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Kai Kurie Klausimai Skiria 
Kongresą ir Vyriausybę

Prezidentas lr Kongresas Aiškinasi Kai Kurtuos Ginči
jamus Klausimas; Ar Pirkti JT Organizacijos Pa

skolos Lapus? Ar Pakelti Valstybės Skolų Lu
bas? Kas Cenzūruoja Generolų Kalbas?

Piezidentas Kennedy šią Kiek Kūl'0 Atsargų
Sukrauta Sandėliuos

dėl kui ių pi ezidentas ir kon 
greso komisijų Įtakingi va
itai yra skirtingų pažiūrų.

Prezidentas siūlo nupirkti 
už 100 milionų dolerių J. 
Tautų organizacijos pasko-

Prezidentas Kennedy pe
reitą savaitę sakė, kad A- 
mei ikos sandėliuose yra su-. 
krauta galybė visokių meta- j 
lų kaip karo atsargos. Kai į 

los bonų, bet kongrese dėl kulių dalykų yia sukrauta.
to daug kas protestuoja. A- al ne.^ ^a*tus f^au^au į 
mei ika daugiausiai pinigų negu reikėtų kai o atv eju, 
duoda Jungtinių Tautų or- Dėl atsaigų kiovimo kai ku-1 
ganizacijos išlaikymui, bet 1 ll* kainos buv o is-,
yra valstybių, kurios prie JT PUįJ°s 11 kai kab puikiai uz-

ASTRONAUTAS LABORATORIJOJ

Amerikos astronautas pulk. John Glenn nufotografuotas laboratorijoj, už dviejų 
permatomų žemės kamuolių. Erdvės lakūno sveikata nuolat sekama, todėl jis daž
nai lankosi specialinėj laboratorijej.

Kabos Diktatūra Pasmerkta 
Bet Dar Neboikotuojama

Amerikos Valstybės Vengia Griežtai Susitvarkyti Su Ku
bos Diktatūra; Didžiosios Lotynų Amerikos Valsty* 

bės Nori Tenkintis Žodiniu Pasmerkimu; Kubos 
Nejauki Kaimynystė Pradeda Įkyrėti.

i

darbų fininsavimo visiškai 
nenori prisidėti. Sovietų Ru
sija nemoka nė cento Kon
go išlaidoms dengti, nors ru
sai savo laiku balsavo už JT 
kariuomenės pasiuntimą Į

dirbo. Dėl to prezidentas 
mano, kad visas atsargų kro
vimo reikalas turi būti per
žiūrėtas ir patikrintas.

Dvi kongreso komisijos 
jau ruošiasi atsargų krovimo

ęXXXXXXXXXJXXXXXXXXXX.XXXXXXX3eCXX:

Kongo. Prie Kongo išlaidu reikalą tyrinėti. Ar tyrinėji- 
neprisideda ir kelios kitos mas atidengs, kas iš perdi- 
valstybės. Ginčas dėl JT pa-; dėlių atsargų krovimo pasi- 
skolos bonų pirkimo kelia pelne, dar nėra žinoma, 
karštų ginčų. "

Vyriausybė prašo, kad Rusas Giria Lenkų

Republikonai Nežino prezidentas priims 
Kaip Jiems Gintis L,ETUV1Ų DELEGAC,J *

xxx:: xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x

Alžerijos Prancūzai 
Pasiruošę Maištui

dvi savai-Por įiLnikutirtf< <lvi
& V, Z Į7MVJIVV«VX*»V/V V* ▼ *

tęs prezidentas Kennedy pa

Prezidentas^Kennedy va
sario 18 d. 12 vai. priims lie-

Alž^riūki šiaurės. AfrikoL < -- --------
vietiniai gyventojai prancū

zai ė kongresui visą eilę pa- tuyi delegaciją Baltajame zai > ia pasimošę maištui ir 
Į siūlymų ir pasikalbėjimuose Lįk jaukia sjgnai0 iš “slapto-

.su spauda atkreipė dėmesį Name. Delegacijos sudėtis slQg armiJ0S organizacijos." 
kongresas pakeltų skolų lu- Farmerius {republikonų partijos dyiša- dar nėra žinoma, bet joje Tuo tarpu ir teroras tebei-
bas, leistų vyriausybei sko- _____ ką politiką—vieną kalbėti ir ... na, kaip ėjęs. Kasdien mies-
Imtis daugiau pinigų, negu vuai ką kitą daryti. busią kelios dešimtys įvairių A Re_
vra nustatyta seniau kongre- i^niujoje laniceu vienas nrezidento siūlvmu nro-uni-zapiūi aMmn r n ' • ~ ♦‘ rk.iimtnTni- “1 nhnm U ” Sovietų Sąjungos aukštas’. L’ei pi eziaenio Siūlymų oiganizacijų atstovų. lioliką žmonių žūsta nuo te-
Vyriausybė prašo, kad sko- ^ftvįs'suŠi'su “ Mums »'aneša iš Water- ^a^^b^pūt
!įb!S£, dolerių, bet’kon- Unijos femfe "v'' ^“ti^vadS' C°n"” saviUrPinfee sker<*-

gieso taupieji vadai norėtų kė, kad Lenkijos žemės ūkis " k “ ‘M*“ a«a > mų su prezidentu išrūpinusi nėse. Prancūzų “slaptoji ar-
1 -r « oi -i- vra nadares didele nazanira. Dei aaiR įepuoiikonų vaaų miins: nrtrunivariin” torom

Suomiai Rinko
Savo Parlamentą

Sekmadienį ir pirmadienį 
vasario 4 ir 5 dienas Suomi
jos gyventojai rinko savo 
šalies parlamentą. Yra išsta
tyta net devynių partijų 
kandidatų sąrašai.

Suomijos prezidentą iš
rinko Chiuščiovas savo gra
sinimais. Kad neerzintų sa
vo galingo kaimyno, suomiai 
išrinko prezidentu tą patį 
Kekkonen, kuris ir seniau 
prezidentavo. Laisvo arba 
visai laisvo pasirinkimo suo
miai, dėl artimos kaiminys- 
tės su lusais ir dėl dviejų 
pralaimėtų karų, jau nebe
turi. Ir rinkimuose į prala 
mentą Suomijos spauda ne 
dribta vietiniu komUFlistų 
vadinti Maskvos agentais, 
nors jie tokie yra. Vis tai dėl 
nenoro “užgauti” jautrų 
ir stiprų kaimyną, kurs į 
Suomijos vidaus reikalus ki
šasi visai net nesislėpdamas.

Su Kuba Visiškai

Amerikos valstybių užsie
nio reikalų ministeriai savo 
pasitarimuose Urugvajuje 
vieningai sutarė, kad Kubos 
leninistinis režimas yra “ne
suderinamas” su Amerikos 
valstybių sistema, bet bal
suojant dėl to režimo boiko
to ir pašalinimo iš Ameri
kos Valstybių Organizacijos 
vos praėjo tarimas, kad Ku
bos vyriausybė būtų neįsi- 
leidžiama į įvairias Ameri
kos valstybių bendras komi
sijas ir kad būtų aiškinami 
tolimesni žygiai, kokių reik
tų imtis prieš tą vyriusybę.

Tokie nutarimai yra pir
mieji žingsniai Kubos dik
tatūrai izoliuoti ir vėliau 
pašalinti. Tie nutarimai ne
patenkina daugelio Ameri
kos politinių vadų, kurie 
yra linkę be kitų Amerikos 
valstybių pritarimo Kubos 
diktatūrą pašalinti. ..

Amerikos vyriausybė sa
ko, kad pirmieji žingsniai 
yra padaryti, nutarimas dėl 
Kubos diktatūros nesuderi
namumo su Amerikos vals
tybių sistema yra geras nu-

Nutrauks Prekybų Urjmas ir s.jo vėliau bus
47 padarytos reikalingos išva

tą sumą apriboti 2 ar 3 bili 
onais dolerių, o vėliau, jei
gu reiks, tai ir vėl būsią ga
lima pakelti leidžiamą sko
linti sumą. Tuo būdu mano
ma paspausti, kad vyriausy
bė nebūtų toki išlaidi.

Tarp vyriausybės ir kon
greso iškilo ginčas dėl klau
simo, kas cenzūruoja aukš
tųjų generolų kalbas. Vy
riausybė sako, kad tą daro 
jos paskirti žmonės, bet kas

vra padaręs didelę pažanga, , , ,- , . .- T o ,
nors Lenkijos valstiečiai dar mano- ka<? <le»>?kraUi pasi- L. Bendruomene, 
nėra suvaryti i kolchozus. gavo politinę iniciatyvą, o

r, , ' r -i republikonai neturi ką atsa-Pagal rusu pavyzdi veik , \.............. ..l. - , • * ,"i -i kyti i įvairius pasiulvmus.visi komunistų valdomi kra- c/ / •. 1
štai valstiečiui suvarė i kol- Senatorl® Shennan Cooper 

, . ....... mano, kad neužtenka atmes-chozus ir visi turi daugiau ’ -, . .. . ti prezidento siulvmus, betar mažiau vargo su žemes f , J ’rp-, reikia ka nors geresnio pa- ukio gamvbos kėlimu. Tiki .... - f.. * .
Ierkiia ir’nuo Maskvos at-lslulyU’0 rePuollkonii PartP 

. . T , i *• ja to nedaro. Sen. ihurstonsimetusi Jugoslavija valstie- <Iorto_ h. • „ko k , renu.
cius paleido įs kolchozu ir ... . \
tuo«e kraštuose žemė* ūkio bllkon^ PartlJa >Ta Įstatytuose kiastuose žemes ūkio u . Reblią padėt^ „ balsuo_

mijos organizacija" terorą 
perkėlė ir į pačią Prancūziją 
ir kartu ji veda plačią pro-

Prezidentas Kennedy pa
tvarkė, kad dar šią savaitę 
su Kuba būtų nutraukti pa
skutinieji prekybos santy
kiai. Iki šiol iš Kubos Ame-

dos.

KAS CENZŪRUOJA 
GENEROLŲ KALBAS?

jie tokie yra, nenori pasaky- FeiŠ!au auga’ negu tojams pasirodo, kaip parti-
v,,™;,™ kolektyvizacijos kraštuose. • J t.... ui. VAti. Kongreso kai kurie žmo

nės nori žūt būt tą paslaptį 
išgauti.

Tokie lyg ir maži klausi
mai iškyla tarp vyriausybės 
ir kongreso ir prisideda prie 
santykių įtempimo, o kada 
vyriausybei reikės kongreso 
pritarimas svarbesniems rei

tyvizacijos

HELIKOPTERIAI KOVOJ 
SU PARTIZANAIS

Iš Vietnamo praneša, kad 
Amerikos helikopteriai, ku
rie gabeno Vietnamo karius 
į vieną kaimą, susišaudė su

ja, kuri yra tik prieš, bet nie
ko naudingo balsuotojams 
pati nesiūlo.

Astrologai Baido 
Nors ir Pavėluotai

Iš Indijos praneša, kad
kalams, kongrese gali kilti komunistų partizanais, heli- t^n astrologai vis dar baido 
opozicija ir prieš tuos reika- kopteriai laimėjo, jie išvai- žmones su nepaprastu pla- 
]us> kė partizanus, bet jų tik la- netų susibūrimu ir saulės

__________________ bai mažą dalį te pagavo. užtemimu vasario 5 ir 4 die-
MOTERYS TURI ATRO- Vienas helikopteris bu- nas. Po visą Indiją kunigai 

DYTI KAIP MOTERYS i vo pašautas, bet žmonių au- ir šiaip maldos žmonės kal-
_______ i kų nebuvo. Vėliau pašautas ba apie pasaulio galą, ar

Paryžiaus naujausia mo- lėktuvas buvo pataisytas ir bent dideles nelaimes. Sau- 
terų drabužių mada atrado pats parskrido į savo uostą, lės užtemimas jau praėjo,
Ameriką ir nusprendė, kad 
moterys turi atrodyti kaip 
moterys, bent jau šiais me
tais motenj vasariniai ir ru

bet nelaimių pranašai vis 
ARGENTINOJ RŪGSTA dar nepaliauja kalbėję apie 

gresiančias nelaimes ir vis
Argentinos kariuomenės dėl to planetų susibėgimo... 

deniniai rūbai bus siuvami vadai grasino nuversti pre- Panašus planetų susirin- 
pagal tą principą. zidento Frordizi vyriausy- kimas danguje buvo 1821

Naujausios mados iš Pa- bę, jei ji repasisakys gi iež-, metais, bet niekas jokių ne- 
ryžiaus madų meisterio Ba- tai prieš Kubos diktatūrą, laimių tais metais neatsime- 
lenciagos moteriškus drabu- Prezidentas Frondizi tokį i na. Bet kodėl nepagąsdinti 
žius tokius ir siuva, kad mo- pasisakymą ir paskelbė, bet s žmones, ypač jei tas apsi- 
terys atrodytų moteriškai. 1 vėliau ir vėl ji lyg ir atšaukė, moka?

TĖVO PĖDOMIS

Žinomu filmy aktoriaus Mi- 
ckey Rooney (apačioje) 15 
metu sūnus Tim (viršuje) 
pradėjo eiti tėvo pėdomis. 
Kai kuriuos filmus jis vai
dina Kartu su tėvu.

Senato viena komisija 
aiškina, kas ir kodėl cenzū
ruoja aukštų kariškių kal-

bako. Taip pat Kuba dar ,. , ,,
o...,s i - a i i- - liudijo, kad kariškiu kalbosPrancūzijos prezidentas perka įs Amerikos prekių uz J

gen. de Gaulle šį pirmadienį kelius milionus dolerių, ba-
aiškins savo politiką Alžeri- bar prekyba visai susitrauks, , , , . , .
joj ir gal jau praneš ir apie bet Kuba, jei norės, galės kokl,e k?"sk.«?! at’
susitarimą su arabų maisti- dar pirkti čia siek tiek mai- J
ninkais dėl Alžerijos atei- Į sto ir vaistų.

pagandą Prancūzijoj už ne-1 rjka dar pirkdavo per me- 
apleidimą savo tautiečių Al-Rus už $35 milionus įvairių 
žerijoj “terorui ir rasiniam j prekių daugiausia cigarų ta- 
persekiojimui.”

Ilalijos Vyriausybė 
Bus Pertvarkyta

ties sprendimo. I Kubos Castro šitą preky-
! bos galutiną suvaržymą va
dina dar viena VVashingtono 
“agresija.”

Suslov Nepripažįsta
d2taFaUn? pls.TraukėVl: ^ėjų Koegzistenciją
savo vietos su visu kabinetu. --------
Bus sudarvta nauja vyriau- Sovietų vienas vadų Sus- 
syhė, kuri ‘orientuosis’ į kai- !<>v. kalbėjo apie koegzisten- 
rę, į bendradarbiavimą su CU4 sakė, kad gal karo ir 
kairiaisiais socialistais, ku
liu priešaky stovi Pietro
Nenm.

Krikščionių demokratų 
partijos kongresas nutarė 
bandyti susitarti su nenni- 
niais socialistais, kad jie pa
laikytų parlamente naują 
krikščionių demokratų va-

bus išvengia tarp Vakarų ir 
Rytų, bet jis griežtai panei
gė, kad galima būtų pasau
lyje idėjinė koegzistencija 
tarp komunistinio ir kapita
listinio pasaulio. Kova idėjų 
plotmėj turi vykti ir ji vyk
sta be jokios pertraukos.

yra peržiūrimos Pentagone, 
bet vyriausybė atsisako pa-

rtai nori žinoti vardus ir pa
vardes tų žmonių, kurie su 
raudonu paišeliu išbrauko 
aukštųjų vadų kalbas. Dar 
nežinia, ar senatoriai išgaus 
norimas pavardes, ar ne?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Popiežius Jonas 23-čias 

paskelbė, kad bažnyčios su
sirinkimas įvyks Romoje 
spalio 11 d.

Jungtinių Tautų seimas 
99 balsais 2 susilaikius nuta
rė išnešti papeikimą Portu
galijai už nedavimą Ango
los gyventojams apsispren
dimo teisės. JAV pritarė.

Rusai išsprogdino vieną 
atominę bombą požemyj. 
Manoma, kad jie ir daugiau 
požeminių bandymų darė.

Susiuvąs vra įtakingas 
dovaujamą vyriausybę. So- komunistų vadas, propagan- 
cialistų partija turi parla- dos specialistas, artimas J. 
mente 88 atstovus, todėl Stalino bendradarbis ir 
nauja vyriausybė turėtų par- vienas iš tų komunistų vadų,'. Kinų komunistai šį pava
lamente užtikrintą daugu- gali dar nusmelkti ir
mą. Pasitarimai tarp sociali- Nikitą, jei tas kur nors su- 
stų ir krikščionių demokratų klups.
dėl naujos vyriausybės pro- Suslovas skaitomas “ide- 
gramos jau vyksta. ologijos” žinovu Maskvoje.

sarį atsisakė dalyvauti ryti
nės Vokietijos prekių mugėj 
Leipcige. Tas aiškinama, 
kaip kinų ir Maskvos nesuti
kimų išdavą.
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Čia ir ten
Prezidentas Kennedy pereitą savaitę pasiuntė kong

resui pranešimą apie būtina reikalą pertvarkyti žemės 
ūkio produktų kainų palaikymo politiką. Vyriausybė da
bar išmoka milžiniškas sumas pinigų farmeriams, kad jų 
pagamintų produktų kainos nekristų. Bet pagamintiems 
produktams nėra rinkos, dideli kiekiai perteklių lieka san
dėliuose ir dalis jų parduodama arba dovanojama užsie
nio kraštam pasaulinės rinkos kainomis arba ir dykai. Tuo 
tarpu atsargos sandėliuose auga ir jų saugojimas, kad ne
sugestų, kainuoja daug pinigų. "Perteklių problema” yra 
iškaštinga ir prezidentas jau seniau Įspėjo, kad ji gali 
privesti prie didelio ‘“skandalo.”

“Skandalo” jau ir dabar yra. Amerika primoka med
vilnės gamintojams už jų auginamą medvilnę. Paskui tą 
rredvib - '■■>? h k, da nasa.linės rinkos kainomis Japonijai. 
Japonai, pigiai r.upirkę Amerikos medvilnę, atgabena čia 
pigių medvilnės išdirbinių ir konkuruoja su Amerikos 
tekstilės pramone, kuri skundžiasi dėl importo iš užsienio.

Prezidentas siūlo, kad žemės ūkio gamyba būtų daug 
griežčiau kontroliuojama, arba aprėžta. Jei gamintojai 
nenoriu kad jų gamyba būtų aprėžta, jie negaus vyriausy
bės paramos kainoms palaikyti.

Kitoki vaizdą matome Sovietų Rusijoj, kur Chruščio
vas deda dideles pastangas pakelti žemės ūkio gamybą, 
bet ta gamyba nekyla ir tiek. Kiek kalbų Nikita yra pasa
kęs, kiek jis pagyrimų yra papylęs kuuruzams ir dabar cu
kriniams runkeliams, bet mėsos vis nėra užtenkamai. Ni
kita pripažino Lietuvos kalvėms net balsavimo teisę pasi
renkant pašarą, bet reikalas dėl to nepasikeitė. Karvės

TRAUKINIO APLINK ŽEMĘ PLANAS

»n«

AT1AS-O FVOJECT M»CU*V
MA-6 

3 OKBITS

nių: kokią „kalbą“ vartoti, 
ką pasakyti, kaip suprasti? 
Bet visgi turime mokslinin
kų (amerikiečių, anglų, vo
kiečių ir kitų tautų), kurie 
klausimą jau visai įimtai 
svarsto ir siekia ji Įstatyti Į 
tvirtus rėmus. Gali būti, kas 
nors kada prasilauš ir nu
galės ne tik begalini šviesos 
metų tolĮ, bet ir klausimą, 
kaip susikalbėti, kad vienas 
kitą erdvėje suprastume.

