ir jaunuosius So. Bostono.dukteris!, o Dalia Sodeikie- neJ‘me dalyvauti, kad šie- zmau posmuotu, aau L:eui- 

nė-Barmutė, buvusių bosto- "!<* *■' studentai pažadėjo v. yra pavergta, n kad jose 
niškių Valerijos ir Kazio aktingai prie minėjimo pn- tik l.etuv.ska, tebutu kalsA-
w-a i , a- t a sirUti L’qH Lrointaci i nrnrc_ ms Ji I I ,imhnt»n itPik'PBarmų duktė, gyv. Los An

jaunuosius 
piliečius!

LDD 21 kuopos 
kortų vakaras

Lietuvių Darbininkų Dr— auglio porelę, 
jos 21 kuopa vasario 24 d., 
šeštadieni, rengia Sandaros 
salėje (124 F St.) kortų va
karą, į kuri visi kviečiami

gėlės, Cal., pagimdė sūnų ir 
tuo būdu turės gražią prie-

Ačiū drg. M. Strazdienei

idėti. kad kreiptasi į orga- nu. Ji J. Gimbutui Įteikė ; a- 
nizacijas skirti auką Lietu- talpų raktą ir pareiškė, kati 
vos laisvinimo veiklai, kad jis bus atsakingas, kas čia 
meninę programą atliks bus daroma.
komp. Jeronimo Kačinsko { iškilmes kalbėti apie 
vadovaujamas šv. Petro pa- ‘‘antikomunistinius sąjū- 
rapijos choras, Onos Ivaš- džius ir mus” buvo pakvks-

Marija Strazdienė pado- kienės vadovaujamas Tauti- tas inž. Y. Bražėnas. Po pa 
atsilankyti. Bus vertingų do-l vanojo Keleivio bibliotekai mų šokių bambūiis ;r bijo- skaitos nauji_ būstine-- 
vanų ir skanių užkandžių, daug vertingų knygų ir žur- lės

: nalų iš savo vyro velionio mi kanklininkai.

s seimi-
Yaičaitytės vadovauja- ninkai visus pavaišino.

Dabar studentai skautai

Lankėsi dr. M. Gimbutienei Stepo Strazdo bibliotekos.
Didelis jai ačiū už tai.

Keleivio redakcijaArcheologė dr. Marija I 
Alseikaitė-Gimbutienė, kuri 
šiuo metu dirba mokslini 
darbą Stanford universitete 
Kalifornijoj, buvo atvykusi 
i Bostoną, čia susitiko su 
artimaisiais bičiuliais ir sa
vo namuose ir M. ir Pi*. Lem- 
bertų svečiuose nuotaikingai 
paminėjo savo sausio 23 d. 
gimtadienį.

Tikėsime, kad dr. M. 
Gimbutienė nepasiliks Kali
fornijoj nuolat gyventi ir 
grįš i Bostoną, kurio kultū
rininkai jos labai pasigenda.

Nauja choro vadovybė

M. Lembertiene minėjo 
gimtadieni

Monika Lembertiene, Mo- 
na‘s Beauty Salon (597 Bro
advvay, So. Bostono savi
ninkė, sausio 23 d. bičiulių 
tarpe paminėjo savo gimta-
ūiėiliO reikšmingą ~.i—u a.: butanu.

ro: piiTn. Pranas Averka, 
vicepirm. Irena Lendraitvtė,
sekr. Norma Razvadauskai- 
tė, ižd. Jonas Venckus, ko
resp. Loretta Kontrimaitė, 
reikalų ved. Vincas Jaku
tis. jo padėjėjas Bronius Ba
naitis.

Rev. Komisiją sudaro: 
Petras Kaminskas, Jonas 
Starinskas, Glorija Razva- 
dauskaitė.

biologijos mokslo žurnalo 
redakcijos nariu.

O. Šležienė sveiksta

Onai Šležienei iš Hyde 
ka k Camey ligoninėj pada- 
y ta sėkminga operacija. Li

gonė jau grįžo namo ir čia 
sveiksta. Linkime greičiau 
pasveikti.

I SIUVINĖJIMAS NAMIE
: . KAROLĖLIŲ KASINĖJIMAS ..