Duok pavardes! j pinigų Į jas sukišta, derėtis
John Birch draugijos “va-, reikės, bet po tokio purvini- 

das” Robert Wekh, kuri ’ mo jankiai vargu džiaugsis 
kardinolas Cushing išgyrė1 sutartį atnaujinę, gal tik 
gerais žodžiais, pasakoja *vi-! kardinolas Spellman mėnu-
siems savo pasekėjams, kad 
Amerikos vyriausybėje esą

SOVIETIŠKI ANEKDOTAI |Privise daug komunistll-
Taip tas "vadas” pasako-

lio šypsena palaimins naujai 
atnaujintą sutarti.

1

Kairėj Mereury-Atlas, kuriuo pulk. įeit. (.lenn skris 
aplink žemę. Toj diagramoj matyti raketos aukštis, 
plotis ir kt. Dešinėj apačioj jo kelias ir viršuje jau i 
žemę grįžtanti kapsulė.

Sovietų mokslininkas dr. 
Michail A. Kločko, kuris yra 
pabėgęs Kanadon, dabar ra- 

J šinėja Amerikos laikraščiuo-

Kubos klausimas
ja važinėdamasis skersai iri Amerikos valstybių už
vilgai Ameriką, bet jis nie- j sienio reikalų ministeriai 
kada nėra nurodęs nę vieno j beveilc dvi savaites tarėsi, 
komunisto pavardės. Jam į ką daiyti su Kuba, kuri atvi- 
užtenka mesti Įtarimą i visą j raj jr visai nesisarmatydama1 se apie Sovietijos žmonių, . , . --------------------------------- ---------

gvvenimą ir, tarp kita ko,: vyriausybę, o komunistų les- eina leninizmo-marksizmo 
paduoda keletą anekdotų, kojimą J1S palieka kitiems. keiįu j neaiškią ateiti.

Generalinis prokuroras R. Po dviejų savaičių derybų 
Kennedy pasiuntė John 14 Amerikos valstybių, ar- 

| Birch • draugijos “vadui”. ba lygiai du trečdafiu, nuta- 
mandagiai parašytą laišką,' rė, kad Kubos dalyvavimas 

Komunistų mokyti vvrai kurjame pranešti (įvairiose Amerikos valsty-
susekė, kad Adomas ir Ieva, ^naus.y,bel v?ų 3° zlnoml! bių bendrose komisijose yra 
kurie gyveno rojuje buvo d : į kįd %au. ne.uaennamas Kūno. v

========= pirmutiniai Sovietų piliečiai. įa]ėtų ju(JS visį pa_

būtų arti šimto milionų su : traukti teismo atsakomybėn.

kurie tenai esą labai popu
liarūs. Štai kai kuine jų:

Gyvena kaip rojuje

riausybės politika.
Kuba pašalinama iš bend

rųjų komisijų, bet iš pačios 
Amerikos Valstybių Organi
zacijos ji dar neišmesta. 

Argentina, Brazilija, Bo-

Be abejojimo, jos galvoja ir 
apie mus. Jodrellio radijo 
teleskopo direktorius prof.
B. Louell Anglijoje NY Ti- 

gal ir teisingai nubalsuotų, koki pašarą jos daugiau mėg- j mes žurnale sako: "Svarsty
sią, bet tą pašarą turi pagaminti žmonės ir turi kalvėms ti kitų gyvybių buvimo erd- 
patiekti, o su žmonėmis Nikita ir turi bėdos. Prievarta Į vėje klusimą pasidarė rim- i na apytikris dalykas, 
kolchozus suvaryti valstiečiai, nežiūrint Chruščiovo pa- tas h* svarbus dalykas. Rim- 
mokslų suinteresuoti juos materialiniai žemės ūkio garny- tas todėl, kad mokslo nuo- 
bos kėlimu, vis dar jaučiasi esą tik valstybės išnaudojami tal ?s er* ia .n}us man5’tl 
baudžiauninkai ir, žemes ūkio našumo kėlimą nededa nei I je ^esant ^imt^u
savo Širdies, nei raumenų, viskas ką Nikita ir kiti plepiai dalyku visatoje Svarbu to- 
pasakoja, yra “jų” reikalas, kuris valstiečių tiesiog nelie
čia, nes jie yra tik valstybės vergai, iš kurių ir Chruščio
vas ir visa jo valdančioji gengė stengiasi ko daugiau pra
kaito iščiulpti. Jokios tikros savivaldybės kolchozuose ir 
juo labiau sovchozuose nėra, valstiečiai dideliuos d vainos 
dirba ne sau, o todėl ir dirba kaip ne sau. Darbadienius iš
dirbti reikia, nes taip ponai diktatoriai nustatė, bet tai ir 
viskas. Dirbant kolchoze reikia galvoti, kad dar liktų jė
gų ir savam maitintojui,—prisodybiniam sklypui apdirbti.

Kovo mėnesi Sovietų Rusijos komunistų partijos cen
tro komitetas renkasi specialiai aptarti žemės ūkio gamy
bos kėlimo reikalą. Be abejonės, Chruščiovas ir jo žmo
nės jau turi paruošę ar mosią “tezius,” kurie c. k. pasita
rimuose bus priimti. Paskui eis didelis triūbijimas apie tą 
“istorini” centro komitetą nutarimą, o praktiškų išdavų 
tiek tebus, kiek valstiečiai bus užinteresuoti žemės ūkio 
gamybą kelti ir kiek jiems bus duota teisių kolchozuose 
patiems šeimininkauti per savo laisvai rinktus Įgalioti
nius. Bet jei ir toliau žemės ūkio šeimininkai paliks parti
jos ir valdžios pastatyti biurokratai išnaudotojai, žemės Science žurnale vokietis pro- 
ūkio gamybos kėlimas ir vėl liks ten, kur jis dabar yra: ! fesorius S. von Hoemeris 
parazitai biurokratai sakys pamokslus, o valstiečiai eis 
darbadienių baudžiavą ir žemės ūkio gėrybių ant piliečių 
stalo nepadaugės.

Iš Lenkijos praneša, kad ten žemės ūkio našumo kė
limas geriau sekasi, remi pusiioi ar sovietinei Lietuvoj.
Po 1956 meri pasikeitimu Lenkijoj Gomulka davė val
stiečiams teisę pasitraukti iš prievartos kolchozų. Bema
tant kolchozai subyrėjo. Jų liko tik gal tūkstantis. Tiesa, 
liko daug valstybinių dvarų, bet 85% visos žemės Lenki
joj yra valstiečių nuosavybė. Vyriausybė ten ėmėsi žygių 
pakelti valstiečių žemės ūkio gamybą. Per valstiečių ko
operatyvus (ratelius) buvo pampinta valstiečiams mašinų 
ir trąšų ir valstiečiams buvo užtikrinta, kad atidavę tam 
tikrą derliaus dali valdžios nustatytomis kainomis, likusią 
dalĮ jie gali parduoti rinkoje rinkos kainomis. Rezultatai 
tokie, kad per penkius metus žemės ūkio gamyba Lenkijo
je pakilo visu trečdaliu! Tai yra laimėjimas, kurį ir mie
stų gyventojai mato ant savo stalo, o valstiečių būklė irgi 
žymiai pagerėjo.

dalyku visatoje. Svarbu to
dėl. kad menamos kitos ci
vilizacijos, jei savęs nesusi

aiu oiiiivm Hrtiiuiių ,-u , anrirpnpti ir npoalčin 
gyvybe. Bet Paukščių Kelių „es turė^ tik Mat’ valstvbės tarnautojai
(nebulų) astronomai erdvė- .• “ .♦ - 1 - prisiekia ištikimybę konsti-
je priskaito apie bilioną. To- j^utėsA"^ tucijai ir negali būti komu' Argentina, Brazilija, šo
kiu būdu kitų žemių ir civi-| Jaimin^ Taiįt jau4į nistai. Jei toks pasitaikintų, livija> Meksika, Čilė ir Ek- 
lizacijų buvimas erdveje ga- fe K F j |tQ, 11C Kutu hnnrlTiamnc 117- -_j-_. -i-,- 11 

Kaip su kitom žmonijom 
susisiekti

Mūsų Green Bank obser
vatorija jau darė ir tebeda
ro italo Coccioni ir ameri-

ir dabartiniai Sovietų gyven
tojai.
Raidė M jau nebereikalinga

Iš rtisų abėcėlės Sovietuo
se projektuojama išmesti 
raidę M. Ji pasidarė jau ne-

kiečio Morissono pastango- bereikalinga, nes dabar So
linis bandymus pagauti me- v’eluose nėra miaso (mė-

tai jis būtų baudžiamas už vadorius susilaikė balsuo- 
kreivą priesaiką. Į jant praktišką klausimą,

Ar R. M elch duos “'komu- kaip “nesuderinamą” su A-
nistų” vyriausybėje vardus 
pavardes? Kol kas jis nesi
skubina ta darvti. ..

J. A. Piatnickij
“Sovietskaja Litva” sau

sio 30 d. laidoje Įsidėjo ilgo
ką straipsnį apie Osipą A. 
Piatnicki, ukmergieti

naikino, gal išgyveno mūsiš-' ramiems signalams iš anų sos), nėra moloko (pieno), 
kės dabartini pavojinga mo- žmonijų erdvėje. Jie paragi- n^ra ma*l° (sviesto), nėra mentą.'“ ; no ir prof Louell klausyti Molotovo, nėra Malenkovo

Gal ir jos, kaip mūsų; Kadangi radijo bangų gana *r *Iarkso mokslas kazkur uis. Ap’e jį laikraštis'rašo,ir jos, kaip mūsų „ .
žmonija, vis ieškojo tiesos, apstu, tenka .giliai persvars- dingo, 
žmogus rtingesi su žmogum, tvti, kuria juosta būtų na- 
tauta su tauta, o pažangos šiaušia klausytis. Apsispręs- 
pradai pynėsi su naikinimo, ta apsiriboti 21 cm ilgio ban- 
Gal kai kurioms pavyko su-: gomis, nes tai banga labiau-
drausti naikinimo jėgas irusia visatoje išplitusio ele- i norėk, ko negalima gauti. 0 
pasiduoti vien pažangos mento — vandenilio. Prof. jei norėsi, tai niekam nesa-
tvarkai? Su tokiomis susisie- Hoemeris apskaičiavo, kad kyk. O įei pasakysi, tai ne- ........ . .
kus, gal įos mus pamokvtų, dešimt mums arčiausių civi- rašyk. O jei parašysi, tai ne- stmimų, nei šio, nei k o, 

lizacijų būtų apie 1.000 švie- snausdink. O jei atspausdin- tok'« zodziai:
sos mylių tolio. Gi šviesos si, tai pabaigoje pasmerk,
mylią sudaro šeši tūkstan- ką atspausdinai, ir prisipa- 
čiai bilionų — tai nuotolis, žink, kad padarei klaidą.
kuri šviesos spindulys nu- ______________________
skrieja per metus. Arčiausia GERiAUS|A DOVANA
mums žvaigždė — saule yra ______
Centauro erdvės plote —
yra 4 šviesos metų atstume.

kaip sveiku kailiu išgyventi 
dabartini mirtino pavojaus 
tarpsni?
Civilizacijoms keliai Į ateiti

Amerikiečiu mokslininkų

von
mano, kad mūsų mokslo— 
technikos laipsnį pasiekusios 
civilizacijos

Būk susipratęs
Jei gyveni Sovietijoje, tai 

būk susipratęs pilietis ir ne-

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 

Kadangi prof. Hoemerio draugui, tai atsiminkite, 
, . . .. . ;u.rA. V pen‘ į formulės nelenkia kitų civi- ka(j geriausia dovana bus
kius kelius į ateiti: 1) sau- lizuotų žmonijų tikėtis ar- šios knygo3*
žodiškas susiraikinimas. 2) čiau, kaip 1000 šviesos metų Su#/ Michebono “Lie-

merikos valstybių sistema 
Kubos režimą pašalinti iš 
Amerikos Valstybių Orga
nizacijos. Penkios minėtos 
valstybės susilaikė balsuo
jant pašalinimo klausimą, 
bet iš jų viena, Argentina, 
kariuomenės vadų ragina- 

seną i ma, savo poziciją jau išaiš- 
j kino toje prasmėje, kad Ku- 
! bą reikia pašalinti iš AVO.

kaip apie pasišventusi bol
ševiką, Leninę bendradarbį, 
“Iskros” platintoją ir Komu
nistų Internacionalo sekre
torių ir šiaip labai žymų ko
munistų veikęją.

Po ilgų pagyrimų ir auk-

‘Piatnickij žuvo spalio 30

Kolektyvinė akcija prieš 
barzduočių ieninistų dikta
tūrą Kuboje pradėta. Po pa
sisakymo seks ir žygiai.

•
Adžubei ir Molotovas

Chruščiovo žentas Adžu
bei pereitą savaitę lankėsi 
Washingtone ir pusryčiavo 
su prezidentu Kennedy. Jis

1939 metų. _ stebėjo ir prezidento pasi-
Kaip žuvo, kodėl žuvo, nė matymą su spaudos atsto- 

čiukš. Žmogus žuvo ir tiek., vais. Po to Adžubei sutiko ir 
Žuvo, kaip šuva pa automo-; pgįg atsakyti į amerikiečių 
bilio palindęs, ar kaipvai- j žurnalistų klausimus. Dėl 
kas į kūdrą įkritęs? Nežinia, j Molotovo žentas aiškino, 
Žuvo, kaip šuva po automo-! kad seno žmogaus Molotovo

c-ncmaikinimas tik mokslu— atstume, tai. jeigu mes da- ♦ .. . .. > „ _. „ VQr/iQ
technika prasisiekusiųjų vir- bar pasiųstume ten radijo I,e,vlJa Amerikoje, geią a ą. 
šūnių, 3) šių viršūnių išsigi- i signalą, jis nueitų tik po —
mimas ar išgverimas, 4) nra- tūkstančio metų! Atsakymo ieta,# 
radimas noro toliau techni- laukti vėl turėtume tūkstan- 
kos—mokslo keliu žvgiuoti tj metų. Paklausti ir atsako 
(pasukimas, pavyzdžiui, tik susilaukti iš dešimties mums 
dvasios keliu) ir 5) tolimes- arčiausių civilizacijų reikėtų 
nis žvgiavimas mokslo— net 2,000 metu! Jei ir visa- 
technikos keliu. Antruoju ir toje vyrauja Maironio ”silp- 
trečiuoju atveju gali nutikti nas kelias, stiprus griūna“ 
ir tai, kad, viršūnėms susi- pra(}as, per tokį istorijos . . . _ .. .
likvidavus, atsiekusioji žmo- tarpsnį gal iškiltų ir sugriū- no admK1Pi1S?r!f: 
nija imtų kopti jų koptuoju tų tiek tautų, valstybių ir 

imperijų, kiek pasivaideno 
mums nuo Kristaus gimimo
laikų. Kažin, ar nepabostų! NAUJAUSIOS KNYGOS

C. Fradkina, kuri apie Piat- 
nickį rašo, prideda, kad 

“Lenininė partija atstatė 
SSKP partijos nario nuo 
1898 metų J. A. Piatnickio

Ar yra kita žemių ir žmonijų
VYT. SIRVYDAS

Ar yra beribėj erdvėje gy- ypatingais ir savitais, ir tik- 
vybių su civilizacijomis, no- • rujų gal esame ne vienui 
rinčiomis su mūsiške susi-'vieni visatoje, it pirštas, bet 
siekti? Kitais žodžiais, ar eilinis (gal net vidutinis) 
yra kitų žemių ir žmonijų? i narys eilėje panašių reiški- 
Kadangi iš. tikrųjų niekoinių? Gamtos mokslai mus 
tikro čia nežinome, tai turi- lenkia manyti, kad, kur tik 

susidaro panašios sąlygos, 
atsiranda panašūs reiškiniai. 
Tas padrąsina manyti, kad 
erdvėje turime brolių ir se
serų, būtent, kitų žemių ir 
civilizacijų.

Mes apie jas galvojame.

me spėlioti. Tačiau, yra spė
liojimų, kurie mums atrodo 
apytikriai. Pavyzdžiui, vis
kas gamtoje ir visatoje, ro
dosi, rikiuojasi rūšimis, veis
lėmis, kategorijomis. Taigi, 
nors mes laikome save labai

keliu.
Prof. Hoemeris, porą me

tu padirbėjęs mūsų radijo 
observatorijoje Green Bank, 
W. Va., dabar grįžo į savo 
astronominį Rechen Institut 
Heidelberge. Jis pasidarė 
matematinių formulių, ku
riomis siekia kitų žemių bei 
civilizaciiu buvimo ir su jo
mis susisiekimo klausimą 
spręsti.

Prof. Lowell mano, kad 
Paukščių Kelią sudarančio
je šimto bilionų žvaigždžių- 
saulių visumoje vienas nuo-

kaina minkštas vršeliais $4, 
etais $5.
Stepono Kairio “Lietuva 

budo”, kaina $5 JO
Kipro Bielinio “Dieno- 

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji 

metai”, kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei- 

ninistr arijoje:
636 Broadwav.

So. Boston 27, Masa.

Vadinasi Osip, ar Josif 
Piatnickij, Arono sūnus, žu
vo prarasdamas gerą vardą 
ir tik dabar partija “gerą 
vardą atstatė.”

Oi, veidmainių šutvė. Vei
dmainių ir niekšų!

atsako laukti? Gal ir klausi 
mas pasidarytų nebe svar
bus?

Kad būtume laimingi at
spėti erdvės tašką, kur yra 
civilizacija, norinti su mu
mis susisiekti, galėtume sa
vo radijo teleskopus ir siųs
tuvus ten nukreipti. Bet esa
me priversti klausytis visos 
erdvės taškų. Kitais žodžiais 
tariant, ieškoti adatos šieno 
kūgyje. Tą patį turi daryti;

[LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4-00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

šimtis turi sąlygų gyvybei, ir kitos civilizacijos — jos ATSIMINIMAI APIE JUO- 
Kitais žodžiais, Paukščių turi siųsti signalus po visą ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
Kelyje yra bilionas planeti- J ---------- * «—* °°
nių sistemų su gyvybe. Jei 
klystume ir visu penketos 
tūkstančių nuošimčiu, visgi

erdvę, nes negi žino, kad 
mes čia, žemėje, jų laukia
me.

Yra ir kitų sunkių uždari-

Ispanų spauda
Ispanija rengiasi kariškos 

sutarties atnaujinimui su 
Amerika. Ruošiasi, kaip fa
šistams Įprasta—užsipuldi
nėjimais prieš Ameriką.

Ispanijos spauda, vald
žios griežtai cenzūruojama, 
prirašė prieš Ameriką piktų 
ir šlykščių prasimanymų ir 
visokiausių išgalvotų kalti
nimų, o kai spauda išsispiau- 
dė, kiek valdžios buvo liep
ta, diktatoriaus Franko vy
riausybė paskelbė, kad ji 
nėra atsakominga už spau
dos pasisakymus! Girdi,, 
spauda reiškia savo pažiū
ras, kurios nebūtinai yra ir 
vyriausybės pažiūros...

Dabar belieka sėsti prie 
stalo ir derėtis apie sutarties 
pratęsimą ir ta proga gauti 
iš Amerikos juo daugiau do
lerių. Kągi, oro ir karo lai-

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

Keleivio administracijoj. vų bazės pastatytos, galybė

atvykimas ar neatvykimas i 
Vieną neturi jokios reikšmės 
ir, tur būt, teisybę sakė. Iš 
tikiųjų, ar Molotovas Mas
kvoje ar Vienoje, koks skir
tumas? Juk tai išėstas keva
las, jo dienos praėjo ir ne
begrįš .. .

Dabar Gizenga. . .
Komunistai dabar šaukia 

gelbėti Antaną Gizengą, ku
ris pats nuvyko į Kongo sos
tinę ir ten manė ministeriau- 
ti, bet vietoj to atsidūrė cv- 
pėj, ar bent saugioj vietoj, 
viename iš Kongo kurortų.

Kongo vyriausybės vadas 
Adula, kuris dabar lankosi 
Amerikoj ir Jungtinėse Tau
tose, dar prašo kariškos pa
galbos Katangos čombei su
tvarkyti, ypač po to, kai jis 
taip sumaniai “apsidirbo” 
su Gizenga. Gal jam tokia 
pagalba ir bus duota, JT 
durtuvai gal ir atstos Kongo 
žmonių balsavimą ir kraštą 
apvienys, juoba kad Kongo 
vyriausybės vadas žada ne
liesti Katangos kasyklų sa
vininkų turto. Taip šiuo tar
pu Kongo klausimas “spren
džiasi” pagal Washingtono 
pageidavimus.

Kas bus toliau, tas pareis 
nuo to, ar dabartinė Kongo 
vyriausybė sugebės peror
ganizuoti savo armiją,

J. D.



Nr. 6, Vasario 7, 1962 Tx p, i .Ki v i>, SO. BOS iv.'. Puslapis trečias s

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Baitas 1961 metais

PROF. M. BIRŽIŽKA 
DAR LIGONINĖJE

Balfo kalendoriniai metai
Balfo organizacija tvar

kosi fiskaliniais metais, t. y. 
nuo liepos 1 d. iki birželio 
30 d., tačiau Balfo Centras 
statistikos reikalams suveda! V.‘ 
davinius ir kalendoriniais 
metais.

1961 metais Balfo Centre 
buvo 79,218 dolerių paja
mų ir padaryta 75,226 dole
riai išlaidų. Didžioji aukų 
dalis atėjo iš Balfo skyrių. 
Specialiai Vasario 16 gim
nazijai buvo surinkta ir per
siųsta 823,301. Per ši laiką 
1668 nariai užsimokėjo na
rio mokesti. Be pinigų, Bal
fas metų bėgyje parūpino 
virš pusės miliono svarų! 
maisto bei surinko per 34 
tūkstančius svaių rūbų, ku
rie buvo padalinti tremti
niams V. Vokietijoje.

Balfo šalpa 1961 metais
Visas maistas buvo nuga

bentas V. Vokietijos lietu
viams. Jiems finansiškai pa
remti bei Balfo Įstaigai

įsime per 75 siuntinius. Tas 
labai apsunkina Centro tik 
3 žmonių personalą, bet ki
tos išeities nėra. Lietuvon 
siunčiami vaistai kai kada 
pasiekia ligoni, jei jie siun- 
čimi ne asmeniškai, o tai Įs
taigai—ligoninei, kuri davė 
receptą. Tačiau ir šis kelias 
nėra visai tikras.

Dėl vienos agentūros Įvy
kusio bankroto yra nukentė
jusių siuntėjų. <1 idėja perse
kiojimai tų, kurie siuntinius 
iš užsienio gauna. Tačiau 
tai neturėtų mus nuvilti, šai-! 
pą nutraukti. Reikėtų para-! 
mą siųsti tik tiems, kurie jos 
nebijo gauti. Čia verta pa
brėžti, kad siuntiniai pakei
čia doleri Į dešimt rublių ar 
net geriau, ir kad taip pa
siuntę Lietuvon savo savai
tės uždarbi, ten jau suteikia
me paramą, lygią gerai visų 
metų algai.

NEUŽMIRŠO MĖGIAMO LAIKRAŠČIO

Velionis Pranas Tamošaitis

Prof. Mykolą Biržišką 
sausio 20 d. beklausant lie
tuviškos radijo programos 
ištiko sunkus angina pecto- 
ris priepuolis su tromboze.
Jis buvo išvežtas i Holly- {913 
wood Leland ligoninę, kur 
tebebuvo ir sausio 30 d., ka
da įis parašė Keleivio re
daktoriui, ko šis buvo jo pra
šęs.

Jo raštą išspausdinsime 
kitame numery, o čia tik jo 
prierašas;

„Dar manęs nepaleidžia 
iš ligoninės. Sveikinu Mi- 
chelsoną, parašius savo is
toriją, kad ir nesu jos skai
tęs. O kas parašys vysk. Mi
chalkevičiaus biografiją?“

LAWRENCE, MASS.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

CONNECTlCUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

JAV lietuviu šalpa per Balfa
'damas savo testamentą ne- 

Balfui nėra uždrausta šei- laikraščio ir jam už-
ęt. savo tautiečius, gyvenau-: ra.ė ?aVQ palikimo 100

Muenchene išlaikyti išleista1V-* • - 1*•a doleriy. Testamento vykdy-
.. . dzios pareigūnai labai nagy- . T ‘am keturiolikos tūkstančių lė ka(| mes kalv nuo kart0 tojas adv. .Joseph A.

ŠĮ sekmadieni i 
Nepriklausomybės šventę

Amerikos Lietuvių Tarv- 
minaičiai Lietuvoje. Teis- bos skyrius Lietuvos nepri- 
mas betgi nutarė neleisti klausomybės paskelbimo 44 
siųsti pinigų i Lietuvą, nes metų sukakti minės ši sek- 
nėra tikrumo, kad giminai- madieni, vasano 11 d. 4 vai. 
čiai pinigus gaus. Kartu, kad popiet Lietuvių Piliečių Klu- 
nenuskriaustų Įpėdinių, teis- bo salėj (41 Berkeley St.)

1960 m. gruodžio 8 d. She- ir savo mėgiamo „Keleivio“. 
nandoah‘ry mirė Pranas Ta- Tarp kitų giminių, virš 
mošaitis. Velionis per eilę trijų tūkstančių gavo du gi- 
metų skaitė „Keleivi“ ir jĮ
buvo pamėgęs. Jis ir rašy-

M įnešime Vasario 16-ją
Ir vėl raošiamės minėti 

buvusią džiaugsmo dieną — 
m. Vasario 16-ją, kada 

Lietuvos Taryba paskelbė 
atstatanti nepriklausomą 
Lietuvą. Tai buvo didelio 
džiaugsmo diena, ir liūdna, 
kad ją gauname minėti Lie
tuvai vėl esant pavergtai, 
bet ne dvigalvio erelio, o 
i audonojo kūjo ir piautuvo. 
Ir tos priespaudos galo ne
matyti. Bet Lietuvos žmonės 
nenurimsta ir laisvės siekti 
nenustoja.

Ir j)o visą laisvąjį pasaulį 
išsiblaškę lietuviai nenu
rims, kol jų gimtinė arba tė
vų kraštas nebus laisvas.

Nevi Britain lietuviai taip 
pat nepamiršta Vasario 16- 
sios ir jos proga susirinks 
pademonstruoti savo pasiry
žimo, protesto pareikšti 
prieš rusus užgrobikus ir 
reikalauti Lietuvai laisvės.

Šiemet ta diena bus mini
ma sekmadienį, vasario 18

Pirmas dainavo estų te
noras K. Ruvald, o po jo Ar
noldas Vokietaitis. Jau vien 
šių dviejų dainininkų būtų 
pakakę, bet ne — dar daina
vo latvė mezzo sopranas Mu- 
dite Vizulis, šoko latvių tau
tinių šokių šokėjai.

Visiems daug plota, dai
nininkai apdovanoti gėlėm. 
Jie klausytojams nesigailėjo 
savo dainų, ypač Vokietaitis 
daug pridėdavo, ko progra
moj nebuvo numatyta.

Po koncerto buvo šokiai.
Didelis ačiū rengėjams už 

tokį gražų parengimą.
Lengva žiema ir pas mus
Iki šiol žiema tikrai gera: 

nedaug sniego, nedidelis ir 
šaltis.

Luckienė

WORCESTER, MASS.

Jauni lietuviai — 
sėkmingi verslininkai

Albinas Rakauskas, 38 
m. elektros inžinierius, dir
bo mažame Pennsylvanijos

keturiolikos 
dolerių. Kitų kraštų
' iams paremti Balfas i&iei-; jįetuv-am? rpam tikslui 1961 ...
.lo virs Įienkiolikos tūkstan-! metais iškbta k56ll (i(lll.rl - (atskaičius lo^ Pennsylva- 
čių dolerių pinigais. Dideles Tačiau tai šalpai įyškiau Lš-i mJos palikimų mokesčių), 
išlaidos padalytos maistui Vygtyti reikalinga skyrių tai-Į Velionis Pranas buvo ang- 

ka. Jie ne tik privalėtų re- liakasis, sunkaus darbo žmo- 
komenduoti Gentini šelpti- gus. Bet per savo (larbštu- 

Balfo siuntiniai nus, bet ir stengtis tam tiks- mą ir sumanumą jis buvo
laiko ir darbo buvo J? su"nkti ^..Baltas turi į susitaupęs keletą tūkstan- 

Tax Exem.pt pnvįlegųas, o dftlenn cayn tpatamen 
tai aukotojams turi dažnai
didelės reikšmės. Naujų or
ganizacijų ar specialių šal
pos komitetų darbas vien 
dėl Balfo tin imu privilegijų 

ka medžiagas, bet persiun- puikiai reikštis Balfo
timą atlieka oficialios agen- iemuo?e-

Balfo „nuostoliai“

lietu 
išlei-!

Vokietijon nugabenti bei 
individualioms siuntoms.

mes Karu nuo Kaito ----- adv- Iosei>h A- Zane 
skiriame sumas ir Amerikos ^su" skaitytojo "palikimo i įl-^™31™ ™aist0’ drabuži» Mas

Daug
skiriama individualioms 
siuntoms, kurių dauguma ė- 
jo už geležinės uždangos. 
Metų bėgyje išsiųsta 737 
siuntos. Šiuo metu siuntoms 
i Lietuvą Balfas pats super-i

tūros. Siuntiniams į 
Balfas jokių privi 
turi Užkliuvusios

Lietuvą 
ne-į 

siuntos'
sausio menesi

Balfo finansinė apyvartabuvo pakartotinai išsiųstos 
(kitos net trečią kaitą) Bal
fui papildomai. apmokant 
pašto išlaidas.

Balfo nariai
Paskutinių penkerių metų 

laikotarpyje Balfo narių 
skaičius pakilo visu trečda
liu. nes 1957 metais buvo 
1129 nariai, o jau 1961 me
tais — 1668. Daugiausia jų 
yra Detroite, dėka uolios,
valdybos, vpač stropaus fi-;.. . . , . onansu sekretoriaus C šadei- i kePs"ele; , Balfo
kos, kuris jau ilgoką laiką! Centr0 a‘a'?- Gei-ų, 
atsidėjęs Balfo narius ver
buoja ir surenka iš jų nario

UVIVI

te pinigus paskirstė tarp sa
vo giminių, neužmiišdamas

mas leido palikto turto glo- į minėjimą pakviesti kon- nomoj vietoj — Lietuvių sa- 
$85.75 iš adv. J. A. Zane siųsti greso naiys Thomas J. Lane,, lėj 353 Park gatvėje.

Įpėdiniams maisto, drabužių Mass. «enatorius William X. Į Kiekvieno lietuvio parei- 
ir kitokių reikmenų paketus. Wall, miesto majoras John ga i ta minėjimą ateiti. Pa- 
Tuo būdu Įpėdiniai ir Lietu- j. Bucklev. Iš lietuvių pa- grindiniu kalbėtoju pakvies- 
voje gaus savo dėdės paliki- grindinis kalbėtojas Jackus tas žinomas pedagogas, bu
mą naudingais daiktais, ko- Sonda, Keleivio redaktorius, vęs Vasario 16 d. gimnazi- 
kių jiems reikalinga. Toks Meninės dalies programą ios direktorius, daugelio 
protingas teismo patvarky- paraošti pavesta Emilei knygų autorius A. Giedrai- 
mas gali būti pavyzdžiu ir Stundzaitei ir N. Penkui. tis iš Hartfordo. Be jo, pa- 
kitiems teismams, kurie daž- p0 minėjimo žemutinėje kviesti klebonas Gauronc- 
nai palikimus giminėms Lie- saipįp rengiama vakarienė, kas ir miesto majoras Krem-

, .... Bervick miestely American
<1. 2 vai. popiet visiems 21- Car & Foundly bendrovėj,

tuvoje „užsaldo“ 
to laiko.

iki neribo-

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Mirė

Lietuviu
A. Norris
Piliečiu Klubą

sausio mėnesi bus tikrai ištiko didelis smūgis: sausio 
nuostolinga. Mat šalpai te-J12 d. mirė vienas klubo or- 
surinkome apie keturis tuks-f ganizatorių — Antanas Nor- 
tančius, o išleisime arti de- ris. Palaidotas Flaglaet Me- 
vynių tūkstančių dolerių. į morial kapinėse, kur ji pa

lydėjo apie 200 asmenų. Vi-Taigi sausio mėnuo bus vie
nas iš tų liesųjų.

Balfo operacijos nema
tuojamos nei mėnesiais, nei 
dienomis, mat, lietuvių var
gelis neturi ir nepaiso ka
lendoriaus. Lietuvių pagal
bos prašymai, kaip amžina

mokesti.
Balfo direktoriatas ir 

centro valdyba kreipėsi Į 
Balfo skyrius paskelbdama 
narių vajų.

Balfo nariu gali būti kiek
vienas taurus lietuvis, jei 
tik jis užsimoka metams vie
ną doleri nario mokesčio ir 
kiek gali talkina skyriaus 
valdybai šalpos lėšų organi
zavime.
Veiklos gairės 1962 metais

Balfo veikla artimoje a- 
teityje daug nesikeis. Besi
lankant valdžios Įstaigose 
Wash ingtone patirta, kad ir 
1962/63 metams Balfui bus 
paskirtas maistas (apie 720, 
000 sv.).

Siuntos Lietuvon, Lenkijon 
ir kitur

Tš Lenkijos gauname labai 
daug prašymų ir stengiamės 
juos patenkinti. Vien 1962 
m. sausio mėn. į ten pasių-

taurių
JAV lietuvių auka Balfui, 
kaip šaltinio srovė, gesina 
brolių kančios ugni. Kol kas 
duosnumas Įveikė kančią, ti
kimės, kad ir toliau mūsų 
darbas ir aukos nepasitrauks 
iš kovos lauko.

—Taip informuoja Balfo 
reikalų vedėjas.

MŪSU KALENDORIUS

čių, kiek toje salėje niekad 
nėra buvę. Taip sakė salės 
prižiūrėtojas. Pristigo stalų, 
kėdžių, o šeimininkės gavo 
atsiprašyti, kad ir maisto to
kiam kiekiui nepasirūpino. 
Bet susirinkusieji alkani ne
paliko.

Meninę dali atliko choras, 
įdomi buvo Vaitiekienės

si laidotuvių dalyviai vėliau ka,ba'. su eksk«^Ja
buvo pavaišinti Lietuviu Pi- lan,kesl JOS 3
liečiu Klube. ' i svilmo ak.? Maskvos paka-

a . - ūkams, kūne vienas kitam
VeLoms ,Antanaf, - T® Šnibždėjo: "Meluoja ta pad- 

189o m. v įeksniu valse.. Ku- ,. . i la boba.ciu km., i Amerika atvyko

SLA 21 kp. susirinkimas
Kuopos mėnesinis susi

rinkimas buvo sausio 21 d. 
Jame išrinkta šių metų val
dyba: pirm. M. Stakionis, 
vicepirm. J. Indilas. fin. sek. į 
J. A. Stundza, prot. sek. A. 
Jukna, ižd. K. Kiezulas.

Per 1961 metus mirė 4 
nariai: Juozas Vaškelionis, 
Jonas Bilą. Aleksandras Ma
sionis ir Antanas Daimon- 
tas..

Kitas kuopos susirinkimas 
bus šeštadienį, kovo 3 d. 2 
vai. popiet L. P. Klubo salėj. 
Prašau narius įsidėmėti.

kt. Dainuos Hartfordo 
choras, Įėjimas vel-

1914 m., apsigyveno Kear- 
ney. N. J. 1919 m. vedė Ko
tryną Eilpaitę. 1946 m. atsi- 

ėlėi Miami, ėmės kurti klu-

Keleivio Kalendorius 1962 
metams, dėl Įvairių kliūčių, 
dar nėra baigtas spausdinti. 
Mūsų skaitytojų prašome 
dar trupučiuką kantrybės ir 
kalendorius bus pasiųstas 
užsisakiusiems. Kalendo
riaus raštai, eilės, informa
cijos nepasensta, todėl skai 
tytojai nedaug nuostolių te
turės. Visus kviečiame ka 
lendorių užsisakyti.

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

kurioj dirbo keli tūkstančiai 
darbininkų. Jos skyrius bu
vo ir Worcestery. Bet pašli
jo jos reikalai, ir dirbtuvės 
užsidarė. Bervick miestely 
su 15, 000 gyventojų dėl to 
kilo didelis sumišimas.

Bet nenustojo galvos inž. 
A. Rakauskas. Jis, pasikvie- 

i tęs pagalbon porą patyrusių 
įvyru, sukūrė bendrovę na- 
' mams anv ratų iŠ pia?iinOS 
ir aliuminiaus statyti ir ki
tiems dalykams dirbti. Pra
dinis kapitalas $250,000. Še
rus padėjo išpirkti ir to 
miestelio gyventojai. Ben
drovė jau dirba ir kasdien 
plečiasi, atsiranda vis naujų 
darbų.

A. Rakauskas yra gimęs 
ir augęs Worcestery, vedęs 
lietuvaitę, augina 9 m. sūnų 
Ričardą ir 5 m. dukterį Judi. 
Jo motina Ona Rakauskienė 
yra vietos veikėja — SLA 
57 kuopos ir Seniems žmo
nėms Gelbėti Dr-jos direk
torė.

Kitas lietuvis Raimondas 
J. Sideckas išrinktas R. B. 
Sideckas investicijų korpo
racijos vedėju.
L. Mickevičiūtės koncertas

sky ir 
mišrus 
tui.

Visus kviečia Alto sky
rius.

Mirė 3 lietuviai
Pernai palaidota 59 lietu

viai, o šiemet jau netekta 3: 
Rulevičienės, M. Kavaliaus
kienės ir Petruso. Tebūna 
jiems lengva šios šalies že
melė.
Pakliuvo už netikrus pinigus

Anthony Gotlibowsky pa
sodintas Į kalėjimą už pa
dirbtų pinigų skleidimą.

Kame vaikai mokosiM. Stonie

L. Lagūnaitės vestuvės

Vasario 24 d. Lilija Lagū
naitė išteka už italų kilmės 
Peter Gagliardi.

STOUGHiON, MASS.

Mirė Jonas Kačinskas

žiau nusimanantieji choro Pernai cukraus ligos ilgai 
nariai buvo net sutikę jų pa- kamuotas mirė Jonas Ka- 
rengime dainuoti, bet choro činskas, ilgametis Keleivio 
vadovas pareiškė: „Mes ga- skaitytojas, palikęs žmoną 
lime dainuoti jiems su sąly- Marijoną ir 4 dukteris, iš 
ga, jeigu jie prisidės savo kurių 3 yra mokytojos, 
auka prie Lietuvos išlaisvi- Velionio žmona taip pat 
nimo ir šalpos darbo; prie- yra Keleivio skaitytoja.

Turime ir Maskvai 
tarnaujančių

Tokių turime ir čia. Jie 
drįsta net Dailės chorą pra-

ią ir kitas draugijas. Jis klu- gyįj jjems padainuoti. Ma-
bo statybai paskolino $8000. 
Tai buvo rimtas, malonus 
žmogus, geras lietuvis ir uo
lus visuomenininkas.

Paliko liūdinčius žmoną 
Kotryną, sūnų Albertą su 
šeima, dukterį Katherine 
Elliot su šeima, dvi seseris: 
Stella Bulton ir Oną Celčie- 
nę, brolį Pranciškų ir svainį 
Petrą KilpĮ.