: i . Pa-tovus darbas. K:eip-
is asTttnižkai Į

:>hu :a:t embroiukry 
12 • BOYLSTON ST. 

lio tor.c, «5-a> aukštas.

su komunizmu, galų gale 
daugiau jam padeda, negu 
kenkia, ir mums ne jose rei
kia iežkoti talkininkų.

RADUO PROGRAMA

Dalyvaus ir solistas Stasys turės savo būstine iš 2 pa- 
Liepas. talpų—salės ir didelio kam-

Minėjimas, kaip jau buvo bario, jie patys ją sutvarkė 
rašyta, bus vasario 18 d. 2 —išdažė, sienas papuošė sa
vai. po pietų So. Bostono vo pačių narių pieštais (R. 
aukš. mokyklos salėj (Tho- Duobaitės, Y. Dilbos ir R. 
mas Park). Venckaus) paveikslais, bal-

Kitame posėdyje bus galu- dus dovanojo P. Peldžius, 
tinai visa programa nustaty- muzikos instrumentus
ta ir paskelbta.

1 elevizijas “stebuklai’ 
namuose

DĖMESIO!

Naujai atidaryta gauti 
ir Įvairi prekėmis krautuvė, 
kurios prekės priderintos 
siuntiniams ir dovanoms. 
Prekes parduodamos gali-

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 

Susirinkimas buvo labai ;s ctntipu WLYN 1360 ki- 
gausus, daug daugiau buvo lociklų, veikia ’sekmadie- 
jame ir studentų. niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

2 “ ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

DOVANOS 1 LIETUVĄ f keterai muzika, dai- 
* nos ir Magdutės pasaka.

Siųskite dovanų siunti- Biznio reikalais kreiptis j 
nius giminėms į Lietuvą per Baltic Florists gėlių ir deva- 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu* nų krautuvę, 502 E. Broad- 
eina tvarkingai ir be trukdy- pay, So. Bostone. Telef 0- 
mosi. Neužmirškime gimi- nas AN 8-0489. Ten gauna- 
ir draugų Lietuvoje. mas ir Keleivis,
mirškite giminių ir draugų
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

r-.ai pigiausiomis kainomis. J 
Šioje krautuvėje priimami . f 
siuntiniai į LIETUVĄ, Ki- J 

kią būstinę, kurią ga'ės nau- Lenkiją ir į visus^USSR l 

dotis visos lietuviu studentu

0. Ivaškienė, o indus i 
patys studentai isigi.i... ir 
tuo būdu turi patogią, jav,-

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL, 

šo. Boston
Dar daug skaisčių dienų žinomų visuomenininkų organizacijos, 

ypatingajai musų tautie- Adol{o Namakl
e1' šių žentas Richard Shaloff ------------

~ - i . ... vra didelis radijo-televizijosKasinskams yra laiškas - i- „ i t„7 specialistas. Brookhne jis
turi savo laboratoriją, o

Ž—15

Pavykęs pyragų 
išpardavimas

cJrnhridap111 en.ant?err! namuose (306 Country Club Bostono Baltijos ir Žalgi- 
Cambndge. musų jsuigoj Rd Newton-e, jvairių ..ste. rio tuMai

valdomus kraštus, rmma- į i
mas ir pinigu persiuntimas. J Atlieku visus pataisymo, remon-

VZ- a _ “ *1 • I, ___ 1* __ i to ir projektavimo darbus iš lau-
rs.rz.Ut.uve veikia kasdien , Ro jr viduje, gyvenamų namų ir

nuo 10 vai. rvto iki 6 vai. v., ’ i JŪ-2 T1“’’ I lavimą. saukite visados iki 9 va-
šeštadienį nuo 8 vai. ryto iki • landų vakaro.
4 vai. vak. Pirmadieniais J Telefonas AN 8-3630
«. ŽDARYTA. Kviečiame at- *■■■.. .  ..........................-
s darkyti ir susipažintu Kie
kvienam bus maloniai pa
tarnauta ir pasitarta.

mu.
S. Bobelienė išvyko 

į Chicaga

Sofija Bobelienė. dr. Sta
sio Jasaičio uošvė, išvvko 
i Chicagą, kur gyvena jos 
vyr. sūnus dr. K. Bobelis.