Lai būna tau, Antanai, 
lengva Miami žemė, mes nie
kuomet nepamiršime tavo 
nuveiktų darbų. Tavo šeimai 
didelio liūdesio valandą mes 
reiškiame užuojautą ir kartu 
su ja liūdime.

Elena Verbelienė

ST. PETERSBURG, FLA.

JUOZAS STAL’NAS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu

is

Rekordinis banketas
Lietuvių Piliečių Klubas 

sausio 20 d. surengė banke
tą, Į kuri susirinko tiek sve-

šingu atveju, eikite, dainuo
kite be manęs ir ateičiai pa
siieškokite kitą vadovą. Taip 
rašo „St. Floridos Lietuvių 
laikraštis“.

Bus didelis banketas
Kovo 10 d. Laiškanešių *r i° lavonas ..išmestas 

salėje (314 15th Avė.) bus mauzoliejaus Maskvoje, la- 
didelis banketas, kuriame bai idomu paskaityti Kelei 

vio prieš 15 metų išleistą 
knyvele —

i

dainuos Miami choras.

Korespondentas

Už Puerto Riko tirščiau 
gyvena tik dviejose valstijose: 
Rhode Island vienoj kvadratinėj 
mylioj gyvena 812, New .Jersey 
806, Puerto Rico 686 asmenys.

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ
KAS PASIDAPP RU

SIJOS DIKTATO°TUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!

Parapijines mokyklas, ku 
rių yra 8, lanko 3,721, mies
to viešąsias mokyklas 13,000 
mokinių.

Miestas nesuveda galų
1961 m. mokesčių surink

ta $10,207,000, o išlaidų šie
met 13 milionų. Vien moky
toju padidintų algų priedam 
teks išmokėti $347,000, o 
viso labo mokykloms virš 5 
milionų dolerių.

Kas metai lendamą Į sky
lę. ir nėra tokio galvočiaus, 
kuris galėtų pasakyti, kada 
tos skolos baigsis.

Neplėšikauk
Už privatinių namų api

plėšimus Į kalėjimą pateko 
38 m. Aleksandras Rivers. 
Jis prisipažino plėšikaująs 
ruo 1943 m. New Britaine,

Civic Music Dr-ja sausio 
29 d. Worcesterio auditori
joj surengė Lillian Mernik- 
Mickevičiūtės koncertą. Ji 
dainavo itališkai, vokiškai, 
angliškai ir dvi dainas lie
tuviškai.

Muzikos kritikas John F. 
Kyes neatsidžiaugia daini
ninkės kontralto balsu ir pa
daryta pažanga.

L. Mickevičiūtė stipendiją 
gauna iš nežinomos moters. 
Jos motina gyvena Worces- 
teryje.

Mirė
Šiomis dienomis mirė šie 

lietuviai:
Kazimieras Tapauskas,

Hartforde, Plenvillej, Meri-; 77 metų amžiaus; Antanas
d e ir kt.

Pranas Naunčikas

HARTFORD, CONN.

Pabaltiečių koncertas
Sausio 20 d Lietuvių Pi- 

! liečiu Klubo salėj buvo gra
žus pabaltiečių koncertas — 
balius

Širvinskas-Sherley, 70 metų 
amžiaus; Stanislovas Lingis, 
70 metų amžiaus; Aleksan
dra Kubilienė, 70 metų am
žiaus; Ieva Ribokienė. 74 
metų amžiaus. Viso labo per 
sausio mėnesį mirė 18 lietu
vių.

J. Krasinskas
Be pelų nėra grūdu.

Exem.pt


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, Vasario 7, 1962Puslapis ketvirtas

Geriau be remonto 70 metu senutės U. Choms-
kienės vargus.

Ji 18 metų ištarnavo Pa-
grižuvio ir Tytuvėnų dvarų 
savininkui Riomeriui, šeše
rius metus Pagauštvinio 
dvare, nuo 1940 m. iki 1954 
m. liepos 15 d. dirbo valyto- 

! ja Tytuvėnų vartotojų koo
peratyve, bet pensijos nega
linti gauti, nes jai nebuvo iš-

Blogai, jei bute kas nois 
sugedo ir reikia taisyti, bet 
bolševikų valdomoj Lietuvoj 
dar blogiau būna po remon
to. Štai ką "Tiesa“ sausio 24 
d. rašo apie remontus Šiau
lių mieste.

T. Janeliūnienės butą Vy
tauto gatvėj Nr. 107 pataisė 
Uip, kad jis blogiau atrodo, duota darbo knygelė, 
negu pneš remontą. 1 okia Panašioj padėty esąs ir 
padėtis ir kituose namuose: buvęs Druskininkų senatori- 
vienur negalima durų, langų jos darbininkas N. Suravi- 
uždaryti, kitur duryse di- čius.
džiausi plyšiai, trečiur tin- Už Vievio esanti Kauko- 
kas byra, dūmtraukis ne- nįų geležinkelio stotis kelei- 
traukia ir t.t. vių skaičiumi prilygsta Vie-

Dar geriau sutvarkė Le- viui ir Kaišedorims, kai ne- 
nino gatvėj Nr. 80a ir 80b toliese pradėjo statyti šilu- 
namų kanalizaciją. Kai ją minę elektrinę, bet stotyje 
baigė, tai nešvains vanduo nėra laukiamojo kambario, 
tekėjo ne iš namų. bet i na- ir todėl keleiviai žiemos šal
mus. čių ar darganų metu neturi

„ . kur prisiglausti.Šitaip ten rup.nas, žmogum, Jau 19f>() m GeIežinkeIių

Ne kas kitas, bet pačių valdyba žadėjusi tą reikalą 
komunistų leidžiama “Tie- sutvarkyti, bet iki šiol nieko 
sa“ sausio 21 d. rašo apie nepadaryta.

TOLIMOJ ŠIAURĖJ

I)vi meškos žygiuoja tolimoj šiaurėj užšalusius jūros 
ledu. Nuotrauka padarytą iš lėktuvo.

Amerikos lietuviams■ rą. Toji tamsa betgi yra lai
kina. Dienos šviesa visvien 
išauš. Istorija dar nežino 
priespaudos, kuri būtų am- 
zius tverusi. Ateis galas ir! Š. m. vasario 16 d. sukan- oaniečių Komitete (Joint 
Maskvos pastangoms jus 44 metai, kai po ilgos ca- Baltic American Commi- 
surusinti, išnaudoti ir laikyti Rusijos okupacijos bu-
pavergius, nuteisintus ir pa-' 
žemintus. Netikėkite sovieti-Į 
nių agentų apgaulingiems 
gerovės ir draugiškumo pa
žadams. Tai sena jų klasta.
Jei jūsų pavergėjai siūlo

Ką mačiau Lietuvoje
(Tęsinys)

Rašiau, kad dabar Lietu
voje darbininkams duoda
mas užduotinis darbas, ku
riam socialistai visuomet 
priešinosi, tą pati darė ir ko
munistai, kol jie valdžios 
savo rankose neturėjo. Taip 
darbas tvarkomas ne tik pra

liet- metus uždirba tas, kuris 
teturi 200 darbadienių. Ži
noma. reikia dar atsiminti, 
kad kolchozininkas gauna 
60 arų žemės naudotis.

Užduotinis darbas betgi 
skiriamas tik darbininkams. 
Visoki bolševikiški bosai ir 
boseliai už savo darbą gau-

monėj, bet ir žemės ūkvje — na k anksto nustatytą dar- 
kolchozuose ir sovehozuose. Padienių skaičių ir, žinoma. 
Traktorininkui skirta per ne mažą.
dieną tiek ir tiek hektaru Minėjau ”kombinacijas“. 
žemės suarti, užsėti, šienpiū- Jos kiekviename žingsny, 
viui tiek ir tiek šieno nupiau- Mieste nori gauti butą, turi 
ti. Taip šienas grėbiamas, kombinuoti. Net ligoninėse
linai raunami, mėšlas veža
mas, bulvės sodinamos, kau
piamos, kasamos ir t.t. ir t.t. 
Vis turi nudirbti užduotą 
darbą, tada gausi vieną dar-

ir ten “kombinuojama“.
Kaip suvarė į kolchozus
Įdomu buvo patirti, kaip

ūkininkai buvo suvaryti į
badieni, o kas mažiau pajė-!kolchozus- Atvažiuodavo iš 
gus, tam tenka ir dvi dieni miest0 komisaras su gink- 
dirbti, kol įveikia darbadie- luotais budies gynėjais“, 
nio normą. i vyrus suvarydavo į mokyklą

Beje, kas šeria kiaules, ar kuri^ kitą tinkamą pa- 
melžia karves ir prižiūri ki- talp$ i*’ aiškindavo, 
tus gyvuliu

ttee),4) rėmimas Vyriausio- 
vo atstatyta laisva ir nepri- jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko- 
klausoma Lietuvos Respub- miteto (VLIK) darbų, 5)pa
like. Ta diena kiekvienam rama jaunimo organizaci- 
lietuviui yra brangi ir visur joms ir jų spaudai, 6) leidi- 
tškilmingai minima. niai ir spauda įvairiomis

Deja, politinė padėtis pa- pavergtos Lietuvos temomis,
7) nuolatinių santykių pa

te jaunai Lietuvos valsty- laiky mas su Amerikos ad- 
bei, ir ji neteko laisvės. Ji ministracija ir kongresu, 
neša sunkią Sovietų Rusijos S) tarpusavio ryšių palaiky-

jums Šviesesnių dienų ir šaulyje nepalankiai susiklos- 
draugiškesnių santykių, teiš- 
sinešdina, iš kur atvykę, ir

Vasario Šešioliktoji
Minime Nepriklausomos į pelių ir gyvulių, kurie buvo 

jų pagrindinis maisto ir iš
gyvenimo šaltinis. Ne vienas 
jų pau buvo priverstas iš
vykti iš Lietuvos kitur duo
nos kąsnio ieškoti.

Į išstumtųjų vietą yra at
gabenta nemaža rusų spe
cialiems rusifikacijos užda
viniams vy kdyti. Net preky
bos ir pramonės įmonės, ku
rių steigimą Maskva išgai-; 

draugiškumą. Tačiau Krem- gino kaip nepaprastą komu- 
liaus valdovai, žinodami, nistinio režimo laimėjimą, 
kad lietuviu tautos laisvės

Lietuvos valstybės atstaty
mo sukakti ypatingose sąly
gose. Sovietinio kolonializ
mo ir komunistinės diktatū
ros vykdytojai deda visas 
pastangas, kad kuo daugiau
siai išnaudotų lietuvių tautą 
ir jos gėiybes, bet taip pat 
tie patys mūsų Tautos pa
vergėjai klastingai perša 
savo tariamą broliškumą ir

tvnekliuuo jums laisvai šei
mininkauti sav ajame kiaš
te, kurti savas tautines ver
tybes n institucijas ir siekti 
genesnių dienų. Draugišku
mas ir gerovė yra galimi tik 
laisvėje, ous n mes laisvės 
siekiame ir ja tikime. Tas 
mūsų tikėjimas yra visuoti- 
«.is, nesugriaunamas ir ne- Amerikos 
pakeičiamas, šiuo tvirtu ti
kėjimu. ryžtu ir ištverme 
laimėsime Tautai ateiti ir 
laisvės rytojų.
VYRIAUSIAS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO K-TAS

Dr . Antanas Trimakas,
Pirmininkas

Juozas Audėnas,
Vicepirmininkas

Jonas Stikliorius,
Sekretorius

RUSUS IŠMETĖ 
PRO LANGĄ

tautos
troškimo nepanaikins jėga 
ir kad pasitikėjimo nei drau
giškumo neįgys prievarta,

Vokiečių medicinos dak- 
buvo panaudotos tam, kad taias rašo spaudoje karo ir
pritrauktų daugiau masko- po karo atsiminimus apie
lių, kaip tariamai būtinai Rytprūsius. Matyti, jam te-
reikalingų specialistų, kurių ko būti ir Lietuvoje, nes jis

paskelbė viliojančią gerovės Įyg nesą krašte. Iš tikiųjų rašo, kad 1946 m. balandžio
programą, žadėdami pra- j tačiau su atgabentaisiais ru- 22 d. pas ji atėję gydytis 5
lenkti net pažangiausias pa-į gaiš yra siekiama sustiprinti įusai su atviromis žaizdo-
saniiū Miltai . rusiškas gaivalas Lietuvoje mis galvose. Jie norėję at-

ir išplėsti rusų kalbos, kaip imti iš lietuvių degtinę ir to-
pagrindinės, vaitojimas vie- dėl įsibrovę i jų namą, bet
šajame gyvenime. Kur atsi- tame name vienas stmbus
randa bent vienas įusas, vi- lietuvis su tvorgaliu išlupęs
si turi kalbėti rusiškai, otų rusams kaili ir pro langą iš-
atėjūnų vis daugėja. Šios nu- metęs lauk. Visas kaimas
tautinimo pastangos parodo stebėjęs, kaip tie rusai į
sovietinio kolonializmo tik- namą įsiveržę ir kaip jie iš
ruosius imperialistinius tiks- ten išlėkę, šiandien tas

sauno cauias.
Tuo tarpu betgi niekas

Lietuvoje nepagerėjo. Prie
šingai, sąžinės laisvė dar la- 

j biau suvaržyta, kunigai sui
mami ir baudžiami vien už 
tai, kad rinko aukas bažny
čiai statyti, o vienintelė ku
nigų seminarija pasmerkta 
likvidacijai, uždraudžiant 
jai priimti naujus studentus. 
Mūsų žmonės tebėra nutei
sinti ir nustumti į vargą ir į 
nuolatinę giesmę netekti

koks darbo’ ° tuomi pat ir teisės 
pasilikti krašte. Žemės ūkiotam na skirtas bus gerasgyvenimas.kolcho- besiplečiant; kolakie.

ypatingai pergyvenatam tikras gyvulių skaičius. z,e\viskf bus’ len^ai tet^ks!čiai

mas su savo skyriais bei ki
tomis organizacijomis ir 
daugybė kitų reikalų.

Tuos darbus ALT atlieka 
labai abibrėžtomis priemo
nėmis dėl piniginių išteklių 
kuklumo.

Minint šiais metais Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną, ALT krei
piasi į kiekvieną lietuvį pa
triotą, i visas organizacija* 
bei ALT narius ir ragina vi
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 minėji
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

okupaciją.
Kiekvieno lietuvio parei

ga visomis teisėtomis prie
monėmis kovoti už Lietuvos 
laisvės atstatymą, siekiant 
pašalinti okupantą.

Amerikoje tos kovos prie
šakyje jau virš 20 metų stovi 

Lietuvių Taryba.
Per tuos ilgus kovos metus 

ALT kėlė ir tebekelia pa
vergtos Lietuvos reikalą.

Metinis ALT suvažiavi- i 
mas, įvykęs Chicagoje 1961 
m. liepos 3-4 d.d., savo atsi
šaukime į visuomenę ir orga-; 
nizacijas pabrėžė reikalą 
kiekvienam lietuviui įsijung
ti į 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 iš die
nos didėja. Mūsų veiklos ba
ras labai prasiplėtė: 1) in
formacija pavergtos Lietu
vos reikalais įvairioms insti-
tucijom. 2) žinių koncenl- Lietuvos lbijilno 
ravimas u pagrobto krašto, r. - _ „i___ , ..__ Chicago, 1962 m.
o į Denaro ji veiKia ir uaiuu
koordinavimas su estais ir AMERIKOS LIETUVIŲ 
latviai* bei dalyvavimas Pa- TARYBOS CENTRO V-BA

I ŠIUKŠLYNĄ šokių įstaigų.
1957 m. priimtas Įstaty

mas draudžia vietas ir istai-Išmetus iš mauzolėjau
Stalino lavoną, panaikinus gas pavadinti gyvųjų vai 
jo vardo miestų, įmonių ir dais, nes paaiškėjo, kad juos 

....... , kt. pavadinimus, atėjo Mo-! reikia dažnai keisti.
Ius, kuriems pasipnesino net aukštas stiprus lituvis sėdįs ( lotovo, Vorošilovo. Kagano-'
kaikurie pačių 
valdomi kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! 
Rusifikacija yra naujas mū
sų kraštui pavojus. Pasinau
dodami Nepriklausomybės 
Šventės proga, panaujinki
me savo ryžtą di-ąsiau ir pla
čiau atskleisti pasauliui so-

komunistų kalėjime.
V. Č.

KOMUNISTŲ PONŲ 
IŠTVIRKĘ VAIKAI

Kadangi ten “kombinaci-^rbti. žodžiu miglos į akis žemės" sku
jos“ žvdėte žydi, tai be ju! Išpūsdavo tiek ir tiek. Irj 
neapsieinama ir darba pa-'lkl)davo Prirašyti, kad su-i
skirstant ar už ji atlyginant. į nnka eltl -1 kolchozą ir jam (bent to nepastebėjau), bet 
Jei, sakysim, karvių melžė- atiduoti savo žemę, gyvulius; kas bandė išvažiuoti už ! kvos ekspansinius 

ir kitą inventorių. Jei kuris miesto, negalėjo.
nesirašydavo, neleisdavo iš
eiti. Buvo atsitikimu, kad

ja Barbora kuo nors yra ge
resnė kolchozo vyresniajam, 
jai paskiria pieningesnes
karves ir geresnio pašaro pa-! kelias dienas taip išlaikyda-
rupina, to<?el ji daugiau pie
no primelš, kaip kitos, ji vė
liau gaus dovanų, ją pirmū
ne paskelbs. Taip pat kom
binuoja“ ir kiti. tik aišku, 
kad visi to padalyti negali.

Ūkiai dabar dideli, todėl 
daugeliui darbininkų tenka 
eiti i darbą 4-5 kilometrus. 
Vaikščiojimams jie sugaišta 
daug laiko.

Tie, kurie dirba prie gy
vulių arba su traktoriais; 
per metus uždirba iki 360 
darbadienių, o paprastus 
darbus dirbantieji teišvaro 
iki 200.

Metams pasibaigus ir kol
chozo arsovehozo pajamom 
paaiškėjus, pirma atiduoda
ma nustatyta dalis valdžiai, 
vėliau atidedama i visokius 
privalomus fondus ir, kas 
lieka, dalinama iš darbadie

Komunistai skelbia, kad 
jaunuoliai tik buržuazinėj 
tvarkoj ištvirkauja, o ko- 

vietinį kolonializmą ir Mas- munistų "rojuje“ tokios blo-
gybės negali būti.

Tačiau neseniai iš Sovieti-
Viešbučio kambary buvo dingai kovai už tautos tei- jos pabėgęs mokslininkas di 

radijas. Iš

tikslus.
| Suglaudinkime gretas vie- * • 1 • * . . . •

vičiaus ir Malenkovo, vadi-. Pakalbinkime draugus, kai- 
namosios anti partinės gi*u- mynus ir pažįstamus užsisa- 
pės, eilė. Jų vardais taipgi kyti “Keleivį.” Kaina me- 
buvo pavadinta miestų ir vi- tams penki doleriai.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮLOMI 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 
oanga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros“ miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Y’orku.

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 New 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 Bendruomenė 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 apdarai* kai
na $5.00; minkštai* apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

ryto ir dieną pro- sės, laisvę ir jos ateitį, kad Kločko sako, kad Sovietijo- 
, o lietuvių kalba.' ji vėl galėtų tvarkytis kaip! je siaučia ištisos paaugliųgrama buv

Daug laiko užima praneši- tinkama savoje nepriklauso
mai iš kolchozų apie tai,' m°.ie valstybėje. Nepriklau- 
kiek kuris rajonas įvykdė somybės reikalu lietuvių 
planą, kiek kuris pasižadėjo tauta jau seniai yra apsi- 
virš plano įvykdyti ir t.t. Va- sprendusi, tik Sovietai ne- 
kare jau duodavo ir rusiškai, leidžia jai tąja teise pasinau- 

Nei spaudoje nei per ra-. doti. Šiuo metu, kada laisvo 
ir jie pasirašydavo “sa- diją nepranešama dienos į-' apsisprendimo teisė yra pri- 
riškai“ stoją i kolchozą, vykių. Žmonės sako, kad pažinta visoms tautoms ir 

nuo šito mes esame seniai kada laisvės judėjimas yra 
atpratę. Jeigu patsai matai j pasiekęs net nuošaliausius 
kokį įvykį, tai ir žinok, bet'žemynų pakraščius, tuo la

biau reikalaukime Jungtinė
se Tautose, vyriausybių ka
binetuose, tarptautiniuose 
suvažiavimuose ir susirinki
muose, per spaudą ir per ra
diją Lietuvai laisvės ir so
vietinio kolonializmo pasa

vo, žmonos turėjo nesti vy
rams valgyti. Pasitaikydavo 
tokių užsispyrusių, kurie ne
sutikdavo pasirašyti. Šiems 
atėję Į namus grasindavo, 
kad i Sibirą išvešią. Galų 
gale tiek pribaugindavo, 
kad
van oi
O ko nepriversdavo, tą iš
veždavo, kur pipirai auga.

Iš antros vėl pusės, parti
zanai, rakti atėję, duodavo kito nesiteirauk ir ką matei
Įsakymus i kolchozus nesi- 
rašyti ir pirmutinius įsira
šiusius bausdavo — išlupda
vo kaili, sudegindavo, o bu
vo ir mirties sprendimų. 

Vilnius, lenkams valdant,

ne visiem pasakok, žodžiu, 
mokėk liežuvį už dantų lai
kyti.

Nuvežė mus ir į pavyzdin
gą kolchozą. Ten namai mū

buvo apleistas, bet dabar 
bent vidury gražiai atrodo.
Kaunas už Vilnių lietuviš
kesnis. Gatvių pavadinimai 
rusų ir lietuvių kalbomis, įs- 

nių. Kur žemė gera, geras! taigose tos dvi kalbos varto- 
vedėjas, ten už darbadienį jamos.
gauna po porą kilogramų ja-. Klaipėda savo išvaizda 
vų ir 15 centų pinigais, o' daugiau vokiškas miestas, 
kur vadovybė ir žemė bloga, ’ Vilniuje, Kaune, Klaipė- praeis, 
ten ir kilogramo javų negau- doj būnant galima buvo eiti 
na. Tai paskaičiuokite, kiek kur nori, niekas nesekiojo

rimai, gražus, elektra ir kiti 
patogumai kambariuos. Gy-j^n^rno’ Kakarų ir mūsų vi- 
vuliu pastatai taip pat nau-! SU gerovė, saugumas ir at-ulių pastatai taip pat 
joviški, gyvuliai gražūs. 
Mums aiškino, kad už pen- 
kerių metų visi kolchozai 
taip atrodys, bet bevažinė
dami pamatėm ir iš žmonių 
patyrėme, kad, kol tas bus 
pasiekta, dar daug laiko

Turistas
(Bus daugiau)

eitis pareis nuo to, kaip grei t 
ir kiek jie ir mes padėsime 
Lietuvai ir visoms sovietų 
pavergtoms tautoms atgauti 
laisvę.

Broliai ir Sesės Paverg
tajame Krašte! Nenuleiskite 
rankų, nepaisydami kaip 
Kremliaus tarnai

gaujos. Ir kas nuostabu, kad 
jų tarpe yra žymių komu
nistų vaikų.

Prieš kelerius metus buvo 
suimta jaunų vagių ir pros
titučių gauja. Tarpe jų buvo 
ir užsienio prekybos minis
terio Kabanovo ir kitų aukš
tų pareigūnų sūnūs. Kai ku
rie jų buvo nubausti kalėji
mu. bet ministerio sūnūs bu
vo išteisinti.

Žodžiu, ir sovietiškos 
smetonėlės vaikai, tas “auk
sinis jaunimas“, pasirodo, 
esąs blogesnis, negu taip 
vadinamų nekomunistinių 
salių jaunimas.

Tas jiats mokslininkas sa
ko, kad Sovietijoj labai gir
tuokliaujama. Jis tvirtina, 
kad ten akoholio suvartoji
mas turi būti didžiausias pa
saulyje. Vadinasi, šitoj sri
ty Nikita jau pasivijo ir pra
lenkė Ameriką.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
bešėltų. galite gauti Keleivio įstaigoj 

Tamsiausia būna prieš auš- už 50 centų.
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— Kur taip smarkiai žer-, apsisuka aplink saulę per

Kaip kalbas išlaikyti
Tokią studiją remia valdžia

gi, tėve?
— Nugi einu tavęs ieško

damas.
— O ką pasakysi?
— Vot, Maiki, šį kaitą 

tai jau ne aš tau sakysiu, ale 
tu man turėsi pasakyti. Iš- 
virožyk man, kas ten dangu
je atsitiko? *

— Kad aš, tėve, danguje 
dar nebuvau^

— Nu, ale tu gazietat 
skaitai, ar ne?

— Skaitau, tėve, skaitau.
— Nu, tai turėtum žinoti, 

kas ten pasidarė.
— Bet laikraščiai, tėve, 

apie dangų nieko nerašo, 
nes jie tenai savo korespon
dentų neturi.

— Rašo, Maiki, rašo. Ir 
kaip dar rašo! Zacirka man 
skaitė. Sako, susirinko kaž<- 
kokie ožiagalviai dangaus 
kūnai i konferenciją, ale jie 
negali išfigeriuot, ar tai bu
vo kokia šventųjų besieda, 
ar pikttų dvasių kermošius.

5b dienas. Antra nuo saulės 
yra Venera, trečia yra mū
siškė žemė, ketvirta yra 
Marsas, o penkta ir pati di- 
lžiausia yra Jupiteris. Jo 
skersmuo turi 87,000 mylių, 
Kai tuo tarpu mūsiškė pla
neta, ant kurios mes gyvena 
me, teturi vos 7918 mylių 
.skersmenį. Ji apsisuka ap
link saulę per 365 dienas ir 
5 valandas. Tai reiškia mū- 
sų metus. Bet yra planeta 
Neptūnas, kuriai aplėkti ap 
link saulę reikia beveik 165 
mūsiškių metų. Jos atstumas 
nuo saulės yra 2 bilionai ir 
793 milionai mylių. Plutono 
planeta dar toliau nuo sau
lės, ir jos kelionė aplink sau
lę trunka 248 mūsiškius me
tus.

— Maiki, aš ant tokių lič- 
bų nelabai gramotnas.

— Bet aš norėjau tėvui 
pasakyti, kaip tos planetos 
toli nuo saulės ir kaip ilgai

Ką Amerikos tautinės 
grupės daro savo kalboms 

; išlaikyti? Kaip gali jų pa- 
i stangos būti padrąsintos ir 
paskatintos?

"Kalbų Resursų Projek
tas*4, JAV-bių valdžios fi
nansuojamas, mėgina rasti 
atsakymus į šiuos klausimus.

Pirmą kaitą Amerikos is
torijoje JAV valdžia papra
šė socialiniu mokslininku 
grupės išstudijuoti klausimą, 
Kaip išlaikyti svetimas kal
bas J A V-bėse. Remdama to
kią studiją, valdžia parode 
savo susirūpinimą, kad kal
bos, atneštos Į ši kraštą Įvai
rių emigrantų grupių, būtų 
mokomos ir vartojamos ii 
joms nebūtų leista išnykti.

"Kalbų Resursų Projek
tui" vadovauja dr. Joshua 
A. Fishman su būstine 111 

i VVest 57th Street* New York 
19, N.Y. Per praėjusias sa
vaites Projektas išsiuntinėjt 
tuo klausimu anketas po vi
są kraštą, kad gautų reikia
mų informacijų.

Viena rūšis tokių anketų 
buvo nusiųsta mokyklų vii 
šininkams ir kita mokyto 
jams į mokyklas, kurios yra
išlaikomos įvairių tautinių 
giupių ir religijų. Viršinin
kai ir mokytojai yra prašo
mi apibūdinti kalbų moky
mą jų mokyklose ir duoti in
formacijų apie sunkumus ir 
engvumus, mokant gimtųjų 
Kalbų tų tautinių grupių, ku
rios šias mokyklas išlaiko.

Kitos anketos buvo išsiun- ’ 
tinėtos bažnyčioms, parapi
joms ir kitiems religiniams 
vienetams, siekiant susivok

to labai aktyviai suintere
suotos kalbas išlaikyti.

"Yra labai svarbu, kad vi- 
i, kurie gauna mūsų anke- 
.as, atsakytų į jas pilnai ir 
iksliai", kalbėjo dr. Fish- 
nan, pranešdamas apie iš- 
pausdinimą 10,000 tokių 
inketų. "Mes turime, jeigu 
.orime, kad mūsų studija 
jūtų vertinga, gauti atsaky
mus iš visų mokyklų, para
pijų, leidyklų, radijo stovių 
r organizacijų, kurios anks
čiau ar dabar turi tikslą iš
alky ti tautinių grupių kal
bas. Jeigu mokyklų virši- 
įinkai, mokytojai, radijo 
:albėtojai. religiniai pa
mokslininkai ir organizacijų 
vadovai dar negavo tokių 
.nketų, jie turėtų tučtuojau 
treiptis į mus, kad mes ja> 
calėtume tuojau jiems pa

siųsti."
Dr. Fishman nurodė, kad 

visi atsakymai bus laikomi 
paslapty ir bus naudojami 
ūk pranešimo paruošimui. 
'Mūsų galutinis pranešimas 
lAV-ių Švietimo Įstaigai tu- 
ės du tikslus: tiksliai nusa
kyti kalbų išlaikymo pastan
gas, atsižvelgiant į kiekvie
ną kalbą, ir nurodyti, kas 
atrodytų turėtų būti daryti- 
įa šioms pastangoms sustip
rinti. Daugiausia dėl šios 
priežasties mes ypač prašo
me atsakymų iš visų tų. ku
riems anketos jau yra pa
siųstos, ir iš tų, kuriems mes 
mielai anketas pasiųstume, 
jei tik jų vardus ir adresus 
žinotume."

' Tai pirmą kartą šis ame
rikiečių svetimų kalbų 'pra
rastas kontinentas* yra pri
pažintas*1, nur.pdė dr. Fisher.

LAIMINGAI IŠLIKO GYVAS

Arklių lenktynėse Anglijoj jojikas Gifford nukrito 
ant žemės (viršuje), jo arkliui suklupus dėl pasitaikiu
sios duobės. Apačioj matyti, kaip per ji lekia kitas 
arklys, bet Gifford išliko net nesužeistas.

Vasario 16-sios išvakarėse

ti, kiek svetimos kalbos Vra ... ... , , .
vartojamos apeigų mėtų, Mus« krastm labal re‘-
per pamokslus ar kitas reli
gines progas.

Specialios anketos buvo
taip pat išsiuntinėtos visiem 
periodiniam laikraščiam, vi
soms radijo ir televizijos 
programoms, kurios veikia

kalingas visokių svetimų 
įkalbų žinojimas, kad palai-i 
‘ kytų ir pagerintų diplomati- 
! nius, kultūrinius .ir komer
cinius santykius su žmonė
mis pasaulyje.

"Todėl yra svarbu, kad 
mes pripažintume kalbų

trunka jų kelionė aplink 
Kaip ten bebūtų, ale jis, ro- saulę. Tą reikia žinoti, nes 
kuoja, kad ant gero tas neis- yra toks menas, astrologija
eis. Sako, dabar jau reikia vadinamas, kuris seka pla- ... ,........... . - . ..
laukti visokių nelaimių ant netų kelius ir iš jų padėties ’ 
svieto. Gali būti didelė vai- daro išvadas, kas turės pa

birželio mėn. įvyko tos rusų
1 pavergtų tautų lygos sušauk
ta konferencija Lozanos 
mieste Šveicarijoje. Lietuvai 
atstovavo St. Kairy s, J. šau- 

I lys ir A. Žmuidzinavičius.
Dėl karo ir kitų priežas

čių Rusijoje gyveno ..koks 
trejetas šimtų tūkstančių lie
tuvių įvairiuose Europos Ru
sijos ir Sibiro miestuose, bet 
gal vienas trečdalis jų gyve
no. Petrograde. Pradedant 
1915 m. toji gausi lietuvių 
grupė buvo atskirta nuo Lie
tuvos. Jie tuoj sudarė savo 
centrinį komitetą. Kitų me
lų pabaigoje jį perorganiza
vo į Lietuvių Tautos Tarybą. 
Ir ši taryba susidėjo iš visų 
Lietuvoje veikusių politinių 
srovių atstovų — socialde
mokratų, santariečių, liaudi- 
įinkų, krikščionių demokra
tų. 1917 m. kovo 6 d. veiku
si Petrograde Lietuvių Tary
ba, kartu dalyvaujant ketu
riem Rusijos valstybės dū
mos atstovams, vienbalsiai 
nutarė ir pasisakė, kad Lie
tuvoje nepriklausomybės i- 
deja buvo nemari ir kad lie
tuvių tauta, kaip ir kitos 
tautos, turi apsisprendimo 
teisę. Tą nutarimą turėjo 
Rusijos valstybės dūmos at
stovai viešai dūmoj paskelb
ti. Deja, Rusijoj Įvyko re
voliucija, ir visas lietuvių 
veikimas turėjo pasukti kita 
kryptimi, aišku, dar labiau 
•ustiprinant Lietuvos nepri-

J. VILKAITIS, Thomaston, Conn.

A. Domaševi-suaujrusio zmo-: sanavicius,
gaus,svarstančio kuri nors ėius, St. Kairys, A. Smeto- klausomybės siekimą.

Gyventa lietuvių ir Svei

...Bet iš

artimos ar tolimos praei
ties Įvyki, reikalaujama ne 
tik žinoti pliką faktą, bet

na ir J. Šaulys, taigi, iki tol 
veikusių Lietuvoje visų po
litinių srovių atstovai. Ir

ir vaizduotėje matyti vyks-; taip žingsnis po žingsnio ei-
carijoje. Ir čia lietuviai susi
meta į bendrą frontą ir 1916 
m. kovo 1-5 d.d. Berno mies
te susirinkę, pasisakė: Lie
tuva daug amžių buvo nepri
klausoma valstybė. Lietuvių 
tauta niekad nebuvo nusto
jusi reikalauti nepriklauso-

ta, dirbta, kovota, iki 1917 
m. rugsėjo 18-22 d.d. buvo 

prasti, kodėl jis Įvyko bū- sušaukta Lietuvos Konfe
ti nt taip, o ne kitaip, pa- rencija ir jos sudalyta Lie- 
žinti daugumą svarbesnių tUVOS Taiyba, paskelbusi 
jo priežasčių bei socialinių i Lietuvos nepriklausomybės mybės? ir~dabar to reikaiau- 
Įėgų, prieštaravimų, kliu-, aktą. ja ir kad Lietuvos valstybės
Čių. iškėlusių tą Įvykį. Pav., Į i,- toji organizuota, sun- atstatymas padės Europoje 
l.,87 m. V ilniuje did. kunig., kiai sudaryta vienybė pasi-(sustiprinti visuotinę taiką. 
.Jogaila apkrikštijo lietuvių | reiškė ne vien savųjų taipe, /-_, jauriau u.:., DU-a 
tauta 1918 m. vasario 16 bet buvo surasti keliai ir i ,iono Lie^o, iieWį^t.d« 
d. \ įlmuj Lietuvos Taryba kitas Rusijos pavergtas tau

mą ano laiko Įvykių aplin
kumoje bei sąlygose, su-

pasirašė ir paskelbė Lietu- tas. buvo įsikūrusių čia, .JAV.
Ir jie jau ano pirmojo pa
saulinio karo pradžioje kėlė 
klausimą: Kas bus su Lietu
va?

Po ilgų ginčų, žygių ir 
darbų galų gale buvo suras
ta bendra kalba pačiu pa

sų tų pavergtų tautų laukia- į grindiniu klausimu — lietu-

vos nepri klausom vbės akta. v . •«-• r* ,.... _ . • i Karui prasidėjus, Petro-
J. Liūdžius. Raštai psl.90. graJe ,ictuvių jr lenRų gU_

Juozo Liūdžiaus įsidėmė- d^ntų pastangomis buvo šil
ini žodžiai. Praverčia daž- darytas slaptas pavergtųjų 

. kad pirmoji antroji ir trečio-, nai prisiminti, kad paties i tautų studentų informacinis 
J ji amerikiečių karta pripa- fakto žinojimas nėra jo pa- biuras tikslu sužinoti, ko vi-

svetimomis kalbomis. Šio- .
mis anketomis tikimasi suži- i auks° kabyklas, kurias turi-j 
noti, ką Amerikos neanglų pas sav e, ir ypač svarbu, t 
kalba leidžiami laikraščiai
ir radijo bei televizijos prog
ramos nori atsiekti 
kalbų išlaikyme.

Galiausiai anketos buvo

svetimu: zlnl’d sl° ^rangaus iš savo / r-. —-- -
sveumų .f geneHu paveldėjimo Čia ir kvla klausimas, ko- ma ir tikimasi isto karo. At- vių tauta, kaip ir kitos tau- 

vertę. Tai darydami jie pa- kios jėgos, kitos priežastys ^irado tuoj ir rusų pavergtų tos. turi apsisprendimo teisę,
, - . . ' _ . T’_______•_ v z» J T • tontll l\rrro nori/ 31 nei cotmiv l-fcisvrz'fc nieVioi rvceioolzirtn •dės savo kraštui ir tuo pačiu iškėlė Vasario 16 d. Lie- tal,tų lyga, pei kėlusi savo

1916

na arba didelis patapas. Vie- saulvj^ atsitikti. Astrologai reli^nėms organizacijom. " “^per 
.... U,-,* . • 7 • _ j __ kunos turi lysi su Amerikos p _ ^ypei.nu žodžiu, gali būt svieto tvirtai tiki, kad ne tiktai at-
pabaiga. Man net plaukai 
kuolu atsistojo. Taigi atėjau 
tavęs paklausti, ką tu pasa
kysi.

— Aš pasakysiu, tėve, 
kad judu be reikalo nusigan- 
dote.

— Sakai, be reikalo?
— Taip, be reikalo. Pa

saulis dar nepražus.
— Nu, tai kam gazietos 

taip gąsdina žmones?
— Ne, tėve, niekas žmonių 

regąsdina. Judu nesupratot, 
kas buvo parašyta.

— Tai kaip buvo?
— Laikraščiuose buvo aiš

kinama apie planetų susiar
tinimą erdvėje, bet ne apie 
ožiagalvių dangaus kūnų 
konferenciją danguje.