Boston Traveler sausio 23 vimą. 
d. juos plačiai aprašė ir įdė- Pyragai ir tortai buvo su- 
jo kelias numų, jų šeiminin- aukoti skaučių ir skautų 
kų ir šeimos, o taip pat na- motinų, už ką abieju turtų 
mų vidaus nuotraukas. Sha- vadovybės širdingai dėkoja.
loff’ai augina 4 ir 6 metų k___________________ __
sūnus.

ruošė dideli pyragų išparda- Adresas: 359 W. Broadway {
S O. BOSTON 27, MASS. 

Tel. 5421767 
Krautuvės vedėjas

J. Vaičaitis
(Skelb.)

I i •

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

j ŽVYRU ir SMALA TAISOM
{Taisome, šingeliuojame, den-{ 
{giame aliuminijum ir dažo- •
♦ me iš lauko sienas. *

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai {

Skaityk Stasio Michelso- 

no parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,“ 500 puslapių, daug pa-

Buvo įdomus Subatvakaris
SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 

IŠPARDAVIMAS

i • Charles ir Peter Kislauskai t 
! {Garantuojame gerą darbą {

J Jei jūsu <enas aliejaus hurneris 
{eikvoja brangu aliejų ir pintys. 
• leiskite mums sutaupyti urnr.s ’\i! i_ «^4 __

Sausio 20 d. Subatvakaris 
buvo tikrai Įdomus, kurio
progiama paruošė L. čepie- J ) kuro.klaidu 1 - T. ‘ 1 , _ - .x i f. • . 19S2 garsios mirkė- (,t»n T. pe ne. Ji SUgebejO Įtraukti į Į power Burner'į. Tuoj pašaukit! 
diskusijas apie švenčių au- Į

veikslų, gal ten ir save pa- klėjamąją reikšmę ko ne vi- Į 
us dalyvius. J

Teko girdėti, kad vasario
šeliais $4*00, kietais $5.00. 17 d. Subatvakary kam nors
■----- į ■ — (laimingiausiam) teks dai-

: lininko Viktoro Andriušio
Trans-Atlantic Travel Service paveikslas.

Pakalbinkime draugus, kai 

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina me- matysi. Kaina minkštais vir
ta ms penki doleriai.

----- -S--------

Už spe-.-ialią kainą tiktai

Buvusi
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- ---------------

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- Priteisė, kiek adv. Shallna
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

..ų ir kitko. Visas išlaidas

$275.
aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.I■
Į 45 Dorset St., Dorchester. Mass. 
I

GEneva 6-1201

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
{Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai-

II «
! { mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i ♦ Visais insurance 
J i kreiptis:

! i
reikalais

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

i J Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
!______________________

I

ii

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietoms Gydytoją* ir Chirurgas
Vartoju vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

apskaičiavo
i Šiomis dienomis Suffolk Į 
aukščiausias teismas iš New ! 
York Central ir Boston-Al- į 
bany geležinkelių bendro
vių priteisė 1959 m, sužeis
tam darbininkui Raymond 
Nellson iš Brighton $65,420.

Teismas adv. Anthony 
Shallnai buvo pavedęs ap
skaičiuoti. kiek nuostolių su
žeistajam padaryta. Shall- 

teis-

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 

>i‘E( IM.INt KAINĄ 

Aukšto Spaudimo

. *VV................... -j
i * Dažau ir Taisau 1

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik- .
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, tiek JiDSkžliČiaVO
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. I ” . .

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. mas tą sumą pneteisė.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

ISTUGA LIETUVI8K 4. RREIPKITtS LIETUVIŠK AI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsa Įstaiga greičiausiai patar

tąja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDR.-M'STl.
Siunčiame sa INTl’RISTO jgalioiimats.

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. v-sk„ ketvirtadieniais 
t vai. ryto iki 7 vaL vak. ir iattadieniais mm* 8 ryt* iki 2 vai. pn pieta.

TBOtJAS: JONAS ADOMONIS

i 
I
į 
a
ai
iai

Inž. B. Galinis į Pittsburghą g

Inž. Bronus Galns tar
nybos reikalais išvyko i Pitt
sburghą, kur iam gali tekti 
pabūti vieną antrą mėnesį.

B 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 VV. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki S vai. v., išskyrus šventadienius ir seki

► .► Namus iš lauko ir viduje.« 
e Lipdau popierius ir taisauąi 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo kilimą permainyti 8275 

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.

Saviniakas N. t. ALEKNA
828 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