— O ką tas reiškia?
— Ar tėvas nežinai, kas 

tai yra planeta?
— Anistagat nežinau.
— Planeta, tėve, yra toks 

pat daiktas, kaip mūsiškė 
žemė. Iš viso yra 8 gerai ži
nomos planetos, ir visos jos 
sukasi aplink saulę, kiek
viena savo keliu, toli viena

mo kultūros našalninėms Piatultins savo gyvenimą, tuvos nepriklausomybės ak-(veikimą įį Šveicariją, 
mo, kultūros, pasalpinems M >ktas nusi lno l0 paskelbimą. m. gegužes 1 d. tų pavergtų

’ ** * • Nore Lietuva ir virš šimto! tautų lyga pasiuntė JAV
rysi

tautinėmis grupėmis, nes to-

ir buvo aiškiai pasisakyta:
Lietuva turi to karo pasėko
je prisikelti kaip Nepriklau
soma valstybė.

skirų žmonių gyvenimą, bet kios onranizaciios VTa arbu 
ir tautų likimą ir net žemės, 01 ganizaclJOS -na ai bu“j
orą visada veikia planetų į-.--------------------------------- 1... . 10.000 anketų. Atsakvmai,
taka. Ypač jie sujudo pra-, — Nu. tai pasakyk, kas kurie gali būti suteikti bet nuošalyje ir jautėsi kaip pa 
našauti ateiti dabar, kai per-i per vieni tie astrologai? į ku, ja \alba. vra laukiami motės globoje.

acijos. ir jo pa ---------- , ...
sisekimui reikia ju pagal- metu išbuvo carinės Rusijos prezidentui Wilsonui rastą Ta kryptimi visų pradėta
bos" pridėjo dr Fishman imperijos okupacijoje, bet aPie pavergtų tautų pade-, veikti, susisiekta, susižinota

Išsiuntinėta daužau kain ji nesutapo su Rusijos vals- M «' PJ siekimus. Prie to pa- su Lietuva, ir toje pačioje 
issiunti įeta (Jaugiau Kaip • i J , .,T_. iu,whitybe, jos gyventojai laikėsi; re^škimo lietuvių buvo pri

rietas atskiras raštas, kur 
| pasisakyta, kad lietuvių tau-

Šveicarijoje turėta net bend
ra konferencija, kurioj ne 
vien tik Lietuvos atstovai

eitą savaitę saulė, žeme, Į 
Merkuras, Venera, Marsas, 
Jupiteris ir Saturnas susiar
tino Kaprikorno žvaigždy
ne. Šitokios planetų padė
ties, astrologai sako. nėra 
buvę beveik per 5,000 metų. 
Tada pasauly buvę baisių 
sukrėtimų. Todėl jie spren
džia, kad ir dabar galima 
tikėtis visko. Vieni jų prana
šauja. kad Jungtinių Valsti
jų lytuose gali būti didelių 
potvynių, o kiti mano, kad 
gali įvykti ir "pasaulio pa
baiga."

— O ką, Maiki, ar aš ne
sakiau. kad mums gali būti 
kaput?

— Bet astrologai, tėve, 
nėra tikri mokslininkai ir ne
turi savo pranašavimams į- 
tikinančių argumentų. Žino 
ma, potvynių gali būti. nes 
jų pasitaiko ir be astrologų 
pranašystės: Ypač upės gali

nuo kitos, bet vis ta pačia patvinti šį pavasarį, nes yra 
kryptimi. Pati mažiausia ir daug sniego. Bet kai dėl pa
pine saulės arčiausia plane- šaulio pabaigos, tėve, 
ta vadinasi Merkuras, kuris galime ramiai miegoti.

— Jau sakiau, tėve, kad 
tai yra tokie žmonės, kurie 
užsiima astrologija. Seniau 
astrologija buvo laikoma 
rimtu dalyku, bet vėliau ją 
nustūmė nuo sosto astrono
mija, tikrasis žvaigždžių 
erdvės mokslas. Vis dėl to 
astrologai nesiliauja prana
šavę žmonėms visokių ne
laimių. Indijoj dabar jie 
pranašauja to krašto prem
jerai Nėra nelaimę, o A- 
merikos Astrologų Federa
cijos direktorius Oscar We- 
ber Bostone sakosi esąs la
bai susirūpinęs dėl preziden
to Kennedžio likimo. Kiti 
astrologai mano, kad dabar 
susiartinimas septynių pla
netų paveiksiąs dalykus ge
ro jon pusėn, žmonijos gyve
nime prasidėsianti nauja ga
dynė, ir žemės paviršiuje 
užviešpatausianti tautų bro
lybė. Taigi kiekvienas jų 
kalba kitaip.

— Nu. tai dabar. Maiki aš 
tai; jau iš tikro galėsiu spakai- 

niai miegoti.

(neitai li<ri nroiektn nii^atv Rudeniop 1914 m. prasi- :a deda pastangas atstatyti dalyvavo, bet buvo atvyku- 
J Kur tik* dė> Rusijos Vokietijos ka- ?av0 valstybę. Ir tą raštą pa- siu ir iš Rusijos.

nesiima rui, visur, kur tik išblaškvtų sirašė visų Lietuvoje veiku-1 Kaip čia, JAV, ėj<to laiko termino 
lių informacijų negalima 
gauti, gali būti duodamos 
apytikslės. Galutiną prane
šimą bus galima gauti maž
daug metų laikotarpy. Jo 
kopijos bus išsiuntinėtos vi
soms suinteresuotoms gru
pėms, agentūroms, bibliote- 
Kcms ir mokslininkams vi
same krašte.

American Council

TIKRA TEISYBE

•kytų pirase visų Lietuvoje veiKu-i Kaip čia, JAV, ėjo Lietu- 
lietuvių tautos dūkių ir sū- piu politinių srovių atstovai: vos nepriklausomybės atsta- 
nų buvo, tuoj kilo lemtingas J- Basanavičius, M. Biržiška, tymo darbas, daug kam ži- 
klausimas: O kas bus su ^un- Dogelis, A. Smetona, noma. Nėra reikalo plačiau 
Lietuva? Stulginskis, P. Klimas ir kalbėti. Bet štai kas prisi-

Pasidairykime ano meto Vileišis. Tų pačių metų (Nukelta Į 7 psl.)
kaip tas klausi- ~—------—----  ' —------- —----- ----— ---- ------ —gyvenime,

mas buvo sprendžiamas.
Kai 1915 m. rudeniop Vo

kietijos kariuomenė užėmė 
beveik visą Lietuvą, tada 
lenkai dėjo pastangas, kad 
įlenki jos valstybė būtų at
statyta. įterpiant į ją ir Lie
tuvą, o Vilnių apšaukė Len
kijos miestu. Tada Vilniuje

“Keleiuio” J9fi2 Metu

Apie komunistus ja rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 
Tikra teisybė apie Sovietų gy veną lietuviai tuoj subruz- 
Są jungą."

Joje rasite bendių žinių 
apie Sovietiią, apie jos pa
dėti. kaip bolševikai paėmė 
valdžia, tvarko ūki. kokia

d o.
Vokietijos vyriausybei ir 

kariuomenės vadovybei bu
vo įteiktas aiškinantis raš 
tas. kad, jei atstatant Len-

X I

via darbininkų padėtis, apie kijos valstybę, Lietuva bus 
koncentracijos stovyklas, są- į ia įjungta, tai bus nusikals- 
žinės laisvę ir t.t. ir t.t. ta tautų apsisprendimo tei-

Ypač šiuo metu ji naudin- sei ir kad Vilnius buvo ir 
ga ir įdomi paskaityti. Jos yra Lietuvos sostinė, 
kaina tik 50 centų. • Tą raštą pasirašė J. Ba-

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
"Keleivio" Kalendorius 1962 metams baigiamas 

įuošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, 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. Bo«ton 27, Mas*.
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KFLFms. SO. BOSTONPuslapis šeštas

ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS

Zaliagirės ponas
(Tęsinys)

Birželio mėnesi Kražių gimnazijos mokiniai rūpestin
gai ruošėsi metiniams egzaminams. Nors naktys buvo 
trumpos, bet ne viename langelyje žiburys švietė, ir jau
ni vaikinai skaitė knygas. Taip dirbdamas ir mums pažį
stamas Ipolitas vylėsi šeštos klasės egzaminus išlaikyti.

Buvo gana vėlus vakaras. Direktoriaus kabinete degė 
dvi žvakės, o pats direktorius, senas ir gražaus veido žmo
gus, vaikščiodamas po kambarį ir tankiai uostydamas 
tabaką, pusbalsiai kalbėjo:

—Tai pono Dievo bausmė tie biaurūs pakištliežuviai! 
Visa to protingo vaikino ateitis bus pražudyta. Lai ai gai
la jo, nes negalės tapti gaišiu žmogumi. Nors vyresnybės 
paliepimą turiu įvykdyti, bet savo mokinio į policijos 
rankas ne išduosiu.

Po tokio samprotavimo direktorius, atidaręs kabine
to duris, stovinčiam priengyje sargui pasakė:

—Tuojaus pašauk man šeštos klasės mokini Ipolitą.
Dėl to nepaprasto pašaukimo labai stebėdamosi Ipo

litas įėjo į direktoriaus kabinetą, kuris, pašaukęs vaikiną 
artyn, prabilo:

—Vaikeli mano! Noriu su tavim pakalbėti apie vieną 
svarbų reikalą, tik būk atviras ir neužslėpk teisybės!

—Pone direktoriau! Nesutepsiu savo lūpų melagys
te ir viską teisingai pasakysiu,—ištarė Ipolitas.

—Blogi žmonės pranešė vyresnybei, kad tamista čia 
esi svetima pavarde, o tikrai vadiniesi Gabriu Zubncku, 
ar tai tiesa?

Nors jaunikaitis tais žodžiais buvo kaip perkūno iš
tiktas, vienok drąsiai atsakė:

—Teisybė, pone direktoriau, mūsų valdovai neleido 
man stoti į gimnaziją, dėl to priėmiau bajoraičio Ipolito 
vardą.

—Nelaimingas vaikeli:—liūdnai tarė direktorius:— 
Mano sūnau, labai norėčiau, kad pabaigtum mokslus, bet 
jokiu būdu negaliu tavęs mokykloje palikti. Tamstai rei
kia tuojau?- iš Kražių pasišalinti, nes kįtain rvtoi tektum
policijos nagus.

—Pone! Jeigu kitaip negali būti, tai tuojaus apleisiu 
Kražius,—tarė Gagrys Zubrickas, ir ašaros padrėkino 
jo veidą.

Direktorius šluostydamas akis pasakė:
—Telaimina tave Dievas, padorus vaikine!
—Dėkoju tamistai už gerą širdį ir tą mokslą, kurį či; 

gavau,—kalbėjo Zubrickis bučiuodamas direktoriaus ran 
ką, kuris, pabučiavęs į galvą jaunikaitį, tarė:

—Būk sveikas ir laimingas, mano kūdiki!

GALI IR PRIEŠAI SUGYVENTI

šitoj pintinėj matome katinėli. pelytę ir šuniuką, kuris 
eina pintinės sargo pareigas. Visi. atrodo, jaukiai jau
čiasi. Pintinė buvo išstatyta t hieagos gyvuliu globos 
centre.

NAMAI
Dažnai prisimenu namus giliam žiemos peizaže, 
Šaltinio tamsų vandenį ir vienišas sniege pėdas.
Ten uosiai vėtroje šakas skausmingai grąžo, 
lr kamine įpuolęs vėjas sušvilpia gailia rauda.
Tenai saulėlydžiai snieguotas egles divynai nudažo, 
O rytmetį šal muotas sodas virsta pasakų vaizdu,—
Ir šiandien aš regiu savų sapnų miražuos
Ant ledo džiūgaujančius žiemos šventėje vaikus.

V. Kazokas

GERA NUOTAIKA 
IR AMŽIUS

ST. VENCLAUSKIENES 
KAPO REIKALU

« * *

kitos seserys tegali gauti 
kiek turto, tik jauniausiai 
sutikus. Nei sūnus, nei vy
ras po žmonos ir motinos 
mirties nieko negauna.

Kai žmonai vyras nusi
bosta, ji jį "atleidžia“ ir ki
bi pasirenka.

Kur krikščionybė yra la
biau įleidusi šaknis, ten ir 
vyrai jau kiek daugiau turi 
pagarbos, daugiau dirba, 
oet turtas tebepriklauso mo
terims.

SENIAUSIA LIETUVĖ

Vokietijoj gyvenanti Le
na Rentelienė netrukus (ge
gužės 19 d./baigs 110metų. 
Ji Vokietijoj gyvena jau 20 
metų, bet vokiškai nekalba, 
kaip ir jos duktė, jau taip 
pat 78 metu senelė. Girdi, 
mes senos lietuvninkės mel- 
<žiamės į Poną Viešpati tik 
lietuviškai!

Kai pernai ji minėjo 109 
»i., ją pasveikino ir Vokie
tijos kancleris Adenaueris.

MASKVOJE DAUG 
CHULIGANŲ

MIAMI, FLA.

Puikus moterų banketas
Sausio 28 d. Lietuvių
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iš Pennsylvanijos, Illinois, 
Nevv Yorko valstijų.

Sandarieeių banketas

Sandaros kuopa vasario
18 d.'5 vai. vak. rengia ban-

* i i i . ... keta Lietuvių Piliečiu Klubocių atvyko tiek, kad net sta- I- AV c* \lu pritrūko salej (36°5 • 34th St)-
t. ... ... . Išgirsite gražių dainų, kurias
Po gardžių vaisių pirm. dainuos geri daininkai, bus

J. Nevienė pasveikino daly- gardžių valgių ir gėrimų. 
mus, padėkojo uz gausų at-1 Sandariečiai visus malo- 
silankymą ir pakvietė kalbė-:njaį kviečia atsilankyti, 
ti Don Kuraitį iš Chicagos. S
Po jo kalbėjo Sandaros pir

Klubo salėje buvo Moterų 
Klubo banketas, į kurį sve

mininkas F. Radžius, kuris 
paskelbė būsimus parengi
mus. Tada Lipnickai, akor-

L. J. Stasiulis

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ

deonu patvs sau gražiai pri- ^^GĄ: lietuvių Išeivija 
Amerikoje, DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAiS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

TURIME LiET'JVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke-

195S m. sausio 16 d. Wa-Iš senų senovės kiekvienas 
imogus nori
ir visą laiką būti jaunas, lava Jakševičiutė - Vene- 
<ors ir nėra tokios jaunys- iauskienė, dar prieš Lietu-

recepto, bet jeigu

tardami, gražiai padainavo.
Anita Navickaitė-Kams už- 
traukė’’Ilgiausių metų“, nes 
svečių tarpe buvo tokių, ku
rie minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 20 metų sukaktį.

Programai pasibaigus, dai 
vieni svečiai šoko, kiti ki
taip maloniai laiką leido.

Bankete sutikau jaunų lis egzempliorius. Tai di- 
dienų dr-ges A. .Mockienę iš džiausią ir visiems supran- 

• Dorchesterio, Mass., ir Bro- tarnai parašyta knyga, 947 
i nę Navickaitę iš So. Boston,! psl.. su trimis žemėlapiais 
į Mass. ir daug paveikslų. Kaina 12

Daugiausia svečių buvo dolerių.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Buvęs komunistinės Vo- j 
kietijos "liaudies armijos“; 
majoras Behr mokėsi ir So-Į 
vietų S-gos karo akademijoj.
Pernai lapkričio mėnesį jis' 
pasitraukė Į vakarus.

Jis sako, kad Maskvoje lietuviu išeivija Amerikoje.
... . i,- • - ' vaizdi ši« krašto lietuviu istoriia.reiškiasi didelis chuhgams- 

kumas ir prostitucija. Tik 
milicijos pagalba, sako jis, 
esą galima apsisaugoti nuo; 
gatvėse "grobio“ ieškančių 
prostitučių.

«iai iliu-’tmota. parašė St. Mi
chelsonas. virš 7.00 onslao’n. K-»>- 
na kietais viršais 85.00. minkštais 
viršais ...................................... $4.00

VATKO SVEIKATA, narašė dr. V
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais. 136 n=l
kaina ...................................... $12č

Didelė rykštė esanti ir
. _ “• . spekuliacija. Spekuliuoja vi-

ilgai gyventi terbuiy, C onn., nnre Staašs- neĮ teatrti bilietais. Ka
dangi Maskvoje dauguma 
bilietų į operą, baletą ir kt.iauskienė. dar

inri
jji x.

laikus buvusi

DIĖNOJANT. “knygnešių karaliau®” 
«v->5>n® Kin-o Bielinio idomūs aM 
minimai. 464 nsl.. kaina... .$6.00

1905 METAI Kin-o Rmlir-io
nirrų antroii dalis. 592 uosiam-' 
Kaina ...................................... $0.0°

išdalinama jvainoms deie-

Rylai rodė savo auksinius rūbus ir paukščiai sveikint 
dienelę, o keliu, einančiu iš Kražių į Raseinius, žengė jau 
nasis Zubrickis: jo širdis buvo sopulių suspausta ir aky 
paplūdusios ašaromis. Sustojęs ir atsisukęs į Kražius, ji 
sopulingai ištarė:

—Sudie, mokslo šaltini: Pavydi dalis neleido man i 
tavęs atsigerti. Sudie jums. mieli draugai! . . Sudie visom, 
mano jaunystės svajonėms . . . Grįžtu su kita nuomon 
apie žmones, kurie nesupras manęs, o tarp savųjų būsi 
svetimas ir atėjūnas.

Rytojaus vakare Zubrickas sugrįžo į savo gimtinu 
Tėvas jau buvo miręs, c broliai, nors, priėmė Gabrį, be 
jiems lodės, kad jis nereikalingas svečias, o be laiko i 
mokyklos atleistas vaikinas nežinojo ką veikti ir kok 
lią sau išsirinkti.
neapsakomai kentėjo. Tą matydamas Gabrys Zubricka 
gailėjosi savo brolių ir bandė padėti jiems kaip galėdamas

Reikia žinoti, kad Gabrys buvo labai gabus svetim 
rašyseną pamėgdžioti, todėl pradėjo žmonėms išdavinėt 
visokius raštus su ponų ir .vairių valdininkų parašais i 
antspaudais. Ne vienas ponas, pamatęs Zubrickio išduot: ; 
raštą, sakydavo:

—Rodos, to rašto nerašiau, bet negaliu sakyti, kač 
jis ne mano ranka rašytas. Po šimts velnių! ar giltas bu
vau, ar ką?.

Zubrickas, pasirūpinęs visokio popieriaus, parašų ii 
antspaudų pavyzdžių, išdavinėjo žmonėms raštus vestu
vėms, pasus vieniems, dvejiems ir trejiems metams, kurie 
buvo reikalingi važinėtis po visą Maskoliją, raštus, liudi
jančius apie rekiuto atlikimą, leidžiančius uždarbiauti 
Maskolijoje, išrašus iš senato įsakymų, pripažįstančių ba
jorystę ir, galų gale, krikšto metrikus.

ikrai jos norime, tai galime \imo laikus buvusi viena gaęįjoms, komisijoms ir t.t.,
cj srity daug ko pasiekti. žymiųjų lietuviško teatro .......

Visų piima. žinoma, čia puoselėtųjų, išauklėjusi virš 
lidelį vaidmenį vaidina pa- ' svetimų vaikų.
veldėjimas ir sveikata. Jei Jos palaikai yra priglaus- 
ūsų tėvai ir protėviai ilgai ti mirusių dr. Colney ir jo 

gyveno, galite tikėtis taip žmenos kapo sklype. Reiš- 
>at ilgo amžiaus. Bet nerei- kia. neturi ne tik antkapio,
<ia nusiminti, jei esate kilę bet ir žemės sklypo, kur ji 
š trumpai šioje žemėje gy- būtų atskirai palaidota. Iki 
■enusių, nes yra būdų savo šiol niekas tuo reikalu nepa- 
lienoms šioj žemėj prail- siiūpino — nei jos buvę 
tinti. auklėtiniai, kurių šioj gele-

Mes jau pradedame su- ^nės uždangos pusėj neina- 
irasti ta reikšme mūsų svei- Ž3i -vra’ ne* teatralai. Negim
:atai, kurią turi jausmai. 
Daugelis tų. kurie ilgai gy- 
eno, sunkiai dirbo, bet jie 

nokėjo nustumti į šalį įtam- 
jcs, dirginimo žalingą vei
kimą.

Dabar mes žinome, kokia 
Hdelę įtaką mūsų sveikatai 
r išvaizdai turi maistas. Ge- 
ai subalansuotas, tai yra į-

žu!
Kl.

LIETUVAITĖ — 
KANADOS GRAŽUOLĖ

Sausio 12-14 dienomis 
Toronto mieste buvo sureng
tas Laisvės festivalis, kuris 
l inko ir Kanados gražuolę. 
Iš 1-5 kandidačių

* * *
Liūdnoje baudžiavos gadynėje be ponų žinios ir raš

to žmonės negalėjo tuoktis, į kitą vietą persikelti, žodžiu 
sakant, be savo valdytojų leidimo nieko negalėjo veikti ir, 
nors baisiausiai varginami, negalėjo niekur pasitraukti ir

Tokia padėtis labai vargino valstiečius ir jie dėl to 
pasislėpti.

(Bus daugiau.)

tai bilietų trūksta. Juos su
perka spekuliantai ir daug 
didesnėmis kainomis par
davinėja norintiems į teatrą 
patekti.

AMERIKIEČIAI 
VIS DIDĖJA

žiau valgytume, ypaž sulau
kę senesnio amžiaus.

Mes žinome, kad mankšta 
-ulaiko mūsų kūno irimą, 
ilpnėjimą.

pateko Regina Žymantaite, 
19 metų šviesiaplauke Jar- 
vis kolegijos studentė, vaka
rais dar ir konservatoriją 
lankanti.

Trumpai pasitarę, teisėjai
žinome, kad kaip drabu- paskelbė Reginą Kanados 

:yje skvlę reikia užsiūti, kol j gražuole.
:i dar maža, taip turime elg- 
is ir pajutę tą ar kitą nega

lavimą — jį stengtis paša
linti, kad jis mumyse neįsi
galėtų.

Žodžiu, jei norime ilgai 
gyventi ir veiklūs būti. turi
me mankštintis, gerai, bet 
saikingai maitintis, stengtis 
daugiau būti gryname ore ir 
būti geros nuotaikos, žiūrėti 
šviesiai Į ateitį.

Regina Žymantaitė yra 
gimusi Kaune.

ČIA VYRAI 
VAIKUS SLAUGO

Indijoj Assam valstijoje 
netoli Pakistano rubežiaus 
kalnuose gyvena kasi gimi
nės žmonės, čia moterys ir 
teisiškai yra tikri vyrų "bo
sai“. Jos beveik visus dar
bus dirba, o vyrai da yra 
vaikų auklės. Moterims

rsSAVun
paruoš^ Anicetas Simntis. daugv 
bė žinių 0«tnvjo i- melu kalbomi® 
anie lietuvius visame pasenlv 

464 psl. Kaina ....................... $6.5/

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lvs. 472 darnos ®n gaidomis. Var

liškai duotas kiekvieno® daino® 
turinys, todėl tinka dovanoti j, 
lietuviškai nekalbantiems, ii-sto 
326 pusi. kaina ..................... $5.00

LIETUVA RUDO. Stenono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai* kietai' vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.56

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). E. Žuko Į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ...............-...................... $5.00.

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

ŽEMfi DEGA. J. Savicko karo motų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psi. kaina ....$4.5©

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo. ka>p keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 (X

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kaz
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus r.uo 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 ps!., kaina .......... $2.00

Žemės ūkio departamento 
virškinimo tyrinėjimų sky
rius skelbia, kad amerikie
čių ūgis ir svoris vis didėja.

Vidurkį paėmus, gimusie
ji 1920 m. yra vienu coliu 
aukštesni už tuos, kurie gi
mė apie 1900 m. ir 2 coliais 
akštesni už gimusius apie 
1870 m.

Dabar amerikiečio ūgio 
vidurkis yra 5 pėdos 10 co
lių, o 1925 m. 5 pėdos 9 co
liai ir 1900 m. 5 pėdos 9 co
liai.

Aukštesnės yra ir šių die
nų amerikietės. 17-25 metų 
amerikiečių moterų ūgio vi
durkis dabar 5 pėdos 4 su 
puse colių, vienu coliu aukš
tesnės, negu jų seserys, gi
musios 1920 m.

Suaugusio amerikiečio vy
ro svorio vidurkis yra 158 
svarai, o 1900 metais tebuvo 
134 svarai.

SKAITYTOJŲ BALSAI

MAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim 
botienė. J. Gimbutas J. fjngi«. J.
Balys It J. Žilevičius, 326 nsl..
kaina....................................... $5.00. ; SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų

pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00
LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG- 1

LISKAI. Geriausias vadovėlis orą- ŽEMAITES RAŠTAT. Garsiosios mū- 
dedantiems angliškai mokvTi=. ! sų rašytojos pirmojo karo motu 
duoda ištarimų, angliškus rn-ika!. I Amerikoje parašyti vaideliai su 

bėjimus. Kama ................. 7 5 Cnt. i rašytojos paveik-lu, 12b puslapiai,
kaina ....................................... 50 Ct.

MA^®P^2rrnTS iLIETVVIV Ealpos gramatika.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- ! visas turtas priklauso, 
kyti “Keleivį.” Kaina me- Kai motina miršta, turtas 
tams penki doleriai. 1 tenka jauniausiai dukrai, Nsvarlc, N.Y,

Gerbiamieji,
Vakar gavau knygą "Lietuviu

išeivija Amerikoje“ ir jau per
skaičiau 45 puslapius. Prašau 
paspausti Stasio ir Margaritos 
Micbelsonu rankas. Aš juos abu 
pažinojau, kai prieš daugelį me
tę kelis mėnesius gyvenau Bos
tone. Michelsonienė buvo labai 
graži moteris, gražesnė už visas 
karalienes krūvon sudėjus.

Geram lietuviui Stepui Straz
dui mirus, siunčiu užuojautą jo 
giminėms.

Mikas Masionis

kvtis angliškai kalbančiam. 1 < '• 
psl., kaina ........................... $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Vaini
ko romanas iš 1035 metų Suvalki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Smo 
tonos diktatūrų. Pirma dali- 380 
psl. Kaina............................... $3.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala
ko romano antroji dalis, 426 mis 
lapiai. Kaina........................... $4.06

LIETUVTŲ LIAUDIES MENAS, m 
meninių formų nlėtojimcs: nagrin 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
pop’eriyie. Kaina ................... $8.5f

TIKRA TEISYBE APIE SOVTFTU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fal-tu šviesoje. Trrmna boišnvis- 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Taba i daug informacijų, 96 psl. 
Kaina................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
STAUS VIETTNINK.AS’ Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMfi. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera ponio, 
ra, kaina...................................$2.50

KęDfiL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

ALTORTŲ SESfiT.Y, V. Putino-Mv- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 631 pusią nis 
Kaina ................................... $6.oo

Amerikos lietuviams, 
pių. Kair.a ...................

144 pusią 
........ $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VARGTŲ KNYGA, narašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
viškų ir kitų tautu valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25
KISS IN THE PARK. J. Jazmino 

anelu 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 ?r kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfi_ 
nas. Kaina ...........................2b Cnt.

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną® Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemok arų raštai dčl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina .......................... 25 Cnt.

LIETUVOS SDCTATDEMOKR4TŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RES, 32 psl.. kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.06

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
k*raa ......................................... $10.66

Užsakymus ir pinigus Drašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway--------•---------So. Boston 27, Mass.
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Uždarykit vartus į praetį
Vytas ir Sigita Ramanaus-! Kad ir mišri buvo publika, i Sylvania ir Boylstono Klu-

(Elta) Sovietų glėbyje e- 
sančių tautų (jas bolševikai 
vadina „nacijomis“) suartė
jimas, suglaudinimas, įliedi- 
nimas i komunistinį katilą 
— labai svarbus veiksnys 
komunistams. Vilniuje lei
džiamas ’’Komunistas (Vil
niaus m. kp. sekr. P. Griške
vičiaus str.) 12 numeris tei
gia, kad visos komunistinės 
„nacijos“ yra lygiateisės, ir 
ta pačia proga džiūgauja, 
kad ^Sovietuose gyvena ir 
draugiškai dirba „įvairių 
tautybių žmonės“, o Vilniuje 
rasime net 41 tautybės at 
stovą. Girdi, Sovietų Sąjun
gos gyventojų judrumas e 
sąs padidėjęs, nes atsiranda 
nauji pramonės centrai, at 
skleidžiami gamtos turtai, 
Įsisavinami plėšiniai tolimo
se krašto srityse (Kazach
stane...). Tad... tautos savo 
tarpe daugiau bendradar
biauja ir dar daugiau, anot 
” Komunisto“,— „tarybinii 
respublikų sienos TSRS ri
bose vis labiau netenka sa
vo buvusios reikšmės...“ 

Esant tokiai padėčiai 
kaip tenka vertinti Maskvo
je priimtos kom. partijos 
programos teiginį, kad 
„...nacijos suklesti, stiprėja 
jų suverenumas“? Jei paga 
vilniškį „Komunistą“ res
publikų sienos netenka savo 
reikšmės, tai jau sunku kai 
bėti apie paskirų, sovietų 
pavergtų tautų suverenumo 
stiprėjimą.

Ne tik ūkio srityje, bet y- 
patingai kultūroje, tokiom 
sąlygom esant lengvai įžiū
rimas tautinio savitumo 
(jau nekalbant apie ...suve-

tinės „nacijos“ vietoje savi
tumo įgyja internacionalinį 
—komunistinį pobūdį ir, gir
di, tai praturtina tautos gy- 
venimą (sukomunistina...E.)

Galima sutikti, kad, vys
tant kultūrinius ryšius su ki
tomis tautomis, turtinamas 
kultūrinis gyvenimas, tačiau 
jis turtėtų plačiau ir įvai
riau, jei ryšiai liestų ne tik 
{omunistinio režimo kraš- 
;us„ bet ir Vakarus. Dabar 
gi artėjimas propaguojamas 
pirmiausia su Sovietų Są
junga. Pagal .„Komunistą“ 
negerai, jei pasireiškia ten
dencijos išsaugoti atgyvenu-| 
ias nacionalinės kultūros 
'oraus“. „Komunistui“ at
bodo nenormalu ir tai, kad. j 
meno kolektyvų repertuare 
vyraujančios praeitį vaiz- { 
duojančios liaudies dainos ir | 
šokiai. Esą, negera ir tai, kad. i 
Vilniaus architektai ir daili
ninkai, girdi, puošdami pa-] 
status, siekią įamžinti praei
ties legendų herojų vardus. 
Visa tai esą priešinga tikro-1

STEBI PARUOSIMUS SKRISTI

Astronautai Scott Carpenter (kairėj) ir John Glenn 
Cape Canaveral bazėje stebi Mercury-Atlas paruošimo 
darbus. Carpenter yra antrasis astronautas, kuris 
skirtas skristi, jei kartais Glenn negalėtų.

kai iš Texas valstijos, iš bet dauguma buvo susirin- 
Great Neck Operetės choro i kus, norėdama parodyti sim 
vedėjas Cibas su žmona ir1 T*'71 i.——
Povilas Kriaučiukas iš Flo
ridos

Pokylio nuotaika buvo la
bai gera—visi linksminosi 
iki vėlumos. Spūdžiai atsi
sveikindami visiems daly
viams reiškė gilią padėką.

Dalyvis

JAV KARO LAIVAI 
HAMBURGE

pati ją JAV karo laivyno ka
riams.

Pažymėtina, kad lėktuv- < D-jos
nešis

bą. šį penktadienį lietuviai 
susitinka su Bostono meis
teriais—Cambridge I. Rung
tynės bus So. Bostono L. P. 

Klube. Pirmam rate
„Essex“ nugrimsta j mūsų komanda sužaidė ly- 

vandenin daugiau kaip 10 ‘ giomis su meisteriais.
meti ų, bet jis plaukė Elbe, '_______________________
nors ir nesmarkiai, bet lais
vai.

J. Čekauskas

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

llt
k

vei, „komunistinei statybai“.
Kitais žodžiais, per spaudos j .__ ——
skiltis, per Vilniaus radiją siakalbis 
komunistiniai pareigūnai su teksią
Sniečkum priešaky ne tik išnyksią tie kalbos skirtu-Į teresų pusėn, 
kultūros darbuotojams, bet mai- Šis procesas jau vyksta Į 
ir eiliniam „tarybiniam“ pi- ir netenka abejoti, kad jau 

esame jo pradinėj eigoje.liečiui skiepija mintį — kel
kite dabartį ir... žeminkite 
praeitį ar bent ją nutylėkite.

Kai siekiama uždaryti 
vartus į praeitį, kai susidu
riama su sunkiai išgyvendi
namomis, vad. „nacionalisti
nėmis atgyvenomis“, lengva 
rasti ir įvairius kliuvinius 
sėkmingiau vykdyti tą „sta
tybą“. Jau minėtas „Komu
nistas“ skundžiasi, kad vi

nis savitumas sunkiai bei-! dar pasitaiko „mėginimų 
manomas, jei, „Komunisto“ idealizuoti Lietuvos praeiti‘‘ 
teigimu, jau „pradeda vys- ir pan. Tai esą priešinga „in- 
tytis bendri komunistiniai, temacionaliniam auklėji- 
kultūros, moralės ir buities mui“ ir dėl to šioie srity pa- 
l ruožai“. Artėdamos sovie-1 sigendama daugiau inicia

tyvos.
Kuo gi ji turėtų pasireikš

ti? Studentai raginami mo
kytis Sovietų Sąjungos uni
versitetuose, o lietuviška? 
jaunimas turįs būti "kuo 
plačiausiai supažindinama? 
su kova ųž Taiybų valdžią“ 
(suprask — krašto pavergi
mą ir sukomunistinimą -E.) 
Partijos organas kelia reika
lą „konkrečiais faktais paro- 
dvti per amžius (?—E.) su

įnn ura o t i cnuiiiej r o iityao c T anfLx auti'

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
M ERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija. 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

Sausio mėn. JAV karo lai
vų eskadra priešaky su lėk
tuvnešiu „Essex" svečiavosi 
Hamburge. Hamburgo val
džia jos vadui ir karinin
kams suruošė vaišes, o 20 
eskadros karininkų pakvie
tė vokiečių lakūnų karo da
linio karininkai vaišių pas 
save Pinnebergan.

Stovint milžiniškam lėk
tuvnešiui ”Essex“ Hambur-

Vietinės Žinios
Ramovėnai turi naują 

valdybą

Martinkus, ižd. Kostas Du-
sevičius.

Susirinkimas vienu balsu 
padėkojo Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimo 
programos vykdytojams— 

go uoste, jo vadovybė leis- dr y. Čepui už paskaitą, J. 
davo ir privačiai publikai ji .Jašinskui už deklamacijas, 
apžiūrėti. Susirinkdavo no- p Povilavičiui,

PASAULIS GYVENA NULIŪDIME
IR BAIMĖJ. NĖRA SALULMO
Esamojo laiko tvarkos visai nebus 

Kalima pataisyti < 1) dėlto kad jos 
amžius pasibaigė ir dėlto, kad ji nea- 

i titinka naujajai gadynei; (2) dėlto, 
kad mokslinas ir žinojimas padau-

________ I Rėjo; (3, dėlto, kad žmonės patyrė,
J kad tiesos “skelbėjai"’ savo klaidomis Lietuvos Veteranų Ka-į at amuo ir ^4 ai.* nu įyn pančiais su-

Q <mc clrvriue vaoarin I minias ir dėlto vi.-as religinis m~>Ve b-feOS SKV 1 IUS V asai IO I njoj{S;as hus laikomas paniekoje ir 
3 (1. susirinkime išsirinko ši- į prie nenorų amoniu
tokią valdybą: Pirm. Anta-Į Visa tai yra “pasaulio pabaiso*”
nnc ^tpnnlinrk «pkr Pranas arba “paskutinių dienų’’ ženklai, nas ^tepunonis, sem. rranasj ApaštaUs Povilsls pa<akė; *Tai a_

nok. kad paskutinėse dienose ateis 
pavojingų laikų, nes žmonės bus są- 
vv meiliai, stodūs sauKyros. . . be mei
les. . . labiau melsta gėrius (teat
rus, kodavimų, ‘girtuokliavimą ir t. 
p.> kaip Dievą, turį. tiesa, pamaldu
mo išvaizdą, bet užginčiją jo Kalią:” 
—2. Tim. 3:1-5.

Tas pats Dievo žodis, kuris prana
šauja apie pasaulio pabaidos suspau
dimus, patiekia taip pat paguodos ir 
vilties. Apaštalas Petras sako: “Bet 
mes laukiame sulytr jo pažadėjimu komp. J. naujo dangaus ir naujos žemės, ku- 

- - ‘riuose gyvena teisybė.” (2 Petro 3:

susidarydavo tokia spūstis, 
pasiguodžia, kad i liai, atskalūnai komunistai, kad nevienam smalsuoliui ir 

ilgiau palaukti, kol j perėję Rusijos imperijos in- šonkaulius aplaužė. O tvark
dariai—jūrininkai po tokių
„svečių“ priėmimo vakare 

j nuo nuovargio krisdavo lo
von. O kai pasibaigė publi
kos priėmimas, lėktuvnešis 
buvo taip supurvintas, kad 
ilgai užtruko, kol jį išvalė.
Jūrininkus - kareivius vo-

BROOKLYN, N. Y.

VASARIO 16-SIOS 
IŠVAKARĖSE

(Atkelta iš 5-o psl.)

mintina: Vincas Kapsukas, 
tada dar bolševiku nebuvęs, 
JAA’ gyvenęs ir įsibrovęs Į 
Naujos Gadynės redakciją, 
jau tyčiojosi iš visų pastan- 
gų aistatvti Lietuvos vals^ 

i tybę. Jau tada jis buvo aiš
kus Rusijos imperijos šali
ninkas. Jo įsitikinimu, Lie
tuva neturinti jokių duome
nų nepriklausomam ervveni-

NEPRTKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai.^ 44f į 3įforTnavu?į3 rusų jr lietuvių 
"autų draugystę.$5.00psl., kaina.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas. parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl., kaina $1.5(

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl.. 
kaina ................... $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, M

rinčiųjų apžiūrėti 30,000 iri Gaidejiui> Iz. Vasyliūnui iri£*?
daugiau per dieną, todėl visijjo kapelai už meninę prog-! Kitok vietoje tas pats Apaštalas 
negalėdavo į laivą patekti ir j -—-- 1... |raso: “Todėl darykite atgailą ir trrtz 

SUSinnkU- | kite, kad jūsų nuodėmės būtų išdildy-
, , • __ ! tos. kad ateitu nuo Viešpaties veidosiems tautiečiams UZ atsilan- atgaivinimo laikai, ir kad jis siųstų

kvmą ir sudėtus $160 Lietu- Jums apskelbtąjį Jėzų Kristų. Da- 
- 7 . , . bar ji turi pa>m'i dangus iki visų daros kai’O Veteranams šelpti. . lykų atnaujinimui, apie ką yra kalbė-

n--------- ---- i jes Dievas nuo amžių savo šventųjųt'-OniOVenaS I pranašų burna.’ —Ap. Darb. 3:19-21.
-------------------------------------- I Apaštalas Povilas, rašydamas apie

busimąjį Kristaus karaliavimą, pasa-

ramą, o gausiai

Laimėta priei Cambridge U

Spūdžių 30 vedybinio 
gyvenimo sukaktis

Prano ir Bronės Spūdžių 
vedybinio gyvenimo 30 me
tu sukaktis buvo paminėta

Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse So. Bostono L. 
Pil. Draugijos šachmatų ko-

.... . . tt t manda praeitą penktadienį,
. x ktectų gyventoja1 Hamburge būdama geriausiame savo

sausio 27 d. ių namuose. Su- j kviesdavo iki 300 per dienąį sastate< laimėjo prieš Camb- 
sirinko virš, 60 asmenų jų I Pa? save į svečius. ridge II, santykiu 3Vrli/2.

Kai laivų eskadra apleido Po tašką laimėjo Gediminas
Hamburgo uostą ir plaukė ‘-'•veikauskas, Algis Makaitis
Elbės upe jūron, prie mieste- ir Kazys Merkis. Leopoldas 
lio Wedel, kur praplaukian- Šveikauskas—pusę taško,
tiems užsienio laivams gro-, Nežiūrint šio laimėjimo, lie
jama jų šalių himnai, susi- tuvių komanda tebekovoja 

labai daug: Juozas Jakaitis į rinko tūkstančiai žmonių, dėl paskutinės vietos, ko dar 
iš Port Carbon, Pa., Juozas! atvažiavę auto mašinomis ir niekad nėra buvę iki šiol. 
Bersevičius, Helen Poli, Spū- kitomis susisiekimo priemo- Lietuvius nuskandino trys 
džio brolio duktė iš Phila- ’ nėmis. Vieniju sustojo prie iš eilės pralaimėjimai ant-

pasveikinti, palinkėti ilgiau
sių, laimingiausiu metų gy
venti ir nepasenti.

Vakaro vedėju buvo H, 
Burke.

Sveikinusiu žodžiu buvo

mui. neskaitlinga tauta, ir
todėl ją bet kuris kaimynas delphijos, B. Spūdienės bro-' upės krantų, kiti iš verandų, Į , am rate, prieš Harvardą, 
pasisavins. Smurtininkams lis A. Ramanauskas, Marė balkonų stebėjo išplaukian- 
bolševikams išvaikius piimą Akelienė. jos sesuo su sūnų i čią karo laivų eskadrą. Kai 
kartą Rusijos istorijoje de- Petį u. N. Kulbokienė iš i laivai plaukė pro Wedel ri- 

Aima Frost i kiuotėje,
J ieškojimai

kė: “Jis turi karaliauti, iki nepadės 
visus savo priešus savo kojomis. 
Paskučiausioji blogybė—mirtis 
sunaikinta.” (1 Kor. 15:25-26.)

To karaliavimo tikslas ir pašėku 
yra puikiai aprašytos Šv. Jono Ap
reikštojo plunksna:—“Dievas nušluo
stys nuo jų akių kiekvieną ašarą: 
mirties daugiau nebebus, nei dejavi
mo, nei skausmo daugiau nebebus; 
nes kas buvo pirma, išnyko. Tuomet 
sėdintis soste tarė: štai aš darau vi
sa nauja. Jis man tarė: Rašyk, nes tie 
žodžiai yra ištikimiausi ir tikri. 
—Apreiškimo 21:4-5.

(Bus daugiau)
Mes turimo pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tikįhmo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. B. S. A 212 E. -ird Street 
SPRING VALLEY. ILL.

bus

mokratiniu būdu išrinktą 
Steigiamąjį seimą. V. Kap
sukas kartu su Trockiu išvy- kaveckas, Uršulė Daunorie- vienam laivui buvo sugrotas 
ko i Rusiją.

Tr tada. kai visur kitur lie
tuviai, gyveną už Lietuvos 
sienos, vienbalsiai pasisakė 
ir kartu rėmė kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę, o 
Lietuvoje jau veikė Lietuvos
Tai-vba. V. Kapsukas ėmėsi klyniečiai. Tš jų kalbėjo: St.
„atstovauti“ Lietuvai. Briedis, J. Buivydas, J. Šal-

Jis net mėgino įsiskverb- tvs, St. Petrašiai, V. Kalve-
:lar labiau suartėsiančios, j ti i taikos konferenciją Lie- lis, O. Bložienė, J. Rimavi- ^roJarno J AV himno g 
tai išnyksią ir nacionaliniai į tuvos Brastoje, kur posė- čius, J. Vastūnas, A. Swin-1 .lūnnmkai sustmgda\o 
skirtumai. Pagal „Komunis- džiavo Vokietijos ir Rusijos; ^lo. Antoinette Buivydienė,
tą“ klasinės ribos išnyksian

Scarsflale. N. Y.. Aima Frost i kiuotėje, vienas nuo kito . . _ __ l .-i . t - t • i i Ieškomas Valentinas Abradis. kurisiš Scarsboro, N. Y., K. Bu-į tam tikram nuotolyje, kiek- -i 25 m. įš Lietuvos išvyko į vid.

nė, K’azanauskai. Marija Ne- 
krušienė, Trečiokienė, visi iš

JAV himnas ir speciali atsi
sveikinimo dainelė, o jūri-

\nv-r’ka. i Panamą, j Balbao miestą. 
Ten iis dirbo pas agronomą ir ang- 

1; prieplaukoje. Prieš karą tarėjo sa-
Vyras nevedęs 39 metų norėtų 
rašinėti su mergina, gali būti ir na-

lai atsakysiu į 
Mano adresas:

Jonas Ulba
153 Coredale Ave.
Toronto. Ont.. Canada

Nevv Jersey valstijos. Iš ■ ninkai. sustoję ant laivo de- 
Montrealio sveikino Jonas1 nio, mosykuodavo ranko-
Stasiulis savo. savo seimo; 
ir LDD 35 kp. vardu.

• 'aivelį ir kilroio žmones 
’o broliai Lietuvoje, 

ar ji žinantieji

Kom. 
nurodė,

partijos 
kad kai

programa
„nacijos'

čios greičiau kaip kalbos 
ckirtumai. Nors programa 
oabrėžia, kad partija užtik
rina „...visišką laisvę kiek
vienam TSRS piliečiui kal
bėti, auklėti ir mokyti savo 
vaikus bet kuria kalba...“, 
tačiau vilniškis partinis gar-

mis ir kepurėmis stovinčiai 
Elbės krante publikai. Publi- 

Zincma, netylėjo ir broo-į ^a. rankomis ir skarelėmis 
mosykucdama, atsakydavo 
jūrininkams. Bet kai pasi
girsdavo per garsintuvus 

JAV himno garsai 
ant

q į laivo denio.
bolševikinės valdžios atsto- kuri, be to. įteikė abiem su-] Didžiausia įspūdi padarė, 
vai. Deja, net kaizerinės Vo- kaktuvirinkam? po rankinį j kai plaukė Elbe lėktuvnešis, 
kietijos atstovai prieš tai laikroduką, kad jie i darbą Ji pamačiusi, publika net 
užprotestavo, atmetė jo da- nepasivėlintų, nes abu yra aiktelėjo. O lėktuvnešis di- 
lyvavima toje konferencijo- darbininkai. dingu gaisu publikai užkau-

atsilicpkitc
I I.:”džiws 
'oo Millard St.,
N> w Britain, Conn.., USA

per upę. j šlė nuo 30 iki 50 metų amžiau-.. Mie- 
us rimtus lai&už.Jis pats

adresu:
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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 braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir. jų 
ilgrmą. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
r ramybę. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Kita. knvga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto, 2-ąs 
omas. šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos Atl
ik: i-tus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro- 

Tės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

l>. B. S. A. 212 E. 3rd St., Spring Valley, III.
ifSOSOgeooaOOOOOMOMOOOOMttOOOOOOOOOOOCOOOO

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

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

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

I
i

636 C. Broadvray, So. Boston 27, Masą.

je. ne? V. Kapsukas neturė
jo jokios teisės kalbėti Lie
tuvos vardu. Net mūsuose 
atsiradę lietuviški bolševi
kai tada neturėjo savo ben
dros organizacijos, o veikė 
tik kaip Rusijos komunistų 
-bolševikų sekcija.

Čia tik trumpai suminėta, 
kas dėjosi lietuvių tarpe Va
kario 16-tos Lietuvos nepri
klausomybės akto paskelbi
mo išvakarėse.

O dėjosi tai. kad, nors ir 
išblaškyta lietuvių tauta, ly
giai kaip ir jos kamienas, 
gyvenas Lietuvoje, —visi 
kaip vienas pasisakė ir pasi
ryžo atstatvti tai, kas am
žių sąvartoje buvo prarasta 
—Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Tu didžiųjų tautų kovų 
pasėkoje atsirado ir palūžė-

Telemamomis sveikino kė. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
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 Hollyuoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs Etiškas; 
Yelloustone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon Tarpęklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pa.i mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos tartai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kai<) gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po ^eme: žuvys be akių.. .
Ir dau^. daug kitų įdomybių! So gražiais paveikslais.

Kny tra jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS”
636 East Bfoodvray So. Boston 27. Mota.

Jungia netartu bendram Hetuviškam darmd, 
cautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IF’ flO.OOa
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsA
čiaL

SLA-SVEIKAT08 ir NELAIMINGŲ ATSITUIKV 
apdrauda duoda pašalpos iki >825 į mėnesi.

SLA spdrsoda-SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
gilios seoatvša.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gaa 
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse betartų k» 
lonijose ir SLA Centru* Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Wsst 30th Strs^, New York 1, N. Y.

m

F



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, Vasario 7, 1962

Vietines žinios
LDD 21 Kp. susirinkimas

Ši sekmadieni, vasario 11 
dieną 2 valandą popiet Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa 
lėj bus Lietuvių Darbininkt 
Draugijos 21 kuopos narių 
susu mirimas. Tie nariai, ku
rie dar negavo Sa. Michelso
no knygos “Lietuvių išeivija 
Amerikoje,” galės gauti šia 
me susirinkime.

\ įsi nariai kviečiami da
lyvauti.

Sekretorius N. Jonuška

Ruošia vietą administracijos 
centrui

Aplink uaoartinę Scolla\ 
aikštę po metų kitų išaugs 
administracijos centras su 
miesto savivaldybės, federa
linės valdžios rūmais ir ki
tais pastatais, kuriems nu
matyta išleisti 100 milionų 
dolerių.

Praeitą ketvirtadieni pra
dėjo griauti senuosius pasta
tus, juos nugriovus ir žemę 
sutvarkius, pradės augti 
nauji puošnūs pastatai.

“Bukiai’ valdžios centre

Norintieji dalyvauti Lietu
vių Radio Korporacijos se
niausių lietuviškų pragramų 
28 m. sukaktu* ių metinės 
.alentų popietės varžybose 
vasario 25 d. 3 vai. po pietų 
rietuvių Piliečių Draugijos 
alėje prašomi registruotis 

pas Valentiną Alinkienę 
KBaltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvėj, 502 Broad- 
.vay, So. Boston ) laišku, te- 
elonu AN 8-0489 arba as
meniškai užėję. Reikia pra
nešti savo vardą, adresą, 
imzių ir koki talentą turi.

Registruotis reikia dabar, 
nevėliau kaip iki vasario 10 
dienos.

Valentina Minkienė

Iš evangelikų gyvenimo

BOSTONO ŠOKĖJAI SI VADOVE ONA l\ AšklENE

Talentai, registruokitės!

lai dalis šokėju, kurie dalyvaus Lietuvos nepri ..*ausoiiiyp;.ss.eii>:nio sukakties minėjime va
sario 18 d. 2 vai. popiet So. Bostone, aukštesniosios mokvkhs salėje.

Gubernatorius pasirašė 
deklaraciją

NECCHl SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

________ j Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu.
. ' ido. išsiuvinėja, o u ha monograma.-.

6 (1. gUbematO- Urba zu ; aon.es n t. t., ir t. t.
1-iiK Vnliu> nasira^ė Vasario °r‘«d»alę , u pe" N metli garantija l lUb \ OlpC V dv<11 IU ?2.» visk;* -galima nio..vii po

per .sa\aiię
H A 6-3900

Vasario

16-tos deklaraciją, dalyvau
jant Alto Bostono skyriaus 
itstovams.

Kaupia lėšas

Praeitą savaitę senato ma
žumos vadas šen. Dirksen 
talbėjo Mass. republiko
nams, įspėdamas, kad sutei
kimas perdaug valdžios cen
tro (federalinei) vyriausy
bei gresia socializmu. Jis 
kalbėjo vaišėse, kurių daly
viai mokėjo po $100 i repu
blikonų partijos rinkiminį 
iždą.

Bendruomenės susirinkimas

Kay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkau
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir veis

tus Bostone ir apylinkės^

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
Res. AV 8-4144 ir CO 5-8811

Serga L. Jasaitienė Mirė M. Čepas Serga B. Ruplys
Sausio 21 d. Firsth Lute- 

an Church <299 Berkeiv Ausies uždegimu susirgo! Dr. Vytautas Čepas iš Lie- M kaimynas Benjami-

Atleistas Masstchusetts 
seimelio aukštas pareigūnas 
Connolly už tai, kad jis pri
iminėjęs lažybas (betus).

Vadinasi, gemblerių esa
ma ir Įstatymų leidžiamuose 
rūmuose. Pasak Connolly, 
lažybos valstijos rūmuose 
nėra jokia naujiena ir jau 
20 metų atstovai ir tarnauto
jai bando savo laimę.

Gubernatorius pasiūlė su
daryti nuolatinę nusikaltimų! 
ir viešosios moralės komisi
ją, kuri rūpintųsi “išvalyti” 
viešąsias Įstaigas.

F. Grendelytė republikonų 
vadovybėje

. -11 -1 V’ Į/VUillUC V11V1.UC. \_J \ (.1 \ LVldlstntnkų, buvęs ilgametis \v- . .. . * .
riausio Tribunolo teisėjas, jo L- jo nematą dėl stai- 

, civilinio skyriaus vedėjas, ž’“1;'" 1 C-č j įmo ausi ūbavimo.
--------- i 95 metų amžiaus. | Dabar ligonis gydosi na-

Bronė Navickaitė iš So. Jo sūnui dr. V. Čepui reiš- ! het ims ilgesnį 
Bostono išvyko i Miami savo kiame užuojautą. laiką iki regėjimas pasitai-

I. Manomaitienė pranešė 
susirinkimui, kiek pinigų 
1960-1961 metais pasiųsta 
Vasario 16 gimnazijai, Skė
riui ir K. P. bažnvčios vai- 
dybai.

į valdybą išrinkti: O. šie- sesers Jennie Nevienės ap- 
žienė, I. Manomaitienė, A. lankyti.

Navickaite išvyko 
i Floridą

Orentas, J. Simokaitis, R. 
L rbšas ir A. Inzinas.

Kun. Jurėnas savo kalboje 
pranešė apie protestantiz
mo plitimą.

Griganavičiai važiuoja 
i Montreal;

Moteru Klubo nauja 
valdyba

sys. Linkime jam 
pasveikti.

greičiau

Bostono Lietuvių Moterų 
Klubo sausio 28 d. susirinki- 

Stasio Griganavičiaus bro- me buvo išrinkta šitokia

Atidengs paminklą inž. 
arch. V. Adomavičiui

L. Bendiuomenės apylin
kės susirinkimas bus kovo 4 
1. Tautinės S-gos namuose.

Girtas išmiegos, o kvailas — 
niekados.

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms Į Lietuvą per 
mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu- 
žiną tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
r draugų Lietuvoje, 
nirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Mirė dr. E. Joslin

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

r
į Peter Maksvytis

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

Į So. Boston
Į Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 
; ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
į bi/.nio pastatų, pagal Jūsų reika- 
I lavimą. šaukite visados iki d va- 
‘ landų vakaro.
II

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytųjų* ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.

vėliau. * ‘S uktis bus paminėta šeš-
Dail. J. Paukštienės pado- tadienį, vasario 17 d. pamal- 

vanotą Klubui paveikslą— (iomis 8 vai. ryto šv. Petro
--------- Pavasaris prie ežerėlio bašnyčioje, o vėliau bus ati-

Baigėsi semestras, o su (aliejus), laimėjo stud. R. denetas paminklas N. Kai 
juo ir egzaminai. Dabar ga- Kalvaitis. va-įjos kapinėse.
Įima ir pasilinksminti, todėl

viena įs pamergių.

Praeitą savaitę Brooklyne 
mirė 92 m. daktaras Elliot 
-joslin. pagelbėjęs tūkstan
čiams sergančių cukraus li-

Studentai rengia šokius

FeHciia G.ende.vU pas- S
kol buvo surastas insulinas. ' - — -
ciklas tai ligai vaistas, dr.
Joslin savais patarimais pa- 
dėjo daugybei ligonių, o in- ‘ 
suima išradus, jis daug pri- • 

ony O. Shallna sekretore, į gidė jo prie jo išgarsinimo, 
yra buvusi “Vyties“ anglų | Dr jOglin buvo didelis 

cukraus ligos specialistas, 
paaukojęs jai visą gyvenimą, 
įrengęs dabar taip garsią 
kliniką diabetikams gydyti.

kilta republikonų partijos 
moterų skyriaus Mass. vals
tijos komiteto nare.

F. Grendelytė yra Lietu
vos garbės konsulo adv. An
thony O
ji
kalba skvriaus redaktorė.

namuose rengia Finis 
(semestro galo)

Bus karštų imtynių

Telefonas AN 8-3630

se-
šo-

—TU r J**T —hr . 11~I
Žymiam Lietuvos teisininkui, buv. Vyriausio Tribunolo 

civilinio skyriaus vedėjui

M O T I E .1 C I < E P C I

mirus, io sūnui dr. Vytautui Čepui ir giminėms 
jauta reiškia

:ilia užuo-

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos ‘

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{ Taisome, šingeliuojame, den- 
• giame aliuminijum ir dažo

me iš lauko sienas.
Free Estimates

♦ •
I TELEFONAS AN 8-2805

! Dr. J. L. Pasakarnis Jt

Skaityk Stasio Michelso

no parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,” 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

Buvo atvykusi Z. Jasaitienė

Daktaro Stasio Jasaičio 
motina Zofija Jasaitienė i? 
Tampos, Fla., buvo atvyku
si i Bostoną sveikatos pati
krinti.

Iš demokratų i senatą 
kandidatuos dabartinis val
stijos prokuroras Edward 
McCormack, Jr. ir preziden
to brolis Ted Kennedy. Abu 
turi stiprių šalininkų, todėl į 
varžybos tarp jų bus didelės 1 
ir iš anksto niekas neprana
šauja. kuri iš jų demokratų 
partija pasirinks kandidatu.

SLA 30s kuopos valdyba ir nariai

I r ree r-sumares
t SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO « 

Du broliai lietuviai 
ir Peter♦ Charles

»
Kislauskai *

{Garantuojame gerą darbą ♦7

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

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

Tose Pačiose Patalpose .
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

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

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik 
tų sara-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIFTtTVISK AI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsu ištaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais nuo
• vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai* nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

V KULIAS: JONAS ADOMONIS

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Vasario 18 d. ALTo skyriaus 

■engiamas Lietuvos nepri klau- 
omyl < minėjimas So. Bostono 
ukšto.ioj mokykloj (Thomas 
’ark). •

Vasario 24 d. 7 vai. vak. San
daros salėje Lietuvių Darbinin
kų Dr-jos 21 kp. kortų vakaras.

•
Vasario 25 d. Lietuvių Piliečių 

Dr-jos salėj Radio Korporacijos 
talentų popietė—gražuolės ba
lius.

Kovo 17 d. 8:30 vai. vak. Jor
dan Hali smuikininko Izidoriaus 
Vasyliuno koncertas.

•
Balandžio 13 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali salėje estės 
smuikininkės Celio Aumere 
koncertaos, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

Gevužės 6 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono aukšt. mokyklos salė- 

•’e komp. J. Kačinsko vadovau
kime Melrose simfoninio orkes- 
ro koncertas. rengia Balfo 

skyrius.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Jei jūsų senas alieiaus burneris 
eik’.oĮa brangu aliejų ir pinuos, 
leiskite mums sutaupyti iums iki 
I0L kuro išlaidu įtaisant nau ją 
1932 garsins markės Gun T. ne 
P«wer Burner'i. Tuoj pašaukit!

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SPKt IAI.INE KAINĄ

2

aprėžto laiko

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorsel SI.. Bure best er. Mass.

GEneva 6-1201

« 
i 
* 
■

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

• Draudžiame nuo polio, viso-» 
|kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
[ Visais insurance reikalais 
t kreiptis:
| BRONIS KONTRIM
{ Jnstice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk

| Dr. Amelia E. Rodd I
OPTOMETRISTAI

| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. {

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

J

| Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje.£►

k Lipdau popierius ir taisau^ 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

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

4
4

14
41
4<41

FTA4

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
UlIlHUIItlIll

d

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

1

Flood Sguare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADVVAY 
SOl"TH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




